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Ärenden
Nr
1

Fastställande av dagordning

2

Anmälan av ersättare och upprop

3

Val av justerare

4

Informationer

2020/1433

13:00-13:10 Kommundirektör Christel Jönsson informerar
om arbetet med coronaviruset, covid-19
5

Delgivningar

2020/1432

A

Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll i
hanteringen av anställdas bisysslor

2021/292

B

Revisionsrapport – Granskning av samverkan kring barn och
unga med behov av samordnade insatser

2021/391

C

Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27 – Svar på
revisionsrapport – Granskning av intern kontroll – attester

2020/1151

D

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-01-28 – Svar på
revisionsrapport – Utredningstider vid handläggning av
ärenden, barn och unga

2020/1150

E

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-02 – Svar på
revisionsrapport – Uppföljningsgranskning av kommunens
fordonshantering

2020/1338
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F

Omsorgsnämndens beslut 2021-01-27 – Svar på
revisionsrapport – Uppföljningsgranskning av kommunens
fordonshantering

2020/1338

G

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-02-04 – Svar på
revisionsrapport – Granskning avseende delegation av
beslutsrätt gällande upphandling

2020/1443

H

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 – Svar på
revisionsrapport – Granskning avseende delegation av
beslutsrätt gällande upphandling

2020/1443

I

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-03-25 – Svar på
revisionsrapport – Granskning av delegation av beslutsrätt
gällande upphandling

2020/1443

J

Länsstyrelsen Skåne – Protokoll över inspektion kommunens
överförmyndarverksamhet 2021-02-03.

2021/144

K

Länsstyrelsen Skåne – Beslut 2021-02-24 avseende ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Bengt Mohlin (M)

2021/118

L

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga kraftbesked
för del av Kristianstad 4:47 m.fl. Bangårdsområdet i
Kristianstad

2018/735

M

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga kraftbesked
detaljplan för Öllsjö 67:139, Öllsjö Boställe samt del av Öllsjö
67:1

2018/677

N

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 – Rapporter enligt 16
kap 6h § SoL om ej verkställda beslut från Arbete och
välfärdsnämnden

2021/285

O

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 –
Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen
av ej verkställda beslut – Omsorgsnämnden

2021/289

6

Eventuella valärenden

7

Årsredovisning 2020

2021/87

8

Revisionsberättelse för år 2020 samt fråga om
ansvarsfrihet

2021/386

9

Revidering av budget 2021 och flerårsplan 2022-2023

2020/284
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10

Strategisk färdplan 2021-2024

2020/1184

11
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12
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13
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15
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samfinansiering dubbelspår Skånebanan

2021/205
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27
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29
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30
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Granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun genomfört en gransk
ning av intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor. Granskningen har syftat till bedöma om
kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.
Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsens interna kontroll avseende anställdas
bisysslor inre är tillräcklig.
Bedömningen grundasrblandnnnat på att det finnsrkommunövergripande riktlinjer förbisysslor.
Dessa behöver uppdateras och revideras bl.a. avseende aktuellt regelverk, rutinbeskrivningar kring
förvaring av framtagna blanketter samt kontroller och uppföljning/omprövning av anställdas bisysslor. Det finns brister avseende rutinerna kring anställdas bisysslor. Vår stickprovsgranskning påvisar
bl.a. att blanketterna inte förvaras på ett systematiskt sätt, vilket visar på bristande intern kontroll.
Många av bisysslorna var inte kända före vår granskning. Det visar att kommunens riktlinjer för bisyssla inte efterföljs. Det är även en brist att det under de senaste åren inte funnits några kontrollmo
ment avseendebisysslor i kommunstyrelsens och nämndernas internkontrollplaner eller varit med i
riskbedömningen.
Kommunstyrelsen har inte tillsett tillräckliga rutiner som möjliggör kontroller av i vilken utsträckning
som det förekommer att anställda har engagemangi näringsverksamheter som bedriver aMärer med
Kristianstads kommun.
Det finns för närvarande inte någon digital hantering av anställdas bisysslor. Om möjlighet finns bör
kommunstyrelsen tillse att en digital hantering inrättas.
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer
Kommunstyrelsen och nämnderna bör, utifrån ett internkontrollperspektiv, tillse att samtliga
bisyssloi dokumenteras och bedöms, samt att blankettema förvaras i personalakterna. Även
bisysslor som inte är av näringskaraktär bör beaktas som t.ex. dubbla anställningar.
Kommunstyrelsen bör säkerställa ett enhetligt arbetssätt för hanteringen av bisysslor i kommunen. Inom ramen för detta arbete bör det tydliggöras vem som har mandat att godkänna
och förbjuda bisysslor och hur återrapportering till kommunstyrelsen och nämnderna ska ske
Kommunstyrelsen bör tillse att det görs en översyn av nuvarande riktlinjer och blanketter en.
ngt synpunkterna i denna rapport.
Kommunstyrelsen och nämnderna bör tillse att informationen om skyldigheten att anmäla bi
syssla lämnas vid rekrytering, vid anställningens början, vid medarbetarsamtal samt vid utvalda sammankomster i verksamheten så att informationen når samtliga medarbetare. Detta
för att säkerställa att kommunen som arbetsgivare lever upp till informationskravet till anställda enligt Allmänna bestämmelser.

Utifrån att det framkommit bisysslor som inte var kända sedan tidigare visar vår granskning
att det saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att otillbörliga inköp inte sker av näHngs

verksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen. Kommunstyrelsen bör tillse att ruti
nerna stärks inom detta område.
Kommunstyrelsen och nämnderna bör inom ramen för sitt interna kontrollarbete göra kontroller av att riktliiUer och rutiner avseende bisysslor efterföljs samt kontrollera om otillbörliga
inköp sker av näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen.
Kommunstyrelsen bör undersöka och överväga möjligheten att göra kontroller av anställdas

engagemang. Detta utifrån att flera av de engagemang/bisysslor som framkom i matchningen

mot handels-, förenings- och aktiebolagsregisterinte var kända sedan tidigare.
e

Kommunstyrelsen bör säkerställa att det finns en särskild rutin för hur uppföljning av avslagna bisysslor ska ske så att anställda i organisationen inte har otillåtna bisysslor.
Kommunstyrelsen bör överväga att införa en digital praktisk hantering av anställdas bisysslor
vilket kan bidra till en enhetligare, säkrare och effektivare hantering, om möjligt genom en
funktion/modul i befintligt personalsystem.

Granskningsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande senast den 3o april år 202i
och till kommunfullmäktige och saamltiga nämnder för kännedom. Svar sldckas till rel:i$iel
e11@kr!$!iall$!ad:w
och till det sakkunniga biträdet lena.salomon@pwc.com

Föprevisorerna i Kristianstads kommun

Sven Gunnar Linna
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun
genomfört en granskning av bisysslor. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i hanteringen av bisysslor.
Efter genomgång av samtliga revisionsfrågor gör vi den revisionella bedömningen att
kommunstyrelsens interna kontroll avseende anställdas bisysslor inte är tillräcklig. Vår
bedömning grundar sig i utfallet av nedan revisionsfrågor.
Revisionsfråga 1 - Finns det ändamålsenliga riktlinjer och rutiner rörande
anställdas eventuella bisysslor och efterlevs de?
Revisionsfrågan är delvis uppfylld.
Det finns kommunövergripande riktlinjer för bisysslor. Dessa behöver uppdateras och
revideras bl.a. avseende aktuellt regelverk, rutinbeskrivningar kring förvaring av
framtagna blanketter samt kontroller och uppföljning/omprövning av anställdas bisysslor.
Det finns brister avseende rutinerna kring anställdas bisysslor. Vår stickprovsgranskning
påvisar bl.a. att blanketterna inte förvaras på ett systematiskt sätt, vilket visar på
bristande intern kontroll.
Revisionsfråga 2 - Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken
utsträckning som bisysslor förekommer bland de anställda?
Revisionsfrågan är ej uppfylld.
Många av bisysslorna var inte kända före vår granskning. Det visar att kommunens
riktlinjer för bisyssla inte efterföljs. Det är även en brist att det under de senaste åren
inte funnits några kontrollmoment avseende bisysslor i kommunstyrelsens och
nämndernas internkontrollplaner eller varit med i riskbedömningen.
Revisionsfråga 3 - Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken
utsträckning det förekommer att anställda har engagemang i
näringsverksamheter som bedriver affärer med Kristianstads kommun?
Revisionsfrågan är ej uppfylld.
Kommunstyrelsen har inte tillsett tillräckliga rutiner som möjliggör kontroller av i vilken
utsträckning som det förekommer att anställda har engagemang i näringsverksamheter
som bedriver affärer med Kristianstads kommun.
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Rekommendationer
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen lämnar vi följande
rekommendationer:
●

Kommunstyrelsen och nämnderna bör, utifrån ett internkontrollperspektiv, tillse att
samtliga bisysslor dokumenteras och bedöms, samt att blanketterna förvaras i
personalakterna. Även bisysslor som inte är av näringskaraktär bör beaktas som
t.ex. dubbla anställningar1.

●

Kommunstyrelsen bör säkerställa ett enhetligt arbetssätt för hanteringen av bisysslor
i kommunen. Inom ramen för detta arbete bör det tydliggöras vem som har mandat
att godkänna och förbjuda bisysslor och hur återrapportering till kommunstyrelsen
och nämnderna ska ske.

●

Kommunstyrelsen bör tillse att det görs en översyn av nuvarande riktlinjer och
blanketter enligt synpunkterna i denna rapport.

●

Kommunstyrelsen och nämnderna bör tillse att informationen om skyldigheten att
anmäla bisyssla lämnas vid rekrytering, vid anställningens början, vid
medarbetarsamtal samt vid utvalda sammankomster i verksamheten så att
informationen når samtliga medarbetare. Detta för att säkerställa att kommunen som
arbetsgivare lever upp till informationskravet till anställda enligt Allmänna
bestämmelser.

●

Utifrån att det framkommit bisysslor som inte var kända sedan tidigare visar vår
granskning att det saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att otillbörliga inköp
inte sker av näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen.
Kommunstyrelsen bör tillse att rutinerna stärks inom detta område.

●

Kommunstyrelsen och nämnderna bör inom ramen för sitt interna kontrollarbete göra
kontroller av att riktlinjer och rutiner avseende bisysslor efterföljs samt kontrollera om
otillbörliga inköp sker av näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska
intressen.

●

Kommunstyrelsen bör undersöka och överväga möjligheten att göra kontroller av
anställdas engagemang. Detta utifrån att flera av de engagemang/bisysslor som
framkom i matchningen mot handels-, förenings- och aktiebolagsregister inte var
kända sedan tidigare.

●

Kommunstyrelsen bör säkerställa att det finns en särskild rutin för hur uppföljning av
avslagna bisysslor ska ske så att anställda i organisationen inte har otillåtna
bisysslor.

●

Kommunstyrelsen bör överväga att införa en digital praktisk hantering av anställdas
bisysslor, vilket kan bidra till en enhetligare, säkrare och effektivare hantering.

1

Med dubbla anställningar avses att den anställde har två anställningar, t.ex. en i kommunen och
en anställning i en annan organisation.
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Inledning
Bakgrund
Bisysslor regleras i kollektivavtal, som exempelvis Allmänna bestämmelser (AB) och
Lagen om offentlig anställning (LOA). Otillåtna bisysslor kan antingen vara
förtroendeskadliga, arbetshindrande och/eller konkurrerande.
I LOA regleras förtroendeskadliga bisysslor för anställda i kommuner, landsting och
kommunalförbund. Sådana bisysslor är aldrig tillåtna och arbetsgivaren har en rätt att
kräva att den otillåtna bisysslan upphör. Det kan också uppstå risk för förtroendeskada
om anhörigas företag anlitas av anställda i kommunens verksamhet.
Arbetshindrande och konkurrerande bisysslor regleras i kollektivavtal som t.ex.
Allmänna bestämmelser. Där regleras bl.a. arbetstagarens uppgiftsskyldighet och
arbetsgivarens möjlighet att helt förbjuda sådan bisyssla som bedöms olämplig.
Kommunrevisionen genomförde år 2009 en granskning av rutiner för bisysslor. Av
granskningen framkom bland annat att det förekom bisysslor som inte varit kända hos
arbetsgivaren. Förvaltningarna hade i samband med granskningen bedömt att det inte
fanns någon anställd som utövade bisyssla som var förtroendeskadlig, verkar hindrande
eller var konkurrerande med verksamheten. Granskningen visade också att
kommunstyrelsen hade antagit riktlinjer avseende bisysslor, samt checklista och
blankett för dokumentation fanns samt att det fanns dokumentation för bisysslor inom
merparten av de granskade nämnderna. I granskningen ansågs det att riktlinjerna
avseende bisysslor borde förtydligas med ett avsnitt kring dokumentation av bisysslor.
Detta för att säkerställa att rutinerna hanterades på ett enhetligt sätt för samtliga
kommunanställda oberoende av nämndstillhörighet. Granskningen visade också att
delegationsordningarna inte reglerade frågan om bisysslor. Det rekommenderades även
att det borde skapas en rutin för att säkerställa att kommunstyrelsen och respektive
nämnd informeras om de bisysslor som förekommer bland de anställda.
Revisorerna har utifrån väsentlighet och risk beslutat att genomföra en fördjupad
granskning av den interna kontrollen kring hanteringen av bisysslor.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig
intern kontroll avseende hantering av bisysslor.
Följande revisionsfrågor används för att svara mot syftet:
●
●

Finns det ändamålsenliga riktlinjer och rutiner rörande anställdas eventuella
bisysslor och efterlevs de?
Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken utsträckning som bisysslor
förekommer bland de anställda?
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●

Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken utsträckning det förekommer
att anställda har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer med
Kristianstads kommun?

Revisionskriterier
●
●
●

[Lag (1994:260) om offentlig anställning, (LOA) § 7, 7a-d§
Allmänna bestämmelser till kollektivavtalet (AB), kap 3, § 8
Kommunens riktlinjer/policys inom området

Avgränsning
Granskningen omfattar alla anställda i kommunen, då samtliga omfattas av gällande
regelverk. Förtroendevalda ingår inte i granskningen. Den matchning som gjorts (se
metod nedan) avgränsas till att omfatta tillsvidareanställda och månadsavlönde
visstidsanställda i kommunen.

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och en registerkontroll
med stickprovsuppföljning.
Intervjuer har skett med kommunens HR-direktör, HR strateg och ekonom. Skriftliga
frågor har även ställts till ekonomidirektör, upphandlingschef och redovisningschef, vilka
besvarats skriftligen å deras vägnar via ekonomidirektören. En uppföljande intervju har
även skett med ekonomidirektören. Dokument som granskats är bland annat
Kristianstads kommuns riktlinjer för bisysslor, blankett, mall för medarbetarsamtal,
delegationsordningar och internkontrollplaner.
En matchning har genomförts mot handels-, förenings- och aktiebolagsregister för att
kartlägga förekomsten av bisysslor av näringskaraktär hos anställda. De anställda som
ingår i matchningen är 7 483 tillsvidare- och visstidsanställda utifrån kommunens
personalregister per 5 november 2020. Resultatet av matchningen mynnade ut i 1002
engagemang. Utifrån detta gjorde vi ett urval på 250 medarbetare, alltså motsvarande
ca 25 %, med olika typer av engagemang inom kommunens samtliga förvaltningar. En
lista över dessa 250 medarbetare överlämnades till HR-specialisten för genomgång där
vi önskat svar kring kännedom, om bisysslan/engagemanget är känt och dokumenterat.
För att svara på frågorna tog HR-specialisten hjälp av förvaltningarna. Mot bakgrund av
covid-19 har vi inte fysiskt säkerställt att blanketter finns i personalakterna eller att
blanketterna är korrekt ifyllda, men vi utgår från att det som verksamheterna angett i
erhållen lista är korrekt.
Resultatet av själva matchningen har även matchats mot kommunens
leverantörsregister för att identifiera eventuella utbetalningar som gjorts till leverantörer
där anställda har engagemang. I denna matchning fick vi drygt 200 träffar mellan
kommunens leverantörsregister och organsationer där anställda har engagemang. Vi
fick sedan hjälp av kommunen att ta fram transaktionslistor över leverantörerna för att se
för vilka det genomförts transaktioner med under åren 2018-2020. Efter att vi gått
igenom dessa och selekterat bort transaktioner för åren 2018-2019 samt leverantörer
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där transaktioner inte gjorts, landade vi på ca 120 träffar där transaktioner skett mellan
kommunen och organisationen där anställda har engagemang.
För dessa 120 träffar gjorde vi ett urval där vi stickprovskontrollerade 30 verifikationer,
motsvarande 25 %. I dessa stickprovskontroller har vi bl.a. kontrollerat att det inte är den
anställde, vilken har det ekonomiska intresset, som attesterat fakturan.
Rapporten har varit föremål för sakgranskning.

6

Iakttagelser och bedömningar
Riktlinjer och rutiner för bisysslor
Revisionsfråga 1: Finns det ändamålsenliga riktlinjer och rutiner rörande anställdas
eventuella bisysslor och efterlevs de?
Iakttagelser
Rutiner och riktlinjer
Riktlinjer för bisyssla
Riktlinjer för bisyssla är antagna av Kommunstyrelsen 2007-03-21, senast uppdaterade
2008-11-20. Riktlinjerna har inte reviderats sedan dess. I riktlinjerna anges de lagar som
reglerar frågan om bisysslor, samt att beskrivning ges av förtroendeskadliga,
arbetshindrande och konkurrerande bisysslor.
När det gäller att bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig anges att det räcker med
att existensen av bisysslan ger en risk för förtroendeskada. Förtroendeskadlig bisyssla
kan avse jävsfrågor av olika slag. Förtroendeskadlig bisyssla kan även uppstå om en
medarbetare har intressen i företag som anlitas av kommunen och medarbetaren själv
beslutar eller kan påverka beslut exempelvis vid upphandling eller vid
fastighetsförvaltning.
Den arbetshindrande bisysslan kan förbjudas av arbetsgivaren om den medför att
medarbetaren inte hinner eller orkar med sitt arbete kvantitativt eller kvalitativt. Med
arbetshindrande bisyssla avses arbete eller uppdrag som enligt riktlinjerna påverkar
möjligheterna att fullgöra en god arbetsprestation under arbetstid utan att förskjuta
arbetstid eller byta schema eller att förlägga normal jour eller beredskap till
övertidsarbete. Frekvent arbete hos annan arbetsgivare eller i egen firma utöver
anställningen i kommunen kan vara exempel på en arbetshindrande bisyssla.
Konkurrerande bisyssla kan föreligga om sysslan sker i en verksamhet med samma
utbud och kundkrets som kommunen har. Alla företag som lägger eller avser att lägga
anbud vid en upphandling på delar av Kristianstads kommuns verksamheter är att
betrakta som konkurrerande verksamheter. Medarbetare får inte under tjänstledighet
fullgöra uppdrag i konkurrerande verksamhet. Det är förbjudet att inneha
konkurrensbisyssla genom ägarintresse i konkurrerande verksamhet oavsett driftsform,
att ta anställning hos någon som bedriver konkurrerande verksamhet eller avser att
starta sådan verksamhet.
Uppgifter om bisysslor ska enligt riktlinjerna inhämtas vid anställningstillfället och i
medarbetarsamtalen.
Medarbetaren är skyldig att lämna de uppgifter om bisysslan som behövs – omfattning
och förläggning, innehåll samt organisatoriska och verksamhetsmässiga kopplingar – för
att arbetsgivaren ska kunna bedöma om bisysslan är tillåten eller inte.
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Omprövning av tidigare godkända bisysslor ska ske regelbundet. Vid bedömningen ska
inte bara den egna verksamheten utan hela Kristianstads kommuns intressen beaktas.
Arbetsgivaren kan ensidigt bestämma om bisysslan är tillåten eller inte. Denna möjlighet
får inte utnyttjas otillbörligt eller godtyckligt. Underlag för bedömning om en bisyssla är
tillåten eller ej inhämtas och bedöms av närmaste chef.
Innan beslut rörande bisyssla fattas ska en dialog föras med medarbetaren, där
arbetsgivaren kontrollerar att uppgifterna är riktiga samt förklarar sitt motiv till ett
kommande beslut.
Förvaltningschef fattar beslut om att tillåta/förbjuda bisyssla. Beslutet ska vara skriftligt
och diarieföras på förvaltningen. Skriftliga överenskommelser om att tillåta bisysslor ska
också diarieföras.
Om det t.ex. efter påpekande från arbetsgivaren står klart att medarbetaren upphört
med eller inte kommer att åta sig en otillåten bisyssla, behöver arbetsgivaren inte fatta
något formellt beslut.
I riktlinjerna finns även en checklista gällande bisysslor för att bl.a. kunna definiera
bisysslan och konstatera om bisysslan är förtroendeskadlig. Därutöver finns även en
blankett benämnd Redogörelse över bisysslor för anställd/inför anställning inom
Kristianstad kommun där dokumentation av de anställdas bisysslor kan ske. I blanketten
ska medarbetaren ange om denne inte har eller har en bisyssla. Om bisyssla finns ska
bisysslans art, uppdragsgivare/arbetsgivare, omfattning och varaktighet anges.
Medarbetaren ska också fylla i att denne tagit del av policyn för bisysslor. Vidare finns
ett fält för närmaste förvaltningschefen att ange sin bedömning. Det finns dock inget fält
för närmaste chef som enligt riktlinjerna är den som inhämtar underlag för bedömning av
bisysslan. Vi har i granskningen också tagit del av barn- och utbildningsförvaltningens
egna blankett för bisysslor. Blanketten innehåller samma delar som den
kommunövergripande blanketten med skillnaden att det finns ett fält för närmaste chefen
att bedöma bisysslan men att det saknas fält för förvaltningschefens bedömning i barnoch utbildningsförvaltningens blankett.
Checklista för introduktion av nyanställda
I den kommunövergripande checklistan för introduktion av nyanställda finns följande
punkt: Medarbetare anmäler bisyssla enligt riktlinjer om sådan finns. Kultur- och
fritidsförvaltningen har en egen checklista för introduktion av nyanställda där det framgår
att blankett för bisyssla ska lämnas till personakten efter att den anställde börjat.
Mall för medarbetarsamtal
De flesta förvaltningar har sin egen mall för medarbetarsamtal. I mallarna för
kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, räddningstjänsten, arbete- och
välfärdsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och omsorgsförvaltningen finns det en fråga om
medarbetaren har bisyssla. Vi har inte tagit del av någon mall för medarbetarsamtal för
tekniska förvaltningen, men tekniska förvaltningen uppges använda den
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kommunövergripande mallen. Av de mallar vi tagit del av är det inte någon som
innehåller någon punkt om att arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren om
skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter i enlighet med Allmänna
bestämmelser. Omsorgsförvaltningen har dock med en fråga om huruvida arbetstagaren
har förståelse för innebörden av riktlinjen för bisyssla.
Delegationsordningar
Riktlinjerna anger att det är förvaltningschef som ska godkänna/förbjuda bisyssla. Vi har
därför stämt av mot gällande delegationsordningar om det är så att detta är delegerat
och i så fall till vem.
I kommunstyrelsens delegationsordning finns ingen delegering avseende bisysslor, inte
heller i kommundirektörens vidaredelegering finns denna fråga. Inte heller i kultur- och
fritidsnämndens, omsorgsnämndens, tekniska nämndens eller barn- och
utbildningsnämndens delegationsordningar finns någon sådan delegering. Enligt miljöoch hälsoskyddsnämndens samt byggnadsnämndens delegationsordningar är det
förvaltningens HR-chef som har rätt att godkänna bisyssla. Det framgår dock inget om
förbud av bisyssla. Inom räddningsnämnden är beslut om bisyssla delegerat till
räddningschefen.
Gällande arbete- och välfärdsnämnden framgår i delegationsordningen följande
gällande bisysslor:

Efterlevnad av rutiner och riktlinjer
Intervjuer
Av intervjuer framkommer det att riktlinjerna för bisyssla ska ses över genom att förenkla
dem och tydliggöra vissa delar, främst avseende att det är medarbetarnas ansvar att
meddela bisyssla. Tanken är att det ska finnas mer användarvänliga riktlinjer och
instruktioner framöver.
Enligt de intervjuade ska frågan om bisysslor tas upp vid medarbetarsamtal och
introduktion av nyanställda. Det kan förekomma att bisysslor tas upp i samband med
rekrytering. Bisysslor ska följas upp vid medarbetarsamtalen, men det finns inte någon
särskild rutin för omprövning av bisysslor. Det beskrivs också att det finns en hög
genomförandegrad av medarbetarsamtal inom kommunen.
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Blanketten för bisyssla ska enligt intervjusvaren finnas dokumenterad i personalakten.
Det kan förekomma att för personer som varit anställda under längre tid finns blanketten
istället hos närmsta chef.
Stickprov
Utifrån resultatet från matchningen mot handels-, förenings- och aktiebolagsregister har
vi efterfrågat information avseende ett urval av de anställda där vi funnit
engagemang/bisysslor som framkommer i handels-, förenings- och aktiebolagsregister
(se revisionsfråga 2) och om dessa har dokumenterats och förvarats i enlighet med
ovan angivna riktlinjer.
Som nämnts i metoden har stickprovsurvalet bestått av 250 personer med engagemang.
Av dessa 250 finns det enligt de uppgifter vi fått till oss 90 engagemang dokumenterade.
Av dessa 90 engagemang är 71 dokumenterade på avsedd blankett och en är
dokumenterad i ett fullmäktigebeslut då engagemanget ingår inom ramen för
medarbetarens anställning. Resterande uppges vara dokumenterade i samband med
medarbetarsamtal i de mallar som finns för dessa. Vi ser också att blanketten i 65 fall
uppges förvaras i personalakten. I övrigt är det närmaste chef som har blanketten.
I 8 av fallen finns en blankett i personalakten där den anställde har kryssat i att denne
inte har något engagemang trots att vi i vår matchning ser att det finns ett sådant.
Av stickproven kan vi också se att några blanketter har blivit ifyllda och bilagda
personalakten efter att vår granskning påbörjats. Vi ser också att det finns bisysslor som
beslutades för fler år sedan och det finns inte någon spårbarhet i huruvida dessa blivit
omprövade.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.
Bedömningen grundar vi på att det finns kommunövergripande riktlinjer avseende
bisysslor. Vi bedömer att det är en brist att riktlinjerna inte uppdaterats sedan år 2008.
Sedan år 2008 har också Allmänna Bestämmelser uppdaterats där det tydlig anges att
det är medarbetarens ansvar att anmäla bisyssla, vilket inte framgår av gällande
riktlinjer. År 2009 genomfördes en granskning av PwC där det ansågs att riktlinjerna
avseende bisysslor borde förtydligas med ett avsnitt kring dokumentation av bisysslor.
Denna synpunkt anser vi fortfarande vara aktuell.
Vi konstaterar att det finns en otydlighet gällande vem som har rätt att besluta om
bisysslor. Av riktlinjerna framgår det dels att underlag för bedömning om en bisyssla är
tillåten eller ej inhämtas och bedöms av närmaste chef, dels framgår det att besluet
fattas av förvaltningschefen. Det framgår inte heller på bedömningsblanketten på ett
tydligt sätt vilket ställningstagande som närmsta chef respektive förvaltningschefen gör.
Det saknas underlag för det ställningstagande som närmsta chef enligt riktlinjerna ska
göra. För barn- och ungdomsnämnden saknas fält för undertecknande från
förvaltningschefen. Vi kan inte se att nämnden har delegerat frågan till närmsta chef. Vi
ser positivt på att bisysslor finns med i mallen för medarbetarsamtal, men anser att den
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behöver förtydligas kring delarna i kollektivavtal som t.ex. Allmänna bestämmelser som
rör medarbetarens skyldighet att anmäla bisyssla samt att arbetsgivaren ska
medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna
uppgifter.
Vår stickprovsgranskning påvisar bl.a. att bisysslor i stor utsträckning inte dokumenteras
samt att blanketterna inte förvaras i enlighet med riktlinjerna, vilket visar på bristande
intern kontroll. Dokumenteringen av anställdas bisysslor bör därför ses över.
Granskningen visar att blanketterna i flera fall inte förvaras i personalakterna. Vi
bedömer att blanketterna bör förvaras i dessa i enlighet med gällande riktlinjer.
Bisysslorna bör också bedömas och blanketterna undertecknas i enlighet med
riktlinjerna för bisysslor. Då det på blanketten finns två fält där medarbetaren ska kryssa
i antingen om den har en bisyssla eller inte har någon, anser vi att kommunens samtliga
anställda bör ha en blankett i personalakten. Vi bedömer även att detta område med
fördel kan vara ett kontrollmoment inom det systematiska internkontrollarbetet, med
tanke på resultatet av våra stickprov.
Vi ser också att det finns en otydlighet i att riktlinjerna anger att ett formellt beslut inte
behöver fattas om det står klart att medarbetaren upphört med eller inte kommer att åta
sig en otillåten bisyssla. Enligt vår mening bör ett formellt beslut fattas oavsett och
uppföljning bör göras om huruvida engagemanget verkligen är avslutat. Vår granskning
visar på en ej enhetlig hantering av omprövning av bisysslor både avseende om
huruvida de faktiskt omprövas och hur ofta. Skrivningen omprövning av tidigare
godkända bisysslor ska ske regelbundet i riktlinjerna bör förtydligas kring hur
omprövning ska ske och dokumenteras, samt vad regelbundet innebär.
Av riktlinjerna framgår att hela kommunens intressen ska tas tillvara vid bedömning av
bisysslor. I blanketten för att dokumentera bisyssla samt i mallarna för
medarbetarsamtal saknas det punkter för detta, vilket gör att det inte finns någon
spårbarhet i om hela kommunens intressen tas tillvara.
I granskningen från år 2009 påtalades också att styrelse och nämnder borde överväga
att delegera frågan om förbud av bisysslor. Av riktlinjerna framgår inte rätten att
vidaredelegera beslut om bisysslor. Delegation har ändå skett inom räddningsnämnden
och arbete- och välfärdsnämnden avseende beslut om förbud mot bisyssla samt för
miljö- och hälsoskyddsnämndens och byggnadsnämnden som valt att delegera frågorna
till förvaltningens HR-chef. Enligt vår meningen är beslutsfattande om bisysslor inte ren
verkställighet. Det är ett beslut där man inte i förväg kan bedöma vad prövning mynnar
ut i, d.v.s. beslutsfattaren kan göra olika bedömningar.
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Kännedom och kontroll om bisysslor
Revisionsfråga 2: Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken utsträckning som
bisysslor förekommer bland de anställda?
Iakttagelser
Enligt uppgift från intervjuer görs ingen sammanställning av bisysslor i kommunen och
därmed finns det heller ingen som har kännedom om eller en överblick av hur många
eller vilka bisysslor som förekommer.
Vi har tagit del av kommunens personaladministrativa system där antalet tillsvidare- och
visstidsanställda per 5 november 2020 uppgick till 7 483 personer. Dessa har sedan
kontrollerats gentemot handels-, förenings- och aktiebolagsregister där vi selekterat ut
aktiva engagemang. Vi har fått fram 1002 registreringar, som fördelas på anställda enligt
nedanstående tabell:
Tabell 1: Antal registreringar i handels-, förenings- och aktiebolagsregister

Förvaltning

Antal registreringar

Antal anställda med
registreringar

Kommunledningskontoret

47

32

Arbete- och välfärdsförvaltningen

74

59

Barn- och utbildningsförvaltningen

517

377

Kultur- och fritidsförvaltningen

17

14

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

21

17

Omsorgsförvaltningen

240

194

Räddningstjänsten

26

18

Tekniska förvaltningen

60

37

Totalt

1002

748

Källa: Handels-, förenings- och aktiebolagsregister

Några personer är registrerade mer än en gång till följd att de är engagerade i mer än
en organisation eller med flera olika positioner i samma organisation. Efter justering av
detta blir det totalt 748 personer som förekommer i registret, vilket i sin tur innebär att ca
13,4 procent av de anställda i Kristianstads kommun har en eller flera registreringar i
handels-, förenings- och aktiebolagsregister.
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Tabell 2: Typ av organisationer

Typ av organisation

Antal
registreringar

Bostadsrättsförening/bostadsförening

69

Ekonomisk förening

26

Enskild firma

266

Handelsbolag

32

Ideell förening

7

Kommanditbolag

2

Kooperativ hyresgästförening

1

Privat aktiebolag

501

Utländsk juridisk person2

2

Totalt

906

Källa: Handels-, förenings- och aktiebolagsregister
Tabell 3: Registreringar/position i organisationer

Postitioner

Antal
registreringar

Aktieägare

5

Bolagsman3

33

Extern firmatecknare

1

Extern verkställande direktör4

2

Firmatecknare5

266

Huvudansvarig revisor

1

Med utländsk juridisk person avses t.ex. ett bolag eller förening som i det land där den är hemmahörande
bl.a. kan förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter och föra talan inför domstolar och andra myndigheter.
3
Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän, alltså delägare. I ett handelsbolag är
bolagsmännen personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.
4
En verkställande direktör (VD) är den person som sköter den löpande förvaltningen i ett aktiebolag. En
verkställande direktör som inte är styrelseledamot eller styrelsesuppleant kallas ibland för extern
verkställande direktör.
5
Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättslig
bindande verkan.
2

13

Kommanditdelägare6

2

Ledamot

202

Lekmannarevisor

1

Ordförande

27

Revisor

2

Suppleant

437

Verkställande direktör

17

Vice verkställande direktör

6

Totalt

1002

Källa: Handels-, förenings- och aktiebolagsregister

I tabellerna ovan redovisas vilken typ av organisationer/näringsverksamheter som de
anställda är registrerade i samt de positioner som de anställda har i de olika
organisationerna som de är registrerade i och antal registreringar. I de register som
erhållits från handels-, förenings- och aktiebolagsregister går det för varje träff att utläsa
bolagstyp samt vilken position den anställde har. En del anställda har mer än en position
i samma bisyssla/registrering. De engagemang som förekommer bland de anställda
inom kommunen och som är av näringskaraktär sker inom varierande områden. Det
förekommer främst privata aktiebolag och enskilda firmor. Att det finns 266 registrerade
enskilda firmor hänger samman med att det finns 266 registrerade firmatecknare.
Förutom firmatecknare är det främst ledamöter och suppleanter som förekommer.
Som tidigare nämnts har vi i vår granskning givit kommunens HR-avdelningen i uppdrag
att gå igenom 250 anställda med registrerade engagemang i handels-, förenings- och
aktiebolagsregister där vi bland annat bad dem kontrollera om det finns upprättade
blanketter som förvaras i personakterna. Vi frågade även om engagemangen var kända
och om det fanns några bisysslor som stred mot gällande regelverk. HR-avdelningen
har i sin tur kontaktat berörda chefer vid behov. Av resultatet kan det konstateras att det
finns brister i anmälan och dokumentation av bisysslor, och således kännedom om
förekommande bisysslor. Av sammanställningen bedöms en bisyssla som hindrande om
medarbetaren har heltidsarbete. Medarbetaren uppges ha fått information om att inte
driva företag i kombination med heltidsarbete. Bisysslan är känd men inte dokumenterad
eller förvarad i personalakten. Det finns också ett antal som inte svarar på om de
bedömer att bisysslan är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande. Det
finns även de som svarar att de inte kan svara samt att bedömning saknas. Ca 95
bisysslor av de som gåtts igenom var inte kända inom organisationen. Vi ser även att för
Ett kommanditbolag kan teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar. I ett
kommanditbolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare. Komplementären har
ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet. Kommanditdelägaren
har ett begränsat ansvar (och svarar endast med sin kapitalinsats). Både komplementärer och
kommanditdelägare kallas i lagtexten för bolagsmän.
6
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de bisysslor som dokumenteras sker det på ett varierat sätt, som beskrivet i avsnittet för
revisionsfråga 1.
Bisysslor har inte varit föremål för någon form av kontrollmoment i varken
kommunstyrelsens eller nämndernas interna kontrollplaner för åren 2019 eller 2020. Vi
ser inte heller att det återfinns i kommunstyrelsens eller nämndernas riskbedömningar.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld.
Bedömningen grundar vi på att det är en brist att det inte finns en samlad bild av den
totala förekomsten av bisysslor i kommunen. Det finns inte någon samlad spårbar
dokumentation över de anställdas bisysslor. Det förefaller även att flera av de anställdas
engagemang vid sidan av ordinarie anställning inte är kända eller prövade före vår
granskning, vilket bekräftas av matchning och kommunens genomgång av framkomna
engagemang/bisysslor. Vi bedömer att detta är en brist och att det saknas en tillräcklig
intern kontroll för att identifiera bisysslor.
Vi grundar även vår bedömning på att det är en brist att det under de senaste åren inte
funnits några kontrollmoment avseende bisysslor i kommunstyrelsens och nämndernas
internkontrollplaner eller varit med i riskbedömningen. Vår granskning av kontroller visar
på att det inom ramen för intern kontroll inte görs tillräckliga kontroller av bisysslor av
kommunstyrelsen, varken samlat för hela kommunen eller per verksamhet. Vår
granskning visar även att det inte heller görs några övriga kontroller av anställdas
bisysslor mer än vid tillvägagångssätt som bygger på vad den anställde själv uppger,
d.v.s. det bygger på en informell kontroll. Avsaknaden av kontroller bedömer vi är en
brist.
Utifrån avsaknad av kontroller samt utifrån vad vi ser i våra iakttagelser kan det inte
uteslutas att det kan finnas otillåtna bisysslor. Det kan inte heller uteslutas att anställda
fortsätter att utöva en otillåten/förbjuden bisyssla då det finns avsaknad av formella
riktlinjer kring hur kommunstyrelsen och nämnderna ska kontrollera och säkerställa att
dessa bisysslor verkligen avslutas. Vi bedömer att uppföljning vid nästkommande
medarbetarsamtal inte är tillräckligt då det enbart bygger på vad den anställde uppger
samt att det kan gå flera månader mellan det att bisysslan förbjuds tills dess att nästa
medarbetarsamtal äger rum.

15

Kännedom om förekomsten av anställdas engagemang i
näringsverksamheter som bedriver affärer med Kristianstads kommun
Revisionsfråga 3: Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken utsträckning det
förekommer att anställda har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer
med Kristianstads kommun?
Iakttagelser
Enligt uppgift görs inte några specifika kontroller av anställdas engagemang i
näringsverksamhet som bedriver affärer med Kristianstads kommun. Enligt
ekonomidirektören i kommunen finns det två reglementen/system som ska styra detta,
det ena är attestreglementet och det andra är upphandling/inköp. Om båda dessa
reglementen/system fungerar och följs, så uppstår inte problemet. Detta innefattar att
det sker ett systematiskt arbete med båda delarna och att se till att det finns ett gott
systemstöd och uppföljning för båda.
Ekonomidirektören lyfter att han har kännedom om ett ärende sedan han påbörjade sin
tjänst där tjänster köps i en förvaltning av ett företag där personen som äger företaget
(och arbetar i det) har det som bisyssla, och är anställd i annan förvaltning än
leveransen skett till. Det gjordes då en intern utredning som inte visade några kopplingar
mellan personen med bisyssla och de som beställde tjänsterna. Frågan väcktes då
kommunen inte följde ett ramavtal utan gjorde ett inköp direkt av företaget, det gjordes
alltså ett fel i avropet. I samband med detta konstaterades det att om regelverken hade
följts i övrigt så hade detta inte varit ett problem. Det blev ett problem i samma stund
som kommunen gick ifrån de avtal de har enligt LOU. Inte för att kontrollen gjorts
annorlunda, utan för att personen som gjorde inköpet (dvs beställare) inte hade kunnat
välja vilket bolag den hade köpt ifrån.
Stickprovsgranskning
Med utgångspunkt i matchningen mot handels-, förenings- och aktiebolagsregister har vi
gjort en kontroll av om dessa engagemang/organisationer förekommer i kommunens
leverantörsregister. För de engagemang som förekommer har vi begärt ut uppgifter från
kommunens leverantörsreskontra för att identifiera vilka transaktioner som skett där
kommunen handlat varor/tjänster eller betalat ut till exempel bidrag. För träff på enskilda
firmor kan det vara så att det skett en utbetalning till en privatperson, vilket vi t.ex. sett i
ett fall i form av en återbetalning av barnomsorgsavgifter. Eftersom personnummer och
organisationsnumret för en enskild firma är samma har också sådana typer
återbetalningar fallit ut som träffar i vår matchning. I matchningen fick vi drygt 200 träffar
mellan kommunens leverantörsregister och organisationer där anställda har
engagemang. Vi fick sedan hjälp av kommunen att ta fram transaktionslistor över
leverantörerna för att se för vilka det genomförts transaktioner med under åren
2018-2020. Efter att vi gått igenom dessa och selekterat bort transaktioner för åren
2018-2019 samt för leverantörer där det inte skett några transaktioner, landade vi på ca
120 träffar där transaktioner skett mellan kommunen och organisationen7 där anställda

7

Som nämnts tidigare kan en transaktion också innebära att en person med enskild firma är brukare/kund
till kommunen och där återbetalning skett.
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har engagemang. Det har inte uppgetts att det finns särskild kännedom om dessa
förhållanden som framkom, däremot är inte resultatet förvånande.
För dessa 120 träffar gjorde vi ett urval där vi stickprovskontrollerade 30 verifikationer. I
dessa stickprovskontroller har vi kontrollerat att det inte är den anställde, vilken har det
ekonomiska intresset, som attesterat fakturan, huruvida inköpet skett på samma
avdelning eller förvaltning som den anställde arbetar på samt om det finns ett gällande
avtal mellan leverantören och kommunen. Granskningen visar att i ett fall har den
anställde ankomstattesterat en faktura där den anställde sitter som suppleant i bolaget.
Enligt uppgift från ekonomidirektören har han erhållit information om att det lämnats in
en avsägelse från styrelseuppdraget efter upptäckten i vår granskning. I ett annat fall är
den anställde firmatecknare för en enskild firma från vilken dennes avdelning har gjort
ett inköp. Inköpet har inte föregåtts av någon typ av upphandling eller jämförelse, det
uppges vara ett sällanköp och verksamheten har valt den leverantör man använde ”förra
gången”. Det finns inte något ramavtal som täcker inköpet. Chefen och organisationen
har enligt uppgift varit medvetna om bisysslan, dock är den inte dokumenterad och det
kommer att rättas snarast. Inköpssamordnare har ihop med beställare varit medvetna
om vem som står bakom företaget. När beställningen gjorts har det stämts av med
inköpssamordnare först. Personen med bisysslan och den som gjort beställningen har
inte samma direkta chef, men längre upp i ledet finns en gemensam chef för
verksamheten. Hanteringen av inköpet finns inte dokumenterad men kommunens
ekonomidirektör har uppmanat verksamheten att dokumentera processen.
Vi har i granskningen begärt in avtal från de 30 leverantörerna och har erhållit signerade
avtal från fem av leverantörerna. Inga av de anställda med engagemang har signerat
avtalen. De inköp som gjorts med de fem leverantörerna har fakturerats i enlighet med
avtalen.
Stickprovsgranskningen visar att nio av bisysslornas/engagemangens innehavare
arbetar inom samma förvaltning som inköpen har gjorts från. Inom ramen för vår
granskning kan vi inte uttala oss om de anställda påverkat inköpen, mer än att vi
konstaterar att det inte skett inom den egna avdelningen.
Jäv och attester
Av kommunens upphandlingspolicy, beslutad av kommunfullmäktige 2019-03-12 § 65,
framgår att innan varje upphandling inleds görs en kontroll om det finns några
personliga intressen mellan deltagare i upphandlingsprocessen och möjliga
anbudsgivare. Motsvarande avstämningar görs också återkommande under
upphandlingsprocessen och alltid innan ett anbudsöppnande inleds. Av Kristianstads
kommuns reglemente för kontroll av verifikationer, antaget av kommunfullmäktige
2004-05-11, §96 framgår att den som utför kontrollen ej får kontrollera in- och
utbetalningar till sig själv eller närstående. Detsamma gäller utgifter av personlig
karaktär. Detta innefattar också bolag och föreningar där den kontrollansvarige eller
närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. I tillämpningsanvisningarna till
reglementet görs en beskrivning över vilka kontrollmoment som ingår i respektive
attestants uppdrag. I beslutsattestantens uppdrag ligger bland annat att kontrollera att
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beställning har skett av behörig person, beställning har skett enligt direktiv och riktlinjer
för verksamheten och att jäv ej föreligger.
Inom ramen för granskningen har det funnits svårigheter i att säkerställa att attesterna är
korrekta. Enligt uppgift kan enbart en dagsaktuell attestlista tas ut från
ekonomisystemet. Detta gör att vi inte helt säkert vet om fakturorna är korrekt
attesterade då attestanter kan ha slutat sin anställning eller bytt ansvarsområde. Det
framkommer dock av intervju att för att få behörighet att attestera i ekonomisystemet
måste en blankett fyllas i där ansvarsområdet framgår. När någon slutar eller byter
ansvarsområde görs också förändringar i ekonomisystemet, vilket gör att attesten i
systemet ska vara korrekt. Vi har fått skärmdumpar från ekonomisystemet för de
fakturor vi kontrollerat där vi ser att de är attesterade, vi har dock inte haft möjlighet att
kontrollera om attestanten hade ansvaret vid tiden för attesteringen.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld.
Bedömningen grundar vi på att det förekommer ett antal anställda som har engagemang
i näringsverksamheter som gör affärer med Kristianstads kommun. Det visar att det
saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att otillbörliga inköp inte sker av
näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen.
Vi grundar vidare vår bedömning på att med avsaknad av kännedom och en
sammanställning över anställdas samtliga bisysslor försvåras kontroller av inköp med
näringsverksamheter där anställda har ekonomiska intressen. Således föreligger en risk
att sådana inköp/utbetalningar inte kontrolleras på ett tillfredsställande sätt.
Dessutom visar genomgången avvikelser kopplat till att en anställd ankomstattesterat en
faktura där denne har ett engagemang samt att en avdelning gjort ett inköp av ett
företag där en anställd är firmatecknare utan att hantering och bisyssla finns
dokumenterad. Enligt vår mening är detta olämpligt och visar på att uppföljning behöver
ske och att den interna kontrollen behöver stärkas inom området. Enbart förekomsten av
inköp från en verksamhet där en anställd har ett dokumenterat engagemang kan leda till
att kommunens inköpsrutiner som helhet ifrågasätts vilket inte överensstämmer med en
god intern kontroll.
Vi konstaterar att reglementet för verifikationer med tillämpningsanvisningar antogs år
2004 av kommunfullmäktige och ser att dessa styrdokument behöver aktualiseras.
Då vi i vår granskning inte erhållit alla avtal kopplade till våra stickprov, bör
kommunstyrelsen följa upp att det finns dokumenterade avtal.
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Revisionell bedömning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har vi genomfört
en granskning av bisysslor. Efter genomgång av samtliga revisionsfrågor gör vi den
revisionella bedömningen att kommunstyrelsens interna kontroll avseende anställdas
bisysslor inte är tillräcklig.
Den revisionella bedömningen grundas på utfallet av nedan revisionsfrågor:
Revisionsfråga

Kommentar

Finns det ändamålsenliga
riktlinjer och rutiner rörande
anställdas eventuella
bisysslor och efterlevs de?

Delvis uppfyllt
Det finns kommunövergripande
riktlinjer för bisysslor. Dessa behöver
uppdateras och revideras bl.a. avseende
aktuellt regelverk, rutinbeskrivningar kring
förvaring av framtagna blanketter samt
kontroller och uppföljning/omprövning av
anställdas bisysslor.
Det finns brister avseende rutinerna kring
anställdas bisysslor. Vår
stickprovsgranskning
påvisar bl.a. att blanketterna inte
förvaras på ett systematiskt sätt, vilket
visar på bristande intern kontroll.

Har kommunstyrelsen
kännedom/kontroll om i
vilken utsträckning som
bisysslor förekommer bland
de anställda?

Ej uppfyllt
Många av bisysslorna var inte kända före
vår granskning. Det visar att kommunens
riktlinjer för bisyssla inte efterföljs.
Det är även en brist att det under de
senaste åren inte funnits några
kontrollmoment avseende bisysslor i
kommunstyrelsens och nämndernas
internkontrollplaner eller varit med i
riskbedömningen.

Har kommunstyrelsen
kännedom/kontroll om i
vilken utsträckning det
förekommer att anställda har
engagemang i
näringsverksamheter som
bedriver affärer med
Kristianstads kommun?

Ej uppfyllt
Kommunstyrelsen har inte tillsett
tillräckliga rutiner som möjliggör kontroller
av i vilken utsträckning som det
förekommer att anställda har
engagemang i näringsverksamheter som
bedriver affärer med Kristianstads
kommun.
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Rekommendationer
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen lämnar vi följande
rekommendationer:
●

Kommunstyrelsen och nämnderna bör, utifrån ett internkontrollperspektiv, tillse att
samtliga bisysslor dokumenteras och bedöms, samt att blanketterna förvaras i
personalakterna. Även bisysslor som inte är av näringskaraktär bör beaktas som
t.ex. dubbla anställningar.

●

Kommunstyrelsen bör säkerställa ett enhetligt arbetssätt för hanteringen av bisysslor
i kommunen. Inom ramen för detta arbete bör det tydliggöras vem som har mandat
att godkänna och förbjuda bisysslor och hur återrapportering till kommunstyrelsen
och nämnderna ska ske.

●

Kommunstyrelsen bör tillse att det görs en översyn av nuvarande riktlinjer och
blanketter enligt synpunkterna i denna rapport.

●

Kommunstyrelsen och nämnderna bör tillse att informationen om skyldigheten att
anmäla bisyssla lämnas vid rekrytering, vid anställningens början, vid
medarbetarsamtal samt vid utvalda sammankomster i verksamheten så att
informationen når samtliga medarbetare. Detta för att säkerställa att kommunen som
arbetsgivare lever upp till informationskravet till anställda enligt Allmänna
bestämmelser.

●

Utifrån att det framkommit bisysslor som inte var kända sedan tidigare visar vår
granskning att det saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att otillbörliga inköp
inte sker av näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen.
Kommunstyrelsen bör tillse att rutinerna stärks inom detta område.

●

Kommunstyrelsen och nämnderna bör inom ramen för sitt interna kontrollarbete göra
kontroller av att riktlinjer och rutiner avseende bisysslor efterföljs samt kontrollera om
otillbörliga inköp sker av näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska
intressen.

●

Kommunstyrelsen bör undersöka och överväga möjligheten att göra kontroller av
anställdas engagemang. Detta utifrån att flera av de engagemang/bisysslor som
framkom i matchningen mot handels-, förenings- och aktiebolagsregister inte var
kända sedan tidigare.

●

Kommunstyrelsen bör säkerställa att det finns en särskild rutin för hur uppföljning av
avslagna bisysslor ska ske så att anställda i organisationen inte har otillåtna
bisysslor.

●

Kommunstyrelsen bör överväga att införa en digital praktisk hantering av anställdas
bisysslor, vilket kan bidra till en enhetligare, säkrare och effektivare hantering.
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Bilagor
Bilaga 1 - Lagar och bestämmelser
Kommunallag (2017:725)
Enligt 6 kap 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså ska
nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på
ett övrigt tillfredsställande sätt.
Lag (1194:160) om offentlig anställning
Enligt Lagen om offentlig anställning (LOA) § 7 framgår följande: En arbetstagare får
inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan
rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller
som kan skada myndighetens anseende. Arbetsgivaren ska på lämpligt sätt informera
arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. Vidare
framgår att en arbetstagare på arbetsgivarens begäran ska lämna de uppgifter som
behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma arbetstagarens bisysslor.
En arbetsgivare ska besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en
bisyssla som inte är förenlig med första stycket ska upphöra med eller inte åta sig
bisysslan. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla en motivering.
Allmänna bestämmelser
Allmänna bestämmelser (AB 17 och AB 20) är en del av huvudöverenskommelsen
(HÖK) som innehåller allmänna anställningsvillkor för anställda inom kommuner och
regioner. AB 20 började gälla 1 november 2020 och överenskommelse har ännu inte
träffats mellan samtliga parter. AB 20 innehåller dock inga förändringar kopplat till
bisysslor. Enligt AB 3 kap. § 8 ska en arbetstagare som har en bisyssla anmäla denna
och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan.
Arbetsgivaren ska också medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla
bisysslan och lämna uppgifter. Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren
finner att den kan:
a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna,
b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.
För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, region eller
kommunalförbund gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan:
c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren.
Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som
bisyssla enligt AB.
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2021-02-24

Lena Salomon

Anna Hilmarsson

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Kristianstads kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 9
oktober 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Kristianstads kommun
Kotllmunstyrelsen, omsorgsnämnden
barn- och utbildningsnämnden sallat

arbete- och vät$ärdsnätlmdenjör besvärande
Komenurlfullmäktige jör kätanedoltt

Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser
Helseplan Consulting Group AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads
kommun genomfört en granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser. Granskningen har syftat till att bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan Reg-

joilSkånepch Skåneskommunel=11u'ing
banlpchanga.me(!behov arsamordnadeinsatsetienlighet
med lagar och gemensamma regelverk.

Efter genomförd granskning bedömer vi att det H//Diss de/ finns en ändamålsenlig samverkan mellan
Region Skåne och KFistianstadSbkommunkring bam oeh unga med behovlv samordnade insatsen
enlighet med lagar och gemensamma regelverk.

Bedömningen grundas bland annat pä att samverkan framför allt sker inom ramen för Lotsmodellen
som erbjuder en tydlig ansvarsfördelning och en upparbetad struktur för arbetet. De samverkande
aktörerna får genom modellen insyn i varandras verksamheter, uppdrag och möjligheter. För att öka
Lotsmodellens funktion vid komplexa ärenden har den så kallade Sambasamordningen beslutats.
Lotsmodellens nackdel är att den har lett till att medarbetare i kommunens verksamheter har låg kännedom om samordnad individuell planering (SIP) samt uppfattar att Lotsmodellen ersätter den
lagstadgadeSIP:en samtidigt som granskningen visar att det finns brister i kunskap och förståelse
mellan samverkande aktörer. Därför bedömer vi att det finns ett behov av informations- och utbildningsinsatser inom förvaltningen och även i den politiska organisationen. Detta för att öka samverkan
enligt lagar och gemensamma regelverk samt skapa förutsättningar för tillräcklig intern kontroll.
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer
att arbete- och välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden sä-

kerställer att medarbetarna i respektive förvaltning erhåller kontinuerlig utbildning i överens
kommelser, riktlinjer och rutiner.

att arbete- och välnärdsnämnden, bam- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden uppdrar åt respektive förvaltning att i lämpliga forum för samverkan med kommunala och region-

ala aktörer informera om respektive verksamhet. Detta i syfte att skapa ökad förståelse mellan
samverkande aktörer för att möjliggöra lärande organisationer.
att arbete- och välnärdsnämnden, bam- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden sä
kerställer att berörda förvaltningar skapar förutsättningar för att enskilt och gemensamt implementera arbetssätt och rutiner som leder till att samordnad individuell plan (SIP) upprät
tas, följs upp och avslutas för barn och unga med behov av samordnade insatser.
att arbete- och välCärdsnämnden, bam- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden fastställer och följer upp kvalitativa mål avseende samverkan kring bam och unga med behov av
samordnade insatser i kommunens interna kontrollplan samt kommunicerar detta till berörda
förvaltningar.

}

Granskningsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, bam- och utbildningsnämnden samt arbete- och välCärdsnämndenför besvarande senast den 3o juni år 202i och till kom
munfullmäktige för kännedom. Svar skickas till revisionen@kristjanstad:$e och till det sakkunniga
biträdet lena.salomon@owc.com

För revisorema i Kristianstads kommun
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Bakgrund, syfte och avgränsning
Bakgrund
Enligt förvaltningslag (2017:900) har alla myndigheter en allmän lagstadgad skyldighet att samverka. I såväl socialtjänstlag (2001:453) som i hälsooch sjukvårdslag (2017:30) finns en bestämmelse om att kommun och region ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när
barnet/ungdomen har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård som måste samordnas.

En SIP ska upprättas utöver verksamheternas egna planer och är den enskildes och/eller vårdnadshavarens samlade dokument kring vad hen
behöver och kan erhålla från respektive verksamhet. En SIP kan upprättas för både barn och vuxna men fokus för denna granskning kommer att
ligga på samordning kring barn och unga från 0 till och med 17 år.

Syfte
Syftet med granskningen är att bedöma om det finns det en ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner kring barn och
unga med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk. Denna rapport omfattar Kristianstads kommun och
granskningen avser arbete och välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt omsorgsnämnden.
En granskning av Region Skånes roll har genomförts parallellt med syfte att bedöma samma övergripande fråga. Granskningen redovisas i en
separat rapport.

Avgränsning
Termen skola omfattar i denna granskning förskola, skola och elevhälsa om inget annat anges.
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Revisionsfrågor
Revisionsfrågor
Den övergripande revisionsfrågan i granskningen är:
Finns det en ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner kring barn och unga med behov av samordnade insatser i
enlighet med lagar och gemensamma regelverk?
Den övergripande revisionsfrågan är nedbruten i fyra delfrågor:
1. Följs gällande överenskommelser, riktlinjer och rutiner?
2. Är ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunen ändamålsenlig?
3. Genomförs de samordnade individuella planerna i enlighet med gällande lagstiftning och gemensamma regelverk?
4. Finns en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att samverkan följs upp samt resulterar i förbättringsåtgärder vid behov?

Ytterligare delfråga besvarades för Region Skåne
I rapporten för Region Skåne har även nedan delfråga besvarats:
Bedrivs likvärdig samverkan av de samordnade insatserna som genomförs i Region Skåne?

Metoder
Dokumentgranskning
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
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Reglemente för granskade nämnder
Protokoll för granskade nämnder, 2020
Överenskommelse om struktur för samverkan
mellan Kristianstads kommun och Region Skåne –
Sambasamordning, 2020-09-14
Lokal överenskommelse rörande samverkan kring
personer under 18 år med psykisk
funktionsnedsättning/psykisk sjukdom samt barn
som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa,
Nordöstra Skåne, 2019-02-01
Samverkansavtal för Barnahus Nordöstra Skåne,
2012-04-05
Uppdragsbeskrivning för Delregionala
samverkansorgan och Lokala samarbetsgrupper
(2016-11-22)
Protokoll från Delregionalt samverkansmöte
Skåne nordost, 2020
Egenkontroller, omsorgsförvaltningen, 2020
Mötesanteckningar för Förvaltningsgrupp av
regelverk för SVU och SIP

2021-02-15

Intervjuer
Sammanlagt 32 intervjuer har
genomförts med
▪ representanter från Region
Skånes förvaltningar.
▪ representanter från
kommunens verksamheter.
▪ representanter från
medlemsorganisationen
Skånes Kommuner (tidigare
Kommunförbundet Skåne)
▪ brukarorganisationer.
I Kristianstads kommun har
intervjuer med representanter
från arbete och välfärdsförvaltningen och utbildningsförvaltningen genomförts.

Enkät
Två enkäter har skickats ut digitalt:
▪ En till presidierna i ansvarig styrelse eller
nämnd inom respektive kommun samt inom
Region Skåne. I Kristianstads kommun har
enkäten skickats ut till ordförande och vice
ordförande i arbete och välfärdsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt omsorgsnämnden och
sju av åtta respondenter har besvarat
enkäten.
▪ En till respondenter i kommunens och Region
Skånes verksamheter som arbetar med barn
och unga (0-17 år). Enkäten har bland annat
gått ut till arbetsterapeuter, barnskötare,
elevhälsochefer, fritidspedagoger, kuratorer,
logopeder, läkare, lärare, psykologer, rektorer,
sjuksköterskor, skolsköterskor,
socialsekreterare och verksamhetschefer. I
Kristianstads kommun besvarades enkäten av
31 respondenter.

Kristianstads kommun

Följsamhet till överenskommelser, riktlinjer och rutiner
1. Följs gällande överenskommelser, riktlinjer och
rutiner?
Vår bedömning är att ansvariga nämnder inom
Kristianstads kommun till viss del följer gällande
överenskommelser, riktlinjer och rutiner. De
regionala överenskommelser och avtal som finns
är tydliga till sitt innehåll och anpassade efter
lokala förutsättningar. Genom Lotsmodellen och
Sambasamordningen finns det en upparbetad
struktur som ger en stark grund för samverkan
samt även utrymme för att kontinuerligt arbeta
med utveckling av modellen. Hinder som finns
handlar om tolkning av enskildas behov och
svårigheter i komplexa ärenden där det finns
bristande kunskap om samverkande aktörers
uppdrag och ansvar.
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De viktigaste avtal och överenskommelser som Region Skåne och Skånes kommuner har
antagit är:
▪ Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes Kommuner
gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har
eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa
▪ Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes Kommuner gällande samarbete
avseende personer med missbruks- och beroendeproblematik
▪ Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne
▪ Rutin och vägledning för arbete med Samordnad Individuell plan (SIP)

Utifrån ramöverenskommelserna har det slutits lokala överenskommelser i olika
geografiska konstellationer i länet.
▪ Kristianstads kommun ingår i delregionalt samverkansforum Nordöstra Skåne
tillsammans med Hässleholm, Bromölla, Perstorp, Osby och Östra Göinge.
▪ Kristianstad ingår tillsammans med bland annat Region Skåne, Polisen och
Åklagarmyndigheten i Barnahus Nordöstra Skåne.
▪ Kristianstads kommun ingår i samverkansmodellen Lotsmodellen mellan Region Skåne
och nordöstra Skånes kommuner.
▪ Kristianstads kommun ingår i överenskommelsen om struktur och samverkan,
Sambasordningen, med Region Skåne.

Kristianstads kommun

Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen
2. Är ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunen
ändamålsenlig?
Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och
Kristianstads kommun till viss del är tydlig i regler och
överenskommelser men att oklarheter avseende ansvarsfördelningen
uppstår vid praktisk tillämpning. Detta gäller främst vid samverkan kring
barn/ungdomar med komplexa behov. Oklarheterna bedöms bland
annat grunda sig i bristande kunskap om respektive aktörs ansvar eller i
skillnader avseende tolkning, bedömning eller prioritering av
barnets/ungdomens behov. Brister i tydlighet bedöms leda till att de
uppgifter som ingår i berörda huvudmäns ansvar inte utförs och att
individer därmed inte får det stöd de behöver och har rätt till. Vi
bedömer därför att ansvarsfördelningen inte är ändamålsenlig.

Samverkan är lagstadgad och den skyldighet som kommun
respektive Region Skåne har regleras av olika lagrum.
Medlemsorganisationen Skånes Kommuner, Region Skåne och
representanter för kommunerna har arbetat fram Avtal om
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i
Skåne (2016) som lägger grunden för hur kommunens respektive
Region Skånes åtagande ser ut. Privata aktörer som har avtal med
kommun eller region har skyldighet att delta i samverkan på samma
villkor som offentligt driven verksamhet.
Hälso- och sjukvårdsavtalet tydliggör att Region Skånes hälso- och
sjukvårdsansvar omfattar öppen och sluten vård, akut och planerad
vård vid vårdenheter och sjukhus samt avancerad sjukvård i hemmet
(ASiH).
Kommunen ansvarar för personer med hemsjukvård i ordinärt
boende, i särskilda boendeformer samt i bostäder med särskild
service och även för personer i samband med deras vistelse vid viss
biståndsbedömd dagverksamhet. Kommunen har inget hälso- och
sjukvårdsansvar för barn/ungdomar om de inte ingår i ovanstående
patientgrupper.
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Process för SIP, skolans roll och IT-stöd
Processteg som ska genomföras inom ramen för SIP
Den för Region Skåne och de skånska kommunerna gemensamma
Förvaltningsgrupp av regelverk för SVU och SIP har tagit fram Rutin
och vägledning för arbete med samordnad individuell plan (2020)
som tydliggör hur processen för SIP samt ansvarsfördelningen
mellan de olika rollerna ser ut. Dokumentet anger att arbetet med
planen ska påbörjas utan dröjsmål. Där beskrivs också att en SIP
genomförs i flera steg som tydliggörs i figuren nedan.
Kallelse

Kartläggning

Möte

Utvärdering

Uppföljning

Avslut

Aktivitetsuppföljning

Rutinbeskrivningen tydliggör också hur ansvaret fördelar sig
mellan olika roller. Ingen av rollerna är yrkes- eller
verksamhetsspecifik. En samordnare från någon av de deltagande
verksamheterna utses och denna har sedan samordningsansvaret
gentemot den enskilde. Redan i kallelsen till SIP ska syftet med
mötet och en tydlig frågeställning framgå. Det gör att de olika
aktörerna kan skicka rätt kompetens till mötet. Det är viktigt att
lyfta att en SIP enbart kan genomföras när den enskilde samtycker
till samordning eftersom samverkan sker över olika lagrum.
8
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Skolans roll
Skolans roll inom ramen för SIP är i
teorin tydlig. Det finns ingen
lagstadgad skyldighet för skola att
initiera en SIP. Samtidigt finns det
inget regelverk som förbjuder skola
att ta initiativ påpekar intervjuade
inom Koncernkontoret i Region
Skåne och inom medlemsorganisationen Skånes Kommuner.
Elevhälsans roll i sammanhanget är
likställd med skolans ansvar och
handlar om att samverka med
socialnämnden enligt skollagen
(2010:800). Elevhälsan arbetar
delvis enligt hälso- och
sjukvårdslagen men har inte
skyldighet att kalla till SIP.

IT-stöd och Mina Planer
Samverkan mellan huvudmän kring
barn/ungdomar generellt hindras
på grund av avsaknad av IT-stöd.
Region Skåne kan inte samplanera
med de kommunala
förvaltningarna i frågor som rör
samverkan kring barn/ungdomar.
Inom vård för vuxna finns IT-stödet
Mina Planer där slutenvård,
öppenvård och kommun
tillsammans kan planera och säkra
den utskrivningsklara patientens
hemgång från sjukhuset och
upprätta en SIP.
Ett pågående pilotprojekt mellan
Region Skåne och Malmö stad
syftar till att skapa möjligheter för
att Mina Planer även ska kunna
användas med barn/ungdomar.

Kristianstads kommun

Genomförande av samordnade individuella planer samt intern
kontroll och förbättringsåtgärder
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3. Genomförs de samordnade individuella planerna i enlighet
med gällande lagstiftning och gemensamma regelverk?

4. Finns en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att samverkan följs
upp samt resulterar i förbättringsåtgärder vid behov?

Vår bedömning är att samordnade individuella planer till viss del
genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och gemensamma
regelverk. Vi bedömer att kännedomen i verksamheten om SIPprocessen inte är tillräcklig och att det är oklart i vilken grad
uppföljning görs. Vidare bedömer vi att det finns en uppfattning i
granskade verksamheter om att möten inom ramen för
Lotsmodellen ersätter den lagstadgade SIP:en. Lotsmodellen är
emellertid en struktur för att ta fram SIP. De utmaningar som finns
och skapar problem för förvaltningarna inom Kristianstad kommun
bedömer Helseplan är generella och hör ihop med
kommunikationsbrister, avsaknad av individfokus och låg förståelse
för medverkande aktörers uppdrag och ansvar.

Vår bedömning är att ansvariga nämnder inte i tillräcklig grad har en
intern kontroll som säkerställer att samverkan följs upp samt vid behov
resulterar i förbättringsåtgärder. Det finns behov av att utforma en
tydligare intern kontroll för samverkan med tydliga nyckeltal som kan
lägga grunden för verksamhetsutveckling och förbättringsåtgärder. Det
finns också ett behov av informations- och utbildningsinsatser i
förvaltningen och i den politiska organisationen för att öka kunskap om
sakfrågan och skapa förutsättningar för att vidta åtgärder.

2021-02-15

Brukarperspektiv av samverkan kring barn och unga
Generell uppfattning
▪

▪
▪

▪
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SIP är ett viktigt verktyg för att öka
barnets/ungdomens delaktighet.
Patienter upplever att samordningen
mellan regionens och kommunernas olika
aktörer inte fungerar.
En generell uppfattning är att det kan vara
lättare att få stöd i en mindre kommun
oavsett om det rör sig om psykiatriska,
somatiska eller psykosociala behov.
Den vård som ges vid somatiska tillstånd
generellt fungerar bättre än den vård som
ges vid psykiatriska tillstånd.

2021-02-15

Identifierade utmaningar
▪

▪
▪

Personalomsättning leder till att
ansvarsfördelningen inte fungerar och att
planerade insatser eller uppföljning
uteblir.
Överenskommelser och avtal tolkas olika
av regionala respektive kommunala
aktörer.
Geografiska skillnader leder till ojämlik
vård. Ojämlikheten visar sig tydligast när
en individ med en viss typ av behov får
stöd i en kommun men inte i en annan.

Utebliven effekt av samverkan
▪

▪

Föräldrarna får ofta ta ett stort ansvar för
att samverkan mellan olika aktörer ska
fungera.
När vården saknar förmåga att samordna
och istället verkar som separata aktörer
blir otydligheten gentemot
barnet/ungdomen stor. Detta uppges i sin
tur kunna leda till att barn/ungdomar i
behov av stöd inte får de insatser de har
rätt till eller tappar förtroendet för
vården.

Kristianstads kommun

Övergripande bedömning och rekommendationer
Rekommendationer

Övergripande revisionsfråga
Finns det en ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och
Skånes kommuner kring barn och unga med behov av samordnade
insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk?

Övergripande bedömning
Helseplan bedömer att det till viss del finns en ändamålsenlig
samverkan mellan Region Skåne och Kristianstads kommun kring barn
och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och
gemensamma regelverk. Samverkan sker framför allt inom ramen för
Lotsmodellen som erbjuder en tydlig ansvarsfördelning och en
upparbetad struktur för arbetet. De samverkande aktörerna får genom
modellen insyn i varandras verksamheter, uppdrag och möjligheter. För
att öka Lotsmodellens funktion vid komplexa ärenden har den så kallade
Sambasamordningen beslutats. Lotsmodellens nackdel är att den har
lett till att medarbetare i kommunens verksamheter har låg kännedom
om samordnad individuell planering (SIP) samt uppfattar att
Lotsmodellen ersätter den lagstadgade SIP:en samtidigt som
granskningen visar att det finns brister i kunskap och förståelse mellan
samverkande aktörer. Därför bedömer vi att det finns ett behov av
informations- och utbildningsinsatser inom förvaltningen och även i den
politiska organisationen. Detta för att öka samverkan enligt lagar och
gemensamma regelverk samt skapa förutsättningar för tillräcklig intern
kontroll.
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▪

▪

▪

▪

att arbete och välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden
samt omsorgsnämnden säkerställer att medarbetarna i
respektive förvaltning erhåller kontinuerlig utbildning i
överenskommelser, riktlinjer och rutiner.
att arbete och välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden
samt omsorgsnämnden uppdrar åt respektive förvaltning att i
lämpliga forum för samverkan med kommunala och regionala
aktörer informera om respektive verksamhet. Detta i syfte att
skapa ökad förståelse mellan samverkande aktörer för att
möjliggöra lärande organisationer.
att arbete och välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden
samt omsorgsnämnden säkerställer att berörda förvaltningar
skapar förutsättningar för att enskilt och gemensamt
implementera arbetssätt och rutiner som leder till att
samordnad individuell plan (SIP) upprättas, följs upp och avslutas
för barn och unga med behov av samordnade insatser.
att arbete och välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden
samt omsorgsnämnden fastställer och följer upp kvalitativa mål
avseende samverkan kring barn och unga med behov av
samordnade insatser i kommunens interna kontrollplan samt
kommunicerar detta till berörda förvaltningar.

Region Skåne

Övergripande bedömning och rekommendationer
Rekommendationerna i korthet

Övergripande revisionsfråga
Finns det en ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och
Skånes kommuner kring barn och unga med behov av samordnade
insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk?

▪

att ansvariga styrelser och nämnder tar initiativ till att lokala
överenskommelser tecknas mellan samverkande aktörer.

▪

att ansvariga styrelser och nämnder uppdrar åt respektive
förvaltning att i lämpliga forum för samverkan med kommunala
och regionala aktörer informera om respektive verksamhet.

▪

att ansvariga styrelser och nämnder säkerställer att berörda
förvaltningar skapar förutsättningar för att enskilt och
gemensamt implementera arbetssätt och rutiner som leder till
att samordnad individuell plan upprättas, följs upp och avslutas.

▪

att ansvarig nämnd följer pilotförsöket med Mina Planer för att
utifrån utfallet kunna initiera ett breddinförande i Region Skånes
verksamheter.

▪

att ansvariga styrelser och nämnder fastställer och följer upp
kvalitativa mål avseende samverkan kring barn och unga med
behov av samordnade insatser i den interna kontrollplanen.

▪

att ansvarig nämnd ser över vilka förutsättningar som finns för
enskilda verksamhetsområden avseende samverkan samt
stärker de områden som har begränsade möjligheter till
samverkan.

Övergripande bedömning i korthet
Vi bedömer att samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner
i teorin är ändamålsenlig. Genom ramöverenskommelser, lokala avtal
och initiativ har förutsättningar skapats för tydliga samverkansområden
och ansvarsfördelning. Beskrivningar av hur kostnader ska fördelas, vilka
parter som bär vilket ansvar samt hur enskilda moment som samordnad
individuell planering (SIP) ska gå till är dokumenterade och beslutade.
Vi bedömer att samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner
kring barn och unga med behov av samordnade insatser inte är
ändamålsenlig i praktiken. Det finns geografiska och lokala skillnader
avseende vilka förutsättningar i form av budget, kompetens och kunskap
som finns för att uppfylla kraven för samverkan. Framför allt skolans roll
och mandat utövas inte enligt gemensamma regelverk. Enskilda
tolkningar av lokala överenskommelser och av ansvarsfördelningen leder
till att barn/ungdomar inte alltid får det stöd de har rätt till.
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Samtliga kommuner

Övergripande resultat för de deltagande kommunerna
Den sammantagna bilden visar få skillnader inom kommunerna.
▪ Eftersom det i stort är samma överenskommelser, riktlinjer och rutiner som gäller för samverkan mellan regional och kommunal nivå är
fördelarna och bristerna likartade. Lokala variationer förekommer eftersom ett antal lokala initiativ har tagits till enskilda avtal.
▪ Gemensamt för granskade kommuner är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen inte bedöms vara ändamålsenlig. Detta
trots att överenskommelser är tydligt formulerade i styrande dokument och ansvarsfördelningen är utformad i samarbete mellan Region
Skåne, kommunerna i Skåne län samt medlemsorganisationen Skånes Kommuner. Det framkommer i intervjuer och i enkäter att nuvarande
ansvarsfördelning inte är tillräcklig när det gäller komplexa ärenden samt att det uppstår oklarheter i praktiken.
De enskilda granskningarna visar att samordnade individuella planer (SIP) till viss del genomförs.
▪ Även om överenskommelser och ansvarsfördelningen är tydlig och SIP bygger på nationell lagstiftning finns det strukturella utmaningar samt
olika hinder.
▪ Skolans mandat och roll är otydlig på lokal nivå. Skolan har inte skyldighet att kalla till SIP men kan göra det. I intervjuer och enkäter
framkommer att detta antingen inte görs eller att det saknas kunskap kring att det kan göras. Det enda undantaget vad avser SIP är Burlövs
kommun, där kännedomen i verksamheten om SIP-processen är tillräcklig och uppföljning görs.
Den interna kontrollen är inte tillräcklig inom de enskilda kommunerna.
▪ Det finns få nyckeltal som följer samverkan avseende barn och unga specifikt. I intervjuer och enkäter framkommer en bild av att det inte är
känt om eventuell uppföljning leder till att förbättringsåtgärder vidtas vid behov. Oftast inleds intern kontroll eller vidtas åtgärder med grund i
rapporterade avvikelser.
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Ulrike Deppert
ulrike.deppert@helseplan.se
0701-40 71 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-01-27

KS § 5

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll attester
Änr KS 2020/1151

Beslut


Översända detta yttrande som svar till kommunrevisionen.

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har gett PwC i
uppdrag att genomföra en granskning av intern kontroll kring attester.
Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida Kommunstyrelsens
och nämndernas interna kontroll avseende attester är tillräcklig.
Utifrån genomförd granskning är deras sammanfattande bedömning att
Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Byggnadsnämndens
interna kontroller avseende attester delvis är tillräcklig. Tekniska nämndens interna kontroll bedöms som tillräcklig, där skillnaden med de övriga
är att Tekniska nämnden har haft attester som ett kontrollmoment år 2018
såväl som år 2020 i den interna kontrollplanen.
I granskningen lämnas följande rekommendationer till Kommunstyrelsen:

Utdragsbestyrkande

-

Revidera reglemente för verifikationshantering samt tillhörande
tillämpningsanvisningar och integrera de kontroller som genomförs inom ramen för upphandlingspolicyn i arbetet.

-

Implementera arbetssättet kring en digital inrapportering av behörigheter i ekonomisystemet till förvaltningarna.

-

Genomföra årliga kontroller av att upplagda attestbehörigheter är
aktuella.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-01-27

-

Genomföra kontroller inom den interna kontrollen kring att attestanterna genomfört en kontroll mot avtal vid attestering.

Arbetet med att revidera reglementet för verifikationshantering är uppstartat under år 2020 och under år 2021 kommer reglementet att uppdateras.
Arbetssättet för digital inrapportering av behörighet i ekonomisystemet till
förvaltningarna infördes i slutet av år 2020 och ny rutin för årlig kontroll
av att upplagda attestbehörigheter är aktuella kommer att tas fram.
För att ge så bra förutsättningar och kvalitet som möjligt vid beställningar/inköp till kommunen har fokus varit på att beställningsmodulen i ekonomisystemet (Proceedo) ska användas. Uppbyggnaden av strukturen i
systemet har prioriterats för att kunna använda automatiska kontroller
mot priser och avtalstrohet, nya prislistor läses på från ansvarig upphandlare då dessa ändras. Andelen beställningar i systemet fortsätter att öka
och på så sätt minskas risken i detta avseende för dessa inköp.
De inköp som görs utanför beställningsverktyget behöver också kontrolleras och särskilt fokus på lämpliga kontrollmoment för att riskbedöma att
attestanterna genomfört kontroll mot avtal vid attest kommer att ske inför
arbetet med intern kontroll 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Översända detta yttrande som svar till kommunrevisionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-20 § 15.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-11.
Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll – attester, 2020-10-07.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-01-20

KSAU § 15

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll attester
Änr KS 2020/1151

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Översända detta yttrande som svar till kommunrevisionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har gett PwC i
uppdrag att genomföra en granskning av intern kontroll kring attester.
Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida Kommunstyrelsens
och nämndernas interna kontroll avseende attester är tillräcklig.
Utifrån genomförd granskning är deras sammanfattande bedömning att
Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Byggnadsnämndens
interna kontroller avseende attester delvis är tillräcklig. Tekniska nämndens interna kontroll bedöms som tillräcklig, där skillnaden med de övriga
är att Tekniska nämnden har haft attester som ett kontrollmoment år 2018
såväl som år 2020 i den interna kontrollplanen.
I granskningen lämnas följande rekommendationer till Kommunstyrelsen:

Utdragsbestyrkande

-

Revidera reglemente för verifikationshantering samt tillhörande
tillämpningsanvisningar och integrera de kontroller som genomförs inom ramen för upphandlingspolicyn i arbetet.

-

Implementera arbetssättet kring en digital inrapportering av behörigheter i ekonomisystemet till förvaltningarna.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-01-20

-

Genomföra årliga kontroller av att upplagda attestbehörigheter är
aktuella.

-

Genomföra kontroller inom den interna kontrollen kring att attestanterna genomfört en kontroll mot avtal vid attestering.

Arbetet med att revidera reglementet för verifikationshantering är uppstartat under år 2020 och under år 2021 kommer reglementet att uppdateras.
Arbetssättet för digital inrapportering av behörighet i ekonomisystemet till
förvaltningarna infördes i slutet av år 2020 och ny rutin för årlig kontroll
av att upplagda attestbehörigheter är aktuella kommer att tas fram.
För att ge så bra förutsättningar och kvalitet som möjligt vid beställningar/inköp till kommunen har fokus varit på att beställningsmodulen i ekonomisystemet (Proceedo) ska användas. Uppbyggnaden av strukturen i
systemet har prioriterats för att kunna använda automatiska kontroller
mot priser och avtalstrohet, nya prislistor läses på från ansvarig upphandlare då dessa ändras. Andelen beställningar i systemet fortsätter att öka
och på så sätt minskas risken i detta avseende för dessa inköp.
De inköp som görs utanför beställningsverktyget behöver också kontrolleras och särskilt fokus på lämpliga kontrollmoment för att riskbedöma att
attestanterna genomfört kontroll mot avtal vid attest kommer att ske inför
arbetet med intern kontroll 2022.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Översända detta yttrande som svar till kommunrevisionen

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-11.
Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll – attester, 2020-10-07.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)
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Kommunledningskontoret

1 (2)

2021-01-11

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Oscar Nilsson
044136007
oscar.nilsson@kristianstad.se

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll attester
Änr KS 2020/1151

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Översända detta yttrande som svar till kommunrevisionen

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av intern kontroll kring attester. Syftet med
granskningen har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende attester är tillräcklig.
Utifrån genomförd granskning är deras sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och byggnadsnämndens interna
kontroller avseende attester delvis är tillräcklig. Tekniska nämndens interna
kontroll bedöms som tillräcklig, där skillnaden med de övriga är att tekniska
nämnden har haft attester som ett kontrollmoment år 2018 såväl som år 2020
i den interna kontrollplanen.
I granskningen lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:


Revidera reglemente för verifikationshantering samt tillhörande
tillämpningsanvisningar och integrera de kontroller som genomförs
inom ramen för upphandlingspolicyn i arbetet



Implementera arbetssättet kring en digital inrapportering av behörigheter i ekonomisystemet till förvaltningarna



Genomföra årliga kontroller av att upplagda attestbehörigheter är aktuella
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Genomföra kontroller inom den interna kontrollen kring att attestanterna genomfört en kontroll mot avtal vid attestering

Arbetet med att revidera reglementet för verifikationshantering är uppstartat
under år 2020 och under år 2021 kommer reglementet att uppdateras.
Arbetssättet för digital inrapportering av behörighet i ekonomisystemet till
förvaltningarna infördes i slutet av år 2020 och ny rutin för årlig kontroll av
att upplagda attestbehörigheter är aktuella kommer att tas fram.
För att ge så bra förutsättningar och kvalitet som möjligt vid beställningar/inköp till kommunen har fokus varit på att beställningsmodulen i ekonomisystemet (Proceedo) ska användas. Uppbyggnaden av strukturen i systemet
har prioriterats för att kunna använda automatiska kontroller mot priser och
avtalstrohet, nya prislistor läses på från ansvarig upphandlare då dessa ändras. Andelen beställningar i systemet fortsätter att öka och på så sätt minskas
ris-ken i detta avseende för dessa inköp.
De inköp som görs utanför beställningsverktyget behöver också kontrolleras
och särskilt fokus på lämpliga kontrollmoment för att riskbedöma att attestanterna genomfört kontroll mot avtal vid attest kommer att ske inför arbetet
med intern kontroll 2022..

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomi- och upphandlingsavdelningen, 2021-01-11

Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

Merete Tillman

Oscar Nilsson

Biträdande kommundirektör

Ekonomidirektör

Beslut expedieras till
Redovisningschef Karin Wallqvist

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden

2021-01-28

AVN § 9

Svar på revisionsrapport - Utredningstider vid
handläggning av ärenden, barn och unga
Änr AVN 2020/2344

Beslut


Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till
kommunrevisionen

Sammanfattning
Revisionen har granskat utredningstider vid handläggning av ärenden,
barn och unga, och lämnat rekommendationer till nämnden. Rekommendationer som bemöts genom detta ärende

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden


Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till
kommunrevisionen

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Svar på revisionsrapport – Utredningstider vid handläggning av ärenden, barn och unga
Revisionsrapport – Utredningstider vid handläggning av ärenden, barn och
unga
Barnkonsekvensanalys

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Arbete och välfärdsförvaltningen

1 (5)

2020-12-17

Barn och ungdomsenheten
Pål Sander
044136215
Pal.Sander@kristianstad.se

Arbete och välfärdsnämnden

Granskning - Utredningstider vid handläggning av
ärenden, barn och unga
Änr AVN 2020/2344

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden


Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till kommunrevisionen

Sammanfattning
Revisionen har granskat utredningstider vid handläggning av ärenden, barn
och unga, och lämnat rekommendationer till nämnden. Rekommendationer
som bemöts genom detta ärende.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Svar på revisionsrapport – Utredningstider vid handläggning
av ärenden, barn och unga
Revisionsrapport – Utredningstider vid handläggning av ärenden, barn och
unga
Barnkonsekvensanalys

Ärendet
Granskningens syfte har varit att bedöma om arbete- och välfärdsnämnden
säkerställer en ändamålsenlig handläggning av utredningar avseende följsamhet till utredningstider.
Efter genomförd revision görs bedömningen att arbete och välfärdsnämnden
inte helt säkerställer en ändamålsenlig handläggning av utredningar med avseende på följsamheten till utredningstider. Bedömningen grundas främst på
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att utredningar inte inleds och genomförs inom den lagstadgade tidsgränsen
i tillräcklig omfattning. Flertalet försenade ärendena saknar beslut om förlängning. Det har även noterats mindre brister vid dokumentation av
skyddsbedömningar. Revisorerna bedömer att nämnden kontinuerligt följer
utredningstiderna men att åtgärder inte vidtas i tillräcklig omfattning så att
den lagstadgade tidsgränsen följs.
Nedan följer arbete och välfärdsnämndens svar på revisorernas rekommendationer:

Säkerställa att utredningar genomförs skyndsamt och inom den
lagstadgade tidsgränsen på fyra månader.
Barn och ungdomsverksamheten har redan minskat utredningstiderna och
antalet utredningar som har en längre utredningstid än fyra månader. Då det
fortfarande finns utredningar som överskrider tidsgränsen har Barn- och
ungdomsverksamheten genomfört/planerar genomföra följande åtgärder:
 En ny organisation som ger en bättre organisatorisk helhet kring mottagnings- och utredningsarbete beslutades att genomföras till den 1 april 2020
 Organisationen ger därutöver möjlighet till nya arbetssätt och arbetsflöden som kommer att öka medarbetarnas förutsättningar att genomföra utredningsarbetet inom tidsgränsen, bl.a. Mölndalsmodell och Lean
 Organisationen skapar förutsättningar att med hjälp av specialistsocionom och Signs of Safety-samordnare fokusera på medarbetarnas utrednings, handläggnings- och dokumentationskompetens. Framförallt för nya medarbetare där introduktionen kommer att förstärkas och utökas
 Med hjälp av kommunens beslutsstödsystem har statistiken för utrednings- och mottagningsarbetet utvecklats under senare år. Ytterligare utveckling planeras för det mer operativa uppföljningsarbetet
 Fokus läggs på utredningsplanen så att det redan i början på utredningen
finns en plan för hur arbetet ska bedrivas och vilken information som ska
inhämtas
 Utökad internkontroll av utredningsarbetet
 Organisationen hanterar mellan 210 och 360 pågående utredningar. Det
är svårt att bemanna utredningsenheterna utifrån när det finns som mest utredningar
Säkerställa att förhandsbedömningar genomförs inom 14 dagar och att
beslutade utredningar inleds skyndsamt:
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 I den nya organisationen och arbetsflödet arbetar mottagningsteam närmare utredningsteam och i ärenden där det står klart att det behöver utredas
vidare finns utredare med redan vid det första mötet med familjen
 Det finns inte längre ofördelade ärenden som tidigare. Från det att mottagningssekreterare öppnar utredning tills den har fördelats till utredare går
det maximalt 4-5 dagar. Tidigare har det funnits perioder där utredning inte
har kunnat fördelas till utredare inom rimlig tid, p.g.a. framförallt vakanser,
Rekryteringsläget har förbättrats men fortfarande kan det uppstå situationer
där utredningsteamen inte är fulltaliga.
 Internkontrollen och statistikuttaget för förhandsbedömningar kommer
att utvecklas
 Verksamheten hanterar mellan 15 och 110 orosanmälningar per vecka.
Det är svårt att bemanna utifrån när inflödet är som störst
Säkerställa att skyddsbedömningar dokumenteras i enlighet med gällande krav, så att namn och befattning/titel och korrekt datum anges.
För säkerställa att en korrekt och enhetlig dokumentation sker, bör
tydliga rutiner finnas för överlämning av ärenden från sociala jouren
till barn- och ungdomsverksamheten:
Den rutin som finns inom verksamheten har uppmärksammats vid olika personalträffar och det har poängterats vikten av den följs så att det tydligt
framgår vem och vilken befattning som gjort skyddsbedömning och när den
är genomförd. Då även Sociala jouren hanterar skyddsbedömningar har de
tagit fram en rutin för vad som ska dokumenteras och även här ska det
framgå när skyddsbedömningen är gjord och av vem med namn och titel.
Fortsätta arbetet med att uppdatera den nuvarande rutinen för delegationsbeslut så att processen för redovisning av delegationsbeslut blir
fullständig
Arbete och välfärdsnämnden fattade 2018-11-29 beslut om vilka delegationsbeslut som ska anmälas till nämnden. Beslut som ska anmälas är ordförandebeslut och beslut om Lex Sarah. Förvaltningen har i efterhand uppmärksammat att övriga delegationsbeslut inte anslås särskilt i enlighet med
6 kapitlet 40 § kommunallagen. Med anledning av detta har Arbete och välfärdsnämnden sedan oktober åter redovisat samtliga delegationsbeslut till
nämnden istället för att arbeta fram en arbetsprocess för att anslå delegationsbeslut särskilt.
 Rutin för delegationsbeslut som nämnden fattade beslut om 2018-11-29
ska uppdateras så att den är förenlig med nu gällande arbetssätt. Rutinen är
förvaltningsövergripande.
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Säkerställa att statistiken över ärenden stämmer genom att kontrollera
att ärenden avslutas korrekt i systemet liksom fundera över hur ärenden som rör ensamkommande barn ska följas upp:
 Verksamheten kommer att undersöka förutsättningarna att använda beslutsdatum för avslutning av utredning för statistiken istället för när utredningen stängs i systemet.
 Ärenden som rör ensamkommande barn följs upp på enhetschefsnivå.
Det finns färdiga rapporter i beslutsstödssystemet som enhetschef använder
för att följa upp utredningstider och som också fungerar som underlag för
handläggarnas prioritering.
Utveckla uppföljningen av handläggningstiderna genom att aktualisera
vilka områden som bör följas upp utifrån risk- och väsentlighetsaspekter samt vilken analys kopplat till statistiken som behövs för att förstå
nuläget:
 Verksamheten kommer under 2021 att ta fram en internkontrollplan för
området med mer kontinuerlig rapportering och analys
Efter lämplig tid följa upp vilken effekt omorganisationen och verksamhetens förändrade arbetssätt har haft på utredningstiderna:
Verksamheten kommer att följa upp och rapportera kring omorganisationen
och dess effekter efter rimlig tid. Tyvärr har pandemin gjort att inte alla delar
av organisationsförändringen har kunnat genomföras enligt plan och framförallt inom utredningsenheterna har organisationsarbetet försenats. Bl.a. genomfördes inte Mölndalsmodellen enligt tidplanen och Specialistsocionom har
avdelats att arbeta som teamledare under hösten 2020.

Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar för barn jämfört med tidigare och en barnkonsekvensanalys har genomförts och bilagts.

Charlotte Nygren-Bonnier
Förvaltningschef

Beslut expedieras till
Pål Sander, Verksamhetschef Barn och ungdom
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BARNKONSEKVENSANALYS FÖR
BARN 0-18 ÅR
Förvaltning:

Diarienummer:

Arbete och välfärdsförvaltningen

AVN 2020/2344

Planerad åtgärd/beslut
Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:

Organisationsförändringar och utvecklingsarbete genomförs inom Barn och
ungdomsverksamheten i syfte att korta utredningstider och stärka rättssäkerheten.

Berörd målgrupp
Vilka barn berör av beslutet:

Barn och ungdomar hemmahörande i Kristianstad kommun som kommer i kontakt med
socialtjänsten.
Påverkan av åtgärd/beslut på barn
☐ Förslag till beslut förändrar inte för barn jämfört med tidigare
Redogör för hur förslag till beslut inte förändrar för barn jämfört med tidigare:

☒ Förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare
Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare:

Barn och ungdomar får en effektivare utredning med ökad rättssäkerhet.
Beaktande av barnkonventionens intentioner
Hur har barnets bästa beaktats? Hur har barns synpunkter inhämtats? Om inte, beskriv varför. Beskriv även
hur återkoppling till målgruppen har sett ut och kommer att se ut under ärendets gång:

Syftet med de genomförda förändringarna är att utredningsarbetet med att kartlägga
vad som är barnets bästa förbättras. Genom att utredningsprocessen effektiviseras
stärks barn och ungdomars rättssäkerhet och utredningarna leder snabbare till insatser
som kan vara till gagn för barnets bästa.
Genomförande av barnkonsekvensanalys
Datum:

Barnkonsekvensanalys genomförd av:

2020-12-21

Pål Sander
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-02-02

BUN § 15

Svar till kommunrevisionen: uppföljningsgranskning
av kommunens fordonshantering
Änr BUN 2020/6629

Beslut


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att svara kommunens revisorer enligt förvaltningens förslag.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Ekonomichef Hans Thorsson redogör ärendet.

Sammanfattning
Kommunens revisorer har uppdraget åt PwC att genomföra en uppföljande
granskning av kommunens fordonshantering i syfte att bedöma om berörda nämnder vidtagit rekommenderade åtgärder efter den tidigare granskningen.
Den uppföljande granskningen visar att kommunen ännu inte nått de uppsatta målen om fossilfria bränslen i fordonsparken. Samtidigt konstaterar
revisorerna att kommunen beslutat om att starta en serviceorganisation
som bl a skall äga och administrera kommunens fordon och därmed har
större möjligheter att nå målen.
Det innebär för barn- och utbildningsförvaltningens, BUF, del att samtliga
fordon med undantag för de som är en del av utbildningsverksamheten på
Wendesgymnasiet är överförda till den nya organisationen. Den nya organisationen kommer att följa de antagna ”Riktlinjer för inköp av fordon och
bränslen” och därmed så snart som möjligt byta ut de fordon som inte är

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-02-02

fossilbränslefria. För BUF´s del är det ett fåtal fordon som inte är fossilbränslefria vilket förutsätts åtgärdas under 2021.
Utöver val av fordonsbränsle understryker revisorerna vikten av att antagna riktlinjer efterföljs. Kunskapen om dessa är låg och BUF bör därför
förtydliga och informera om dessa inom hela sin organisation samt följa
upp dem senast under 2022.
Sammanfattningsvis rekommenderar revisorerna följande:
-

I samband med införandet av den nya serviceorganisationen bör
kommunstyrelsen tillse att det finns kontrollområden i den interna
kontrollplanen för kommunens fordon.

-

Målsättningen i kommunens arbete med Klimat- och energistrategin är en minskning av utsläppen av växthusgaser för transporter
inom kommunen. Ska denna uppnås bör kommunstyrelsen fortsatt
arbeta med att minska utsläppen från kommunens egna fordon.

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge förvaltningschefen i uppdrag att
dels försäkra sig om att BUF´s fordonspark blir fossilbränslefri senast
under 2021 samt att ”Riktlinjer för resor och möten i tjänsten” efterföljs.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att svara kommunens revisorer enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, förvaltningens svar på revisionsrapport, 2021-01-07.
Revisionsrapport från kommunens revisorer, 2020-11-25.
Barnkonsekvensanalys, 2021-01-07

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Barn- och utbildningsförvaltningen

2021-01-07

Centrala förvaltningen
Hans Thorsson
044-13 64 14

Barn- och utbildningsnämnden

hans.thorsson@kristianstad.se

Granskning av kommunens fordonshantering
Änr BUN 2020/6629

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
Barn- och utbildningsnämnden


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att svara kommunens revisorer enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Kommunens revisorer har uppdraget åt PwC att genomföra en uppföljande granskning av kommunens fordonshantering i syfte att bedöma om berörda nämnder vidtagit rekommenderade åtgärder efter den tidigare
granskningen.
Revisorerna rekommenderar dels att kommunen beaktar fordonshantering i plan för internkontroll och dels att kommunen fortsätter arbetet
med Klimat och energistrategin avseende fordon.
Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge förvaltningschefen i uppdrag
att dels försäkra sig om att BUF´s fordonspark blir fossilbränslefri senast
under 2021 samt att ”Riktlinjer för resor och möten i tjänsten” efterföljs.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, förvaltningens svar på revisionsrapport, 2021-01-07.
Revisionsrapport från kommunens revisorer, 2020-11-25.
Barnkonsekvensanalys, 2021-01-07
Postadress
291 80 Kristianstad

Telefon
vxl 044-135000

Bankgiro
657-9536

Org.nr
21 20 00-0951
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Ärendet
Kommunens revisorer har uppdraget åt PwC att genomföra en uppföljande granskning av kommunens fordonshantering i syfte att bedöma om berörda nämnder vidtagit rekommenderade åtgärder efter den tidigare
granskningen.
Den uppföljande granskningen visar att kommunen ännu inte nått de uppsatta målen om fossilfria bränslen i fordonsparken. Samtidigt konstaterar
revisorerna att kommunen beslutat om att starta en serviceorganisation
som bl a skall äga och administrera kommunens fordon och därmed har
större möjligheter att nå målen.
Det innebär för barn- och utbildningsförvaltningens, BUF, del att samtliga fordon med undantag för de som är en del av utbildningsverksamheten
på Wendesgymnasiet är överförda till den nya organisationen. Den nya
organisationen kommer att följa de antagna ”Riktlinjer för inköp av fordon och bränslen” och därmed så snart som möjligt byta ut de fordon
som inte är fossilbränslefria. För BUF´s del är det ett fåtal fordon som inte är fossilbränslefria vilket förutsätts åtgärdas under 2021.
Utöver val av fordonsbränsle understryker revisorerna vikten av att antagna riktlinjer efterföljs. Kunskapen om dessa är låg och BUF bör därför förtydliga och informera om dessa inom hela sin organisation samt
följa upp dem senast under 2022.
Sammanfattningsvis rekommenderar revisorerna följande:
-

I samband med införandet av den nya serviceorganisationen bör
kommunstyrelsen tillse att det finns kontrollområden i den interna
kontrollplanen för kommunens fordon.

-

Målsättningen i kommunens arbete med Klimat- och energistrategin är en minskning av utsläppen av växthusgaser för transporter
inom kommunen. Ska denna uppnås bör kommunstyrelsen fortsatt arbeta med att minska utsläppen från kommunens egna fordon.
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Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge förvaltningschefen i uppdrag
att dels försäkra sig om att BUF´s fordonspark blir fossilbränslefri senast
under 2021 samt att ”Riktlinjer för resor och möten i tjänsten” efterföljs.

Kenth Olsson
Förvaltningschef

Beslut expedieras till
Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige för kännedom

Hans Thorsson
Ekonomichef

BUN 2020/6629
BARNKONSEKVENSANALYS FÖR
BARN 0-18 ÅR

2021.1262
1 (1)
2021-02-04

Barn- och utbildningsförvaltningen
Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats/årskurser:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Planerad åtgärd/beslut
Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:

Granskning av kommunens fordonshantering
Påverkan av åtgärd/beslut på barn/elever

Barnkonsekvensanalys BANM v. 1.6

☒ Förslag till beslut förändrar inte för barn jämfört med tidigare
Redogör för hur förslag till beslut inte förändrar för barn jämfört med tidigare:

Granskningen och förslag till åtgärder får inte några direkta konsekvenser för barn
☐ Förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare
Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare:

Beaktande av barnkonventionens intentioner
Interntionernan har beaktats, inga direkta konsekvenser för barn

Genomförande av barnkonsekvensanalys
Datum:

2021-01-07

Barnkonsekvensanalys genomförd av:

Hans Thorsson

Registrera: Ja. Kod: Samma som beslut. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Samma som beslut.
Kristianstads kommun behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om dina
rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter. www.kristianstad.se/personuppgifter

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-01-27

ON § 8

Uppföljningsgranskning av kommunens
fordonshantering
Änr ON 2020/365

Beslut


Lämna svar enligt nedan till kommunrevisionen

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har
PwC genomfört en uppföljande granskning av kommunens fordonshantering. Syftet med uppföljningsgranskningen har varit att bedöma om berörda nämnder har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter
och rekommendationer utifrån tidigare genomförd granskning av fordonshantering.
Efter genomförd revision bedömer vi att kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och arbete- och välfärdsnämnden
inte helt har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och
rekommendationer utifrån tidigare genomförd granskning.
Bedömningen grundas bland annat på att ett antal åtgärder har vidtagits
för att arbeta mot en fossilbränslefrihet, dock nås ännu inte målet om ett
fossilbränslefritt Skåne 2020. Vi noterar att andelen fossilbränslefria fordon har ökat. Vidare grundas bedömningen på att kommunstyrelsen under
senare år har uppmärksammat att fortsatta avvikelser från riktlinjerna
sker och har därför successivt skärpt dessa med bland annat krav på samråd innan avsteg görs. Bedömningen grundas även på att hanteringen av
kommunens fordon nästan sker på samma vis som vid den föregående
granskningen. Det har däremot beslutats om en ny serviceorganisation som

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-01-27

ska ha ansvar för kommunens samtliga fordon som också kommer ha en
samordnande boll för hanteringen av fordonen samt den interna kontrollen
avseende dessa.
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:
l samband med införandet av den nya serviceorganisationen bör kommunstyrelsen tillse att det finns kontrollområden i den interna kontrollplanen
för kommunens fordon.
Målsättningen i kommunens arbete med Klimat- och energistrategin är en
minskning av utsläppen av växthusgaser från transporter inom kommunen.
Ska denna uppnås bör kommunstyrelsen fortsatt arbeta med att minska
utsläppen från kommunens egna fordon.
Granskningsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och arbete- och välfärdsnämnden för
besvarande senast den 26 februari år 202i och till kommunfullmäktige för
kännedom.
Svar på Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering
Förvaltningen ser positivt på den nya serviceorganisationens uppdrag att
samordna fordonsflottan. Genom samverkan mellan förvaltning och serviceorganisation kan säkerställa fortsatt utveckling mot fossilfria fordon
utan avkall på verksamhetens behov av fordon i alla delar av verksamheten.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Utdragsbestyrkande

Lämna svar enligt nedan till kommunrevisionen

Justerarens signatur

2 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-01-27

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Svar Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering 2021-01-11
Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering 2020-11-18

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

3 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Omsorgsförvaltningen

1 (2)

2021-01-11
Omsorgnämnden

Svar - Uppföljningsgranskning av kommunens
fordonshantering
Änr ON 2020/365

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgnämnden


Lämna svar enligt nedan till kommunrevisionen

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har
PwC genomfört en uppföljande granskning av kommunens fordonshantering.
Syftet med uppföljningsgranskningen har varit att bedöma om berörda nämnder har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och rekommendationer utifrån tidigare genomförd granskning av fordonshantering.
Efter genomförd revision bedömer vi att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och arbete- och välfärdsnämnden inte helt
har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och rekommendationer utifrån tidigare genomförd granskning.
Bedömningen grundas bland annat på att ett antal åtgärder har vidtagits för
att arbeta mot en fossilbränslefrihet, dock nås ännu inte målet om ett fossilbränslefritt Skåne 2020. Vi noterar att andelen fossilbränslefria fordon har
ökat. Vidare grundas bedömningen på att kommunstyrelsen under senare år
har uppmärksammat att fortsatta avvikelser från riktlinjerna sker och har därför successivt skärpt dessa med bland annat krav på samråd innan avsteg
görs. Bedömningen grundas även på att hanteringen av kommunens fordon
nästan sker på samma vis som vid den föregående granskningen. Det har däremot beslutats om en ny serviceorganisation som ska ha ansvar för kommunens samtliga fordon som också kommer ha en samordnande boll för hanteringen av fordonen samt den interna kontrollen avseende dessa.
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:
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l samband med införandet av den nya serviceorganisationen bör kommunstyrelsen tillse att det finns kontrollområden i den interna kontrollplanen för
kommunens fordon.
Målsättningen i kommunens arbete med Klimat- och energistrategin är en
minskning av utsläppen av växthusgaser från transporter inom kommunen.
Ska denna uppnås bör kommunstyrelsen fortsatt arbeta med att minska utsläppen från kommunens egna fordon.
Granskningsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och arbete- och välfärdsnämnden för besvarande senast den 26 februari år 202i och till kommunfullmäktige för kännedom.
Svar på Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering
Förvaltningen ser positivt på den nya serviceorganisationens uppdrag att
samordna fordonsflottan. Genom samverkan mellan förvaltning och serviceorganisation kan säkerställa fortsatt utveckling mot fossilfria fordon utan avkall på verksamhetens behov av fordon i alla delar av verksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Svar Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering 2021-01-11
Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering 2020-11-18

Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

Camilla Gärdebring
Förvaltningschef

Beslut expedieras till
Kommunrevisionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-04

KFN § 6

Kultur- och fritidsnämndens yttrande angående
revisionsrapport om granskning avseende
delegation av beslutsrätt gällande upphandling
Änr KFN 2020/179

Beslut


Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande utifrån vad om anförs i
kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads
kommun genomfört en granskning avseende delegation av beslutsrätt
gällande upphandling. Granskningen har syftat till att bedöma om berörda
nämnder säkerställt att delegation av beslutsrätt inom deras respektive
verksamhetsområde är lag- och ändamålsenligt avgränsat till beslut rörande upphandlingar.
Efter genomförd granskning bedömer kommunrevisionen att kultur- och
fritidsnämnden inte helt säkerställer att delegation av beslutsrätt inom
deras verksamhetsområde är lag- och ändamålsenlig.
För att komma tillrätta med bristerna föreslår förvaltningen:
- Kultur- och fritidsnämnden ges löpande återrapportering av beslut
utifrån LOU
- Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om justering av delegationsordningen med övre beloppsgräns för förvaltningschef vad gäller upphandling

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden



2021-02-04

Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande utifrån vad om anförs i
kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande

Beslutsunderlag
Revisionsrapport: Granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande
upphandling, Kristianstads kommun december 2020

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kultur- och fritidsförvaltningen

1 (3)

2020-12-17

Kansliet
Ulrika Cedell
044136133
Ulrika.Cedell@kristianstad.se

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens yttrande angående
revisionsrapport om granskning avseende delegation
av beslutsrätt gällande upphandling
Änr KFN 2020/179

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden


Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande utifrån vad om anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun genomfört en granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande
upphandling. Granskningen har syftat till att bedöma om berörda nämnder
säkerställt att delegation av beslutsrätt inom deras respektive verksamhetsområde är lag- och ändamålsenligt avgränsat till beslut rörande upphandlingar.
Efter genomförd granskning bedömer kommunrevisionen att kultur- och fritidsnämnden inte helt säkerställer att delegation av beslutsrätt inom deras
verksamhetsområde är lag- och ändamålsenlig.
För att komma tillrätta med bristerna föreslår förvaltningen:
-

Kultur- och fritidsnämnden ges löpande återrapportering av beslut utifrån
LOU

-

Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om justering av delegationsordningen med övre beloppsgräns för förvaltningschef vad gäller upphandling

Beslutsunderlag
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Revisionsrapport: Granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande
upphandling, Kristianstads kommun december 2020

Ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun genomfört en granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande
upphandling. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen,
byggnadsnämnden, arbete- och välfärdsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har säkerställt att delegation av beslutsrätt inom deras respektive
verksamhetsområde är lag- och ändamålsenligt avgränsat till beslut rörande
upphandlingar.
Efter genomförd granskning bedömer kommunrevisionen att kultur- och fritidsnämnden inte helt säkerställer att delegation av beslutsrätt inom verksamhetsområdet är lag- och ändamålsenlig. Detta utifrån följande:
-

Kultur- och fritidsförvaltningen återrapporterar årets upphandlingar till
kultur- och fritidsnämnden samlat en gång per år, vid nämnden första
sammanträde. Detta förfaringssätt har gett nämnden en samlad bild av
upphandlingsvärdet. Dock innebär hanteringen att besluten avseende LOU
inte vinner laga kraft förrän efter att dessa presenterats för nämnden.
Förfaringssättet är inte angivet i delegationsordningen, här framgår att
samtliga delegationsbeslut återrapporteras men inte att ärenden enligt
LOU skall tas upp en gång årligen. Denna brist kommer att åtgärdas genom
att kultur- och fritidsnämnden löpande får redovisning av ärenden enligt
LOU. Så sker med start 2021.

-

I kultur- och fritidsnämndens delegationsordning saknas en övre beloppsgräns för förvaltningschef avseende LOU. Det finns dock kontrollfunktioner som minimerar risken att förvaltningschef fattar beslut om höga belopp.
Att övre beloppsgräns saknas för förvaltningschef är en brist som skall åtgärdas genom att kultur- och fritidsnämnden beslutar om beloppsgräns.
Ärendet om delegationsordning tas upp vid kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 20210204.

Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

Ulrika Cedell

Maria Mera

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kultur- och fritidschef

Controller

Beslut expedieras till
Kommunrevisionen (revisionen@kristianstad.se)
PwC, Lena Salomon (lena.salomon@pwc.com)
KLK

3 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

KS § 58

Revisionsrapport Granskning avseende delegation
av beslutsrätt gällande upphandling
Änr KS 2020/1443

Beslut


Avge yttrande enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande
2021-03-05.

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads
kommun genomfört en granskning avseende delegation av beslutsrätt
gällande upphandling. Granskningen har syftat till att bedöma om berörda
nämnder säkerställt att delegation av beslutsrätt inom deras respektive
verksamhetsområde är lag- och ändamålsenligt avgränsat till beslut rörande upphandlingar.
Efter genomförd granskning har revisionen bedömt att Kommunstyrelsen i
allt väsentligt säkerställer att delegation av beslutsrätt inom deras verksamhetsområde är lag- och ändamålsenligt.
Revisionen lämnar inga rekommendationer till Kommunstyrelsen och
därför föreslås inga åtgärder för Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Utdragsbestyrkande

Avge yttrande enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande
2021-03-05.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 62.
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-03-05.
Missivbrev och revisionsrapport – Granskning avseende delegation av
beslutsrätt gällande upphandling 2020-12-09.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

KSAU § 62

Revisionsrapport Granskning avseende delegation
av beslutsrätt gällande upphandling
Änr KS 2020/1443

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Avge yttrande enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande
2021-03-05.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads
kommun genomfört en granskning avseende delegation av beslutsrätt
gällande upphandling. Granskningen har syftat till att bedöma om berörda
nämnder säkerställt att delegation av beslutsrätt inom deras respektive
verksamhetsområde är lag- och ändamålsenligt avgränsat till beslut rörande upphandlingar.
Efter genomförd granskning har revisionen bedömt att Kommunstyrelsen i
allt väsentligt säkerställer att delegation av beslutsrätt inom deras verksamhetsområde är lag- och ändamålsenligt.
Revisionen lämnar inga rekommendationer till Kommunstyrelsen och
därför föreslås inga åtgärder för Kommunstyrelsen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Utdragsbestyrkande

Avge yttrande enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande
2021-03-05.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-03-05.
Missivbrev och revisionsrapport – Granskning avseende delegation av
beslutsrätt gällande upphandling 2020-12-09.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (2)

2021-03-05

Kansliavdelningen
Oscar Nilsson
044136007
oscar.nilsson@kristianstad.se

kommunstyrelsen

Revisionsrapport Granskning avseende delegation av
beslutsrätt gällande upphandling
Änr KS 2020/1443

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen


Översända detta yttrande som svar till kommunrevisionen

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun genomfört en granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande
upphandling. Granskningen har syftat till att bedöma om berörda nämnder
säkerställt att delegation av beslutsrätt inom deras respektive verksamhetsområde är lag- och ändamålsenligt avgränsat till beslut rörande upphandlingar.
Efter genomförd granskning har revisionen bedömt att kommunstyrelsen i allt
väsentligt säkerställer att delegation av beslutsrätt inom deras verksamhetsområde är lag- och ändamålsenligt.
Revisionen lämnar inga rekommendationer till kommunstyrelsen och därför
föreslås inga åtgärder för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-03-05
Revisionsrapport – granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande
upphandling
Missivbrev – granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande upphandling
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Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

Merete Tillman

Oscar Nilsson

Biträdande kommundirektör

Ekonomidirektör

Beslut expedieras till
Kommunrevisionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden

2021-03-25

AVN § 62

Revisionssvar - Granskning av delegation av
beslutsrätt gällande upphandling
Änr AVN 2020/3087

Beslut


godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till
kommunrevisionen

Sammanfattning
Granskningen har syftat till att bedöma om arbete- och välfärdsnämnden
har säkerställt att delegation av beslutsrätt inom verksamhetsområdet är
lag- och ändamålsenlig avgränsat till beslut rörande upphandlingar.
Efter genomförd granskning bedömer revisionen att arbete och välfärdsnämnden inte helt säkerställer att delegation av beslutsrätt inom verksamhetsområdet är lag- och ändamålsenlig utifrån nedanstående:
Arbete och välfärdsnämnden har beslutat om i vilken utsträckning delegerade beslut ska anmälas/återrapporteras men besluten anslås inte i
enlighet med kommunallagen 6 kapitel 40 §. Nuvarande rutin för delegationsbeslut och uppföljning av delegationsordning behöver revideras
utifrån nuvarande hantering. Revideringen bör också omfatta riktlinjer
för hur beslut avseende LOU ska anslås i enlighet med kommunallagen 6
kapitel 40 §.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden

2021-03-25

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden


godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till
kommunrevisionen

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport – Granskning avseende beslutsrättgällande upphandling, 210225
Revisionsrapport, Granskning avseende beslutsrätt gällande upphandling.
Barnkonsekvensanalys

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Arbete och välfärdsförvaltningen

1 (3)

2021-02-25

Utvecklingsenhet
Lena Hagerman
044136996
Lena.Hagerman@kristianstad.se

Arbete och välfärdsnämnden

Granskning av delegation av beslutsrätt gällande upphandling
Ärendenummer AVN 2020/3087

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden


godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till kommunrevisionen.

Sammanfattning
Granskningen har syftat till att bedöma om arbete- och välfärdsnämnden har
säkerställt att delegation av beslutsrätt inom verksamhetsområdet är lag- och
ändamålsenlig avgränsat till beslut rörande upphandlingar.
Efter genomförd granskning bedömer revisionen att arbete och välfärdsnämnden inte helt säkerställer att delegation av beslutsrätt inom verksamhetsområdet är lag- och ändamålsenlig utifrån nedanstående:
Arbete och välfärdsnämnden har beslutat om i vilken utsträckning delegerade
beslut ska anmälas/återrapporteras men besluten anslås inte i enlighet med
kommunallagen 6 kapitel 40 §. Nuvarande rutin för delegationsbeslut och
uppföljning av delegationsordning behöver revideras utifrån nuvarande hantering. Revideringen bör också omfatta riktlinjer för hur beslut avseende LOU
ska anslås i enlighet med kommunallagen 6 kapitel 40 §.

Beslutsunderlag
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Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport – Granskning avseende beslutsrättgällande upphandling.
Revisionsrapport, Granskning avseende beslutsrätt gällande upphandling.
Barnkonsekvensanalys

Ärendet
Nedan följer förvaltningens svar på revisionens rekommendationer avseende
delegation av beslutsrätt gällande upphandling.
Revisionens rekommendation: Vi rekommenderar arbete- och välfärdsnämnden att revidera Rutin för delegationsbeslut och uppföljning av delegationsordning så att dokumentet överensstämmer med nuvarande hantering.
Svar: Arbete och välfärdsnämnden har i enlighet med beslut om rutin fattat
2018-11-29 anmält ordförandebeslut och beslut om lex Sarah till nämnden
men har i efterhand uppmärksammat att övriga delegationsbeslut inte anslås i
enlighet med kommunallagen 6 kapitel 40 § vilket sammanfaller med revisionens påpekande. Med anledning av detta har Arbete och välfärdsnämnden sedan november 2020 åter redovisat samtliga delegationsbeslut till nämnden
istället för att arbeta fram en arbetsprocess för att anslå delegationsbeslut särskilt. Det finns dock ett utvecklingsarbete som kvarstå i form av att systematiskt registrera och redovisa besluten till nämnden, men arbetet är påbörjat.
Det kvarstår även att uppdatera rutinen så att den blir förenlig med tanken att
samtliga delegationsbeslut ska redovisas för nämnden, alternativt att det
framgår av delegationsordningen att så ska ske.
Revisionens rekommendation: Revideringen bör också omfatta riktlinjer för
hur beslut avseende LOU ska anslås i enlighet med kommunallagen 6 kapitel
40 §.
Svar: Arbete och välfärdsnämnden redovisar sedan november 2020 samtliga
delegationsbeslut till nämnden istället för att arbeta fram en arbetsprocess för
att anslå delegationsbeslut särskilt. Även här finns framtida utvecklingsbehov
men nämnden gör bedömningen att det idag inte är hanterbart att dela upp delegerade beslut som redovisas i nämnd och sådana som anslås på annat sätt
och väljer därför att redovisa samtliga till nämnd.

Förvaltningschef

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Charlotte Nygren-Bonnier

Beslut expedieras till
Charlotte Nygren Bonnier
Kajsa Jordevik
Kommunledningskontoret
Emilie Paridon
Lena Hagerman
Lena Salomonsson
Malin Ramstedt
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BARNKONSEKVENSANALYS FÖR
BARN 0-18 ÅR
Förvaltning:

Diarienummer:

Arbete och välfärd

AVN 2020/3087

Planerad åtgärd/beslut
Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:

Svar på kommunrevision Granskning avseende beslut om delegationsrätt gällande
upphandling.

Berörd målgrupp
Vilka barn berör av beslutet:

Inga barn berörs direkt av beslutet
Påverkan av åtgärd/beslut på barn
☐ Förslag till beslut förändrar inte för barn jämfört med tidigare
Redogör för hur förslag till beslut inte förändrar för barn jämfört med tidigare:

☒ Förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare
Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare:

Indirekt påverkas barn alltid av att vår nämnd arbetar med förbättringar kring
rättsäkerhet och kvalitetshöjande insatser.
Beaktande av barnkonventionens intentioner
Hur har barnets bästa beaktats? Hur har barns synpunkter inhämtats? Om inte, beskriv varför. Beskriv även
hur återkoppling till målgruppen har sett ut och kommer att se ut under ärendets gång:

Utifrån den indirekta kopplingen både till barn och andra medborgare finns inga
synpunkter att inhämta kring att nämnden arbetar i enlighet med revisionens
rekommendationer.
Genomförande av barnkonsekvensanalys
Datum:

Barnkonsekvensanalys genomförd av:

2021-02-23

Lena Hagerman, utvecklingsstrateg

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
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Kommunfullmäktige i Kristianstads kommun

Kontaktperson

Förvaltningsavdelningen

29180KRISTIANSTAD

Förvaltningsjuridiska enheten

Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
Länsstyrelsenhar inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Kopia av
protokoll över inspektionen översänds härmed till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst
ansvarigaför verksamheten samt till kommunens revisorer for kännedom.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och
ska inspektera Overformyndaren i kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen
granska om Overförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och
förmynderskapsförordningen (1 995 :379) och att handläggningen även i övrigt sker
på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av
överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvisutvaldaakter. Länsstyrelsenska
upprätta protokoll

över inspektionen .

Ulf Andersson
Länsassessor

Bilaga:

Protokollöverinspektion

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Plusgiro/Bankgiro

E-post

www

20515Malmö

Södergatan5

010 2241000

010 2241110

102 2912

skane@alansstyrelsen.se

wwwlansstyrelsen.se/skans

010-2241000

010-224ll 02

29186 Kristianstad Ö Boulevarden62 A
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Kommunstyrelsen i Kristianstads kommun

Kontaktperson

Förvaltninpsavdelninpen

29180KRISTIANSTAD

Förvaltningsjuridiska enheten

Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Kopia av
protokoll över inspektionen översänds härmed till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst
ansvarigaför verksamheten samt till kommunens revisorer för kännedom.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och
ska inspektera överförmyndaren i kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen
granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och
förmynderskapsförordningen(] 995: 379) och att handläggningenäven i övrigt sker
på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av
Överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska
upprätta protokoll över inspektionen.

Länsassessoi

Bilaga:

Protokollöverinspektion

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Plusgiro/Bankgiro

E-post

www

20515Malmö

Södergatan 5

010 2241000

010-2241110

102-2912

skane@alansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skans

29186 Kristianstad

Ö Boulevarden62 A

010-224 1000

010 22411 02
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Overförmyndarnämnden i Kristianstads kommun

Kontaktperson

Förvaltningsavdelningen

overformvndare(2ähistianstad

010-224 10 00
skane(älansstwelsen.se

. se

ptotököll:förtvid ir'rspektiorräv'överfömlyndar
nämnden i Kristianstads kommun

Länssty-elden ska årligen inspektera överformyndaren. Vid inspektionen ska
länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett
rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av
överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Se 21 $
förmynderskapsförordningen(1995:379)

.

Inspektionen har genomförts genom att Överförlnyndamämnden anmodatsatt
besvarafrågor om verksamheten (se bilaga). överförmyndarnämnden har
uppmanats att till vissa frågor bifoga myndighetens sluiftliga rut:mer eller
checklistor. Länsstyrelsenhar genom att ta del av det av Overförmyndamämnden
förda registret gjort stickprovsvis urval av elva akter samt beställt en akt (nr 105964)
som uppföljning efter att Idagomål inkommit till Länsstyrelsen. Dessa akter har
rekvirerats från Överförmyndarnämnden. Av beställdatolv akter överlämnades
emellertid endast tio. Efter kontakt med nämnden överlämnades ytterligare en akt.
Nämnden informerade samtidigt om att den andra akten var avslutad och ligger för
gallring. Av de elva akter som Länsstyrelsen såledesslutligen erhöll var fem
avslutadeunder 2018-2020och en överflyttad till överförmyndaren i Hässleholms
kommun, vilket inte framgick av det register som Länsstyrelsenhade tillgång till .
Efter granskning av register och akter har dessa skickatstillbaka till
överförmyndamämnden.
Överförmyndaren ska före den l januari vare år underrätta länsstyrelsenom sin
mottagningstid. Se 8 $ förmynderskapsförordningen. överförmyndarnämnden har
inte underrättat LänsstT-elden on] sin mottagmngstid för 2021 . Länsstyrelsen
anmodan nämnden att snarast underrätta Länsstyrelsen om sin mottagningstid för
2021

Postadress

Besöksadress

Telefon/ Fax

Bankgiro

E-post och webb

Socialamedier

20515Malmö

Södergatan5

0102241000vx

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

Facebook: lansstyrelsenskane

29186 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010 224 ll lO

www.lansstyrelsen.se/skane

Twitter: @lstskane
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Granskade akter
Godmanskap: Akt nr 105062, 105129, 105]53, 105132, 105787, 105964
Godmanskap för ensamkommande bam: Akt nr 105972
Förvaltarskap:Akt nr 105122, 105774
Förmynderskap: Akt nr 105143, 105864

Generella synpunkter
Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att varje akt är försedd med aktbetecl<ning. l
varje akt finns ett dagboksbladoch här noteras in- och utgående handlingarmed
angivande av datum för händelsen/handlingen samt aktbilagenummer. Länssty'elsell
noterar att i flera av de granskade aktema överensstämmer inte handlingens
ankomstdatum med det datum som antec](nasi dagboken.
Länssty-elsen vill poängtera att enligt 5 kap l$ offentlighets och seluetesslagen
(2009:400) ska allmänna handlingar registreras så snart de kommit in till eller
upprättats hos en myndighet. När det gäller hur lång tid myndigheter har på sig har
Justitieombudsmannen (JO) uttalat sig vid ett flertal tillfällen (bl.a. J0 2007/08
s.565) . JO har påpekat att det ligger i sakens natur att registreringen ska ske så snart
det är praktiskt möjligt. För en handling som kommer in till en myndighet med post
ligger det enligt JO närmast till hands att registreringen görs i omedelbar anslutning
tiU självapostöppningen. För handlingar som ges in till myndigheten på annat sätt
har JO uttalat att det är önskvärt att de diarieförs i nära anslutning till ingivandet och

att registrering i normalfallet bör ske senastnästföljande dag. Enligt 5 kap 2 $
offentlighetsoch seh-etesslagenska det av registreringen framgå datum då
handlingen kom in eller upprättades och diarienummer eller annan betecl=ningsom
handlingen fått vid registreringen samt i förekommande EaUuppgft om avsändare
eller mottagare och i kordiet vad handlingen rör.
Länssty'elsell konstaterar vidare att handlingarna i akterna är sorterade i h-onologisk
ordning e]]er på avlat lämpligt sätt och är försedda med aktnummer,
aktbilagenummer samt i förekommande fall med ankomststämpel. Det är generellt
god ordning i akterna, de är överskådliga och välskötta. Aktgranslaiingen ger vid
handenatt de frågor som uppkommer i ärendena hallteraskorrekt och med den
skyndsamhet som kan ]uävas. Av handlingarna i de granskade akterna framgår att
den huvudman som själv betalar hela eller del av arvodet till ställföreträdaren
undenättas om Overförmyndamämndens bes]ut. Ankomst av årsrä](ning,
granslming av densamma och beslut om arvode behandlas som tre separata händelser
idapboken.

Ö
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Övriga påpekanden
Akt 105122. Tingsrätten anordnade interimistiskt förvaltarskap den 21 mars 2017
och fattade därefter slutligt beslut om förvaltarskap (förvalta egendom, bevaka rätt
och sörja för person) för huvudmannen den 13 april 2017. Av aktbilagorna48 och
49 framgårav att Overförmyndarnämndenden 20 februari 2019 omprövat
förvaltarskapet. Av aktbilaga63 framgår att nämnden den 24 februari 2020
gpplgy!! foryaltarlklpet. Nämndens ställningstag?nden a} ?S:nde flTprövlimgarna
20 19 och 2020 är inte noterade på dagboksbladet i anslutning till aktbilagorna 48
och 49 samt63 utan är felaktigtregistreradetore aktbilagal i ärendet. Av
dagboksbladet6-amgåratt nämnden den 14 januari 2021 omprövat förvaltarskapet.
På dagboksbladetanges felaktigt "Omprövning förvaltarskap 2017". Nämndens
ställningstagandesal(nasi akten. Det framgår vidare vare sig av dagboken eller av
handlingar'nai akten att den särskilda gransl<ningenär genomförd under 2018 samt
om nämnden under 2018 tagit ställningtiU om förvaltarskapet ska bestå eller inte.
Förvaltarskap är en särsjdlt ingripande åtgärd mot den enskilde. överfönnyndaren
ska därför årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns
skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet, se 5 li 2 stycket
förmynderskapsförordningen. Med hänsyn till den tid som förflutit sedan 2018 samt
mot bakgrund av att Överförmyndarnämnden omprövat forvaltal'skapetårligen
därefter anser Länsstyrelsenatt det är tillräckligt med ett påpekande.
Akt 105129. Tingsrätten anordnade godmanskap br huvudmannen den 9 mars
2017. Tillgångsförteckningenkom in den 13 april 2017 och granskadesutan
alunär[(ning samma dag. På dagboksb]adet är fe]aktigt antec](nat att
tillgångsfortec](ningenkom in den 13 april 2014.
l övriga granskade akter fanns inget att erinra
Ärendet avslutasmed den aimlodan och de påpekanden som aidörts ovan

Protokollet har upprättats ax,länsassessorn Ulf Andersson och justerats av
länsassessorn Maria Harderup Lerstorp. Protokollet har bekräftats digitalt
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För information om hur LänsstyrelsenSkåne behandlar personuppgifter, se

Bilaga:

Frågor och svar infor inspektionsbesök 2021
Kopia for kännedom till:
Justitieombudsmaimen,

JOkanslil

(@ja.se

KommuMullmäkdgei Kristianstadskommun, 291 80 Kristianstad
Kommunstyrelseni Kristianstadskommun, 291 80 Kristianstad
Revisorerna i Kristianstads kommun, 291 80 Kristianstad
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Överförmyndarverksamhet
Frågor inför inspektion 2021

Det är viktigt att frågorna besvaras med tydliga och utforliga svar
eftersomde utgör underlag for inspektionen. Rutorna "växer" efter
hand som de fylls i.
Ange myndighetens namn
l<ristianstads kommun
1. Myndighetens
1. 1 Nämnd:

organisation

Om det skett !Ö!:ä111J!:!liga.i nämndens

sammansättning

sedan

Länsstyrelsensinspektion 2020, angeavgående och n)n ledamöters/suppleanters
namn. Bifoga även protokollsutdrag över entledigande och nyval om det inte
skickats in UU Lä

Inga nya ledamöter eller ersättare under 2020.

1.2 Ange hur ofta nämnden sammanträder
12

langer om året, å en gång i månaden
H.13- 16 Rådhus Skåne
Januari
18 Februari H.13- 16 Rådhus Skåne
18 Mars
H.13- 16 Rådhus Skåne
22 April
H.13- 16 Rådhus Skåne
20 M4
H.13- 16 Rådhus Skåne
17 J«M
H.13- 16 Rådhus Skåne
15 J«U
H.13- 16 Rådhus Skåne
19
Auguslj H.13- 16 Rådhus Skåne
16 September kl. 13-16 Rådhus Skåne
14 Oktober H.13- 16 Rådhus Skåne
21

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

E-post

www

20515 Malmö

Kungsgatan13

010 2241000vx

010-2241100

102-2912

skane@lansstyrelsen.se

www.länsstyrelsen.se/skane

29186 Kristianstad ö Boulevarden
62 A
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18 November kl. 13- 16 Rådhus Skåne
16 December kl. 13- 16 Rådhus Skåne
1.3 Överförmyndare

och överformyndarens

ersättare:

Om det skett

förändringar på posterna sedan Länsstyrelsens inspektion 2020, ange ny
överförmyndaren/ersättaren namn. Bifoga även protokollsutdrag över entledigande

och nyval om det inte skickats in till Länsstyrelsen tidigare. (19 kap 5 $ 5 st
föräldrabalken.)

1.4 Ange överförmyndarens

tjänstgöringsgrad

Inrättad nämnd sedan l januari 2019
1.5 Tjänstemän:

Om någon tjänsteman har slutat sin anställning efter

Lhsstyrelsens inspektion 2020 angenamn och datum for sistaarbetsdagen
CarinaJansson2020-12-03
1 .6 Tjänstemän: Om någon tjänsteman har börjat efter Länsstyrelsens inspektion
2020 ange namn, utbildning/baka'und/erfmenhet och anställningsdatum.

Ingen ny har börjat.
1.7 Tjänstemän: Ange namn, tjänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter
avseendesamthg? tjänstemän inom överförmyndarverksamheten.
Marie Appelqvist chef
Jenny Dietsch, halldläggare 100%
Johanna Wid6n, handläggare 75%
Carolin Hohnqvist, handläggare 100%
Camilla Hansson, handläggare 100%
Haniet Åkerblom, administratör 100%

Linus Johannesson, systemförvaltare ca 20% inom verksamheten tillhör
kommunledninpskontorets kansliavdelninp
Josefin Moöll, kommunjurist ca 20% inom verksamheten, tillhör
kommunledningskontorets kansliavdelning

1.8 Tjänstemän:

Ange vilken organisatorisk enhet inom kommunen som

tjänstemännen ä anställda vid öch vem som är närmaste chef.

Kommunledningskontoret. AvdelningschefM.årig Appelqvist.
1.9 Ange det totala antalet årsarbetskrafter

Ca 6,5 vänster
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1. 10 Extra personal: Om ytterligare personal anlitats ålder t.ex. arbetstoppar
sedan Länsstyrelsens inspektion 2020, ange namn, tjänstgöringsperiod,
q

1.11 Vem sköter verksaJnheten vid ledighet/sjukdom etc. for ordinarie
överförmyndai:Ö7t anstemanf
Back-up for varandra och vid längre frånvaro relayteras vikarie .

1. 12 Nätverk: Förekommer nätverk med andra överförmyndare/
överförmyndarnäirmder, i så fkill Ma?
Osby/Östra Göinge, Hässleholm & Hörby/Höör. Dock ej träffats under 2020 på
grund av Coronapandemi.
1. 13 Samorganisation

och annan samverkan

a) Förekommer samorganisation, t.ex. gemensam kansliorganisation, med andra

överförmyndar:/överförmyndarnämnder!
!!itäii Ma?

N.j

b) Om ni svarat nel på E'åga a): Förekommer diskussioner om/planer på
samorganisation, t.ex. gemensam kanshorganisation eller andra typer av s'mverkan,

med andra överförmyndare/överförmyndarnäinnder, i så fä]] vilka?

N.j
2. Överförmyndarens ut- och fortbildning
2. 1 Redogör for vilka utbildningar/fortbildningar som nämndsledamöterna/
överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen har deltagit i sedan Länsstyrelsens
inså)ektion 2020:

Nämndsledamöter:
Ingen utbildning, har genomgått utbildning under 2020 a\-nämndsledamöter och
ersättare.

Tjänstemän:
Samtliga tjänstemän har deltagit i SKRÅ endagsutbildning om Arv och dödsbo.
Tre tjänstemän har deltagit i SKRÅ fördjupande seminarium om barnärenden.

Nyanställd hat deltagitvid Jan Wallgrens grundutbildning för överförmyndare
Administratör har deltagiti utbildning avseende gallring.
En tjänsteman har deltagiti kommunens projektledarutbildning.
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En qänsteman har deltagiti kurs vid Lunds Universitet, Utvärderingsteori och

utvä-deringsmodeller,
7,5 hp.
2.2 0m personernainom verksatnheteninte deltagiti någonut-/fortbildning sedan
en till detta.

2.3 Redogör för vilka utbildningar/fortbildningarsom planeras6'amöverför
nämndsledamöterna/ överförmyndaren, ersätta'en och qänstemännen:
Nämndsledamöter: Kondnuerhg utbildning inom de områden som man för
nämndens ledamöter anses viktiga.

Tjänstemän:
Utbildningsdag genom SKR inom granskning av årsrälalingar för hela
överformyndarkanshet,

202 1 -0 1 - 1 1 .

Utöver detta inga inplanerade utbildningar, bokas efterhand som relevanta
utbildningar dykerupp.

3. Besöks- och telefontider m.m
3.1 Besöks- och telefontider

a) Ange överfor)-nyndarens/överfömlyndarnämndens besökstider
Besök sker efter överenskommelse.
b) Ange överfömlyndarens/överförmypdamämndens telefontider.
Varje helgfti måndag, onsdag & torsdag l0.00
12.00, tisdag l0.0(F12.00 &
13 .00-16.00. Övriga tider nås överförmyndarkanshet via Medborgarcenter eller

mail.

3.2 Webb och mejl
a) HaJ Överförmyndaren/överförmyndarnämnden information på kommunens
webbplats?

J,

b) Hat överförmyndaren/överförmyndarnämnden en mejladress till myndigheten?
Ange adressen i så fa]].
Ja, overformyndare@krist:ianstad.se
c) Finns möjlighet till sälar elektronisk överföring av känsliga eller
integritetskänsliga personuppgifter till och från överförmyndaren /

överförmyndarnämnden?

g
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System f;or digitalamöten fmns där nämnden tar del av handlingarpå ett säkert sätt

4. Verksamhetens omfattning

Om ni rapporterat överHörmyndarstatistik avseende verksamhetsåret
2020Jill länsstyrelsen senast samma dag som d.enna!!1lkät!!ka.ge&i111ill
Länsstyrelsen, behöver ni inte besvara frågorna under denna punkt.
4. 1 Ange antalet kommuninvånare:
85 74'7 personer fl3lkbokförda i &'istianstads kommun

4.2 Hur många godmanskap var aktuella den 3 1 december 2020?
Ensainkommande barn:

4st

Godmanskap enligt 11 kap 1-3 $$ föräldrabalken
18 st
Godmanskap enligt 11 kap 4 $ föräldrabalken:
760 st plus 64 st ställföreträdarskap enligt 11 kap. 4 odi 11 kap. 7 Sg FB samt 2 st

4. 3 Hur många forva]tarskap

var aktue]]a (]en 3 1 december 2020?

99 st samt som ovan e

4.4 Hur många förmynderskap var aktuella den 31 december 2020?

Totalt antal: 279 st samt 5 medförmynderskap och 2 st särsjdltförordnad
förmyndare.

5. Granskning
5. 1 1 hur många ställföreträdare
1053 st

5.2
a) Hur mångaårsräkningarhadeinte inkommit per den l mars vid senaste
inlämningstillfället?
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160 st
b) För hur många av dessa hade anstånd beviljats?

18 st.

c) Hur många ställföreträdare blev föremål för vitesforeläggande på Pund av att de
inte inkommit med årsräkning i rätt tid?

4st
5.3

a) Rutiner for granskning av hs- och lillträkninaar .
Om myndigheten beslutat nya rutiner eller riktlinjer, eller tagit fram nya checklistor
för granskning av års- och sluträkningar sedan Länsstyrelsensinspektion 2020, ska
dessa bifogas.

b) Beskriv särskilt hur överförmyndaren/-nämnden

granskar och säkerställer att
sami-nanblandningav ställföreträdarens och huvudmannens medel inte sker.

c) Vilka åtgärder vidtas om överförmyndaren/-nämnden upptäcker att
sammanblandning av medel skett?

Utredning inleds. Ställföreträdaren kontaktas för ytu'ande och eventuelltinkomma
med ytterligare verifikat. Beroende på vad utredningen visar tas beslut om
anmärkning ska riktas mot forvalt:ningen och i förekommande fäU om
ställföreträdaren ska entledigasfrån sitt uppdrag.
d) Hur görs urva] ti]] ev. djupen"egranskning!
Urval till djupgranskning fastställsårligen. Urval baseraspå vad som

5 .4 När var !!€!.!alE! av årsräkningarna

avseende inkomsth'et

201 9 (och i

förekommande fall 2020) granskade?

2019: M4 2020, 573 st av 929. 1 mal 2020 va] samtligaräl<ningarsom inkommit i
tid O-anskade.

2020

5 . 5 När var granskningen av årsräkningarna !!Sb avslutad?

För inkomståret 2019: 2020-12-10
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För inkomståret 2020 (i förekommande fall)

5 .6 Hur lång ä' handläggningstiden i genomsnitt för att granska ingivna

s[ut;ä]«ing-'?(nån i-kommens]ut'

om l månad.

5.7 Redogör för vilka handlingar som överlämnas till behörig mottagare vid byte av
ställföreträdarerespektive avslut av ställföreträdarskap(!$t!!1 8 $ föräldraballun)
När uppdraget upphört lämnas redovisningarna i original till dödsbodelägareeller
f.d. huvudman. Skickas rek och ställforeträdare påminns om trek'sftisten.
Sluträkning/delräkning - kopior på samtliga h-kräkningar med bekräftelse ex,

överlämnastiU ny god man. Kopia till f.d. god man på beh-äftelseex angående
treårsftisten.

5.8 1;inesrutin/checklistor för hur myndighetengranskarhur uppdragenatt bevaka
rätt och sörja för persongenomförs?(Se 12 kap 2, 5 och 9 $$föräldrabalken)
Om rut:in/checldista ändrats sedan Länsstyrelsens inspektion 2020 ska handlingen
bifogas.

5 .9 FinrJS rutin/checklistor/frågeformulär

till förvaltare avseende myndighetens

årliga särskilda granskning av förvaltarskap?(Se 5 $ 2 st Hrmynderskaps-

förord«ingen.)
Om rutin/checklista/frågeformulär
ska handlingen bifogas.

ändrats sedan Länsstyrelsens inspektion 2020

Omprövning av mrvaltarskap sker varje år. Intyg h'ån lokal-eeller annan

5 . 10 Redogör för eller bifoga ruiner/checklistor
tillsyn av förmynderskap säkerställs.

som visar hur överförmyndarens

Vid begäran om uttag från barns konton görs utredning för att säkerställa att

pengarna kommer komma barnet lill godo. Yttrande inhämtas6'ån socialtjänstoch
utdrag avseendebetahlingsanmärkninga]inhämtas från Kronofogdemyndigheten.
Vid kontrollerad förvaltning, SFV, medförmyndare samt särskilt forordnad

5.1 1 Redogör för eller bifoga rutiner/checldistor för överförmyndarens hantering

nä' huvudmanär delägarei dödsbo.
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Först kontrolleras om ställföreträdaren är lämplig att företräda sin huvudman i
dödsboet. l det fall ställforeträdaren och huvudmannen båda är dödsbodelägare i

sammadödsbo förordnas opartisk god man enligt 11 kap. 2 li FB. l övriga fall
företräds huvudmannen av sin befintliga god man eller forvaltare.
Ställforeträdaren amnodas att inkomma med bouppteckning och arvsjcifte.
Nä- sandiga relevanta handlingarinkommit utreds om huvudmannensrätt i
dödsboet bevakats och samtycke kan lämnas tiU egendomens fördelning.
Ställt'öi;ötfädät;öNanmödägitiköMMäHiöd
iindulag som styrker att huwdmannerr
erhållit sitt arv.

6. Ställföreträdare
6. 1 Bedöms antalet ställföreträdare vara tillräckligt stort?
Ja/nel . Till enklare uppdrag är det generellt inga svårigheter att hitta

ställföreträdare. Till uppdrag som är svål'arebedöms det i dagsläget6mnasett behov
av ställföreträdare.
6.2

a) Hul' reh-yttras ställföreträdare?
Via annons i Facebook, lokaltidning, hemsidan och genom rekommendation 6'ån
andra.

b) Vilka aktiviteter har gjorts för att rekrytera lämpliga ställföreträdare, t.ex. till
mer koi nplicerade ärenden, sedan Länsstyrelsens inspektion 2020?
Via annons i Facebook, lokaltidning, hemsidan och genom rekommendation från
andra.

c) VU'a ,kti«il:

Samma som ovan.
6.3 HuJ- många uppdrag som god man eller förvaltare har den ställföreträdare som
har flest uppdrag?
17 st.

6.4
a) A:ratas personer som är kopplade till företag/organisation/kommunal
6rvaltarenhet som tillhandahåller ställföreträdare, som god han eller förvaltare?

J,

b) l hur mångaärendeni så fall?
4st.
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6.5 Vilken !!El2ilg!!!ilq
el-bjudsen ny ställföreträdare?Ange särskilt i vems regi
utbildningen ges och om den anordnas i samarbete med andra överBrmyndat
verksalllheter.

Generellt erbjuder överförmyndarkansliet en borstainformationsträff samt ensldlda
utbildningsdllEHlen for fördjupad information avseende årsredovisning

Overförmyndarkansliets egen regi.
6. 6 Vilken 11Q!:1l2111Jl3111g
hai' ställföreträdarna erbjudits sedan Länsstyrelsens
inspektion 2020? Ange säskilt i vems regi utbildningen ges och om den anordnas i

samarbetemed andra överförmyndar-verksamheter .

Ensldlda besök for stöd att upprätta årsredovisning. Under hösten 2020
informationsdljCälle från överformyndarverksamheten där inskickade flugor 6'ån
ställföreträdarnabesvarats. Overformyndarnämnden och överförmyndarkanshets
regi

6.7 Ange om, och i så fäH vilken, fortbildningställföreträdarnakommer att erbjudas
under det kommande året.
Planerat om möjligt ensldlda möten besök med ställföreträdare för stöd med

årsredovisning. l övrigt beroende av ev. fortsatta restriktioner på grund av COVID19

6.8 Har något entledigande skett av ställföreträdare med anledning av att denne inte
skött sitt uppdrag - sedan Länsstyrelsens inspektion 2020? 1 forekommande fall )

uppgå m'undenfoLFptledigllgde och antal uppdrag
Ja, totalt 3 ställföreträdare.
Uppdrag som god man enligt 11 kap. 4 $ FB saint förvaltare enligt 11 kap. 7 $ FB.
Entledigad på grund av oriktiga uppgifter avseende körersättning. Antal uppdrag l l
Uppdrag som god man att bevaka rätt i dödsbo enligt ] ] kap. 2 $ FB. Entledigad på
grtmd av att god man inte bedömts bevaka huvudmannens rätt i dödsboet. l
uppdrag
Uppdrag som god man enligt 11 kap. 4 $ FB. Entledigad på grund av intresset(onflikt
med sin huvudman. l uppdrag.

7. Ovrigt
7. 1 Har det sedan föna inspektionstillCillet skett något i övrigt som Länsstyrelsen
som ti]]synsJnyndighet bör ]<ännatill?

Nq.

]o(]o)
Länsstyrelsen
Skåne

Namn, telefonnummer och e-postadresstill den som fyllt i uppgifterna
Carolin Holmqvist, 044 13 58 40, carolin.holmqvist(@h-istianstad.se

.ä.

©

Länsstyrelsen
Skåne

För infonnation om hur Länsstyrelsen Skånebehandlar personuppgifter, se
www. lansstvrelsen .se/ dataskydd.
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LAGA KRAFTBESKED
BN 17-547
2021-03-04
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
Helén Schrewelius
044-13 55 02
helen.schrewelius@kristianstad.se

Detaljplan för del av Kristianstad 4:47 m.fl. Bangårdsområdet i
Kristianstad
Kommunfullmäktige antog 2021-02-09, § 21 detaljplan för del av Kristianstad 4:47 m.fl.
Bangårdsområdet i Kristianstad.
Länsstyrelsen har 2021-03-03 med stöd av 11 kap 10 § plan- och bygglagen beslutat att
överprövning av kommunfullmäktiges beslut inte ska ske.

Kommunfullmäktiges beslut har inte överklagats enligt 13 kap 2 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Detaljplanen har fått laga kraft den 4 mars 2021.

Handlingar

Handlingar för länsstyrelsens och lantmäterimyndighetens arkiv översänds separat inom
två veckor från laga kraftdatum. Planhandlingarna finns också hos Kristianstads kommun.

Sändlista

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktige
Byggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Skåne län
Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun
Kommunledningskontoret/ avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling
Tekniska förvaltningen
C4 Energi
Intea, Sergels torg 12, 111 57 Stockholm
Jernhusen AB, Box 520, 101 30 Stockholm

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

LAGA KRAFTBESKED
BN 18-0604
2021-03-03
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
Helén Schrewelius
044-135502
helen.schrewelius@kristianstad.se

Detaljplan för Öllsjö 67:139, Öllsjö Boställe samt del av Öllsjö
67:1
Kommunfullmäktige antog 2020-06-23, § 69 detaljplanen för Öllsjö 67:139, Öllsjö Boställe
samt del av Öllsjö 67:1.
Länsstyrelsen har 2020-07-09 med stöd av 11 kap 10 § plan- och bygglagen beslutat att
överprövning av kommunfullmäktiges beslut inte ska ske.

Kommunfullmäktiges antagandebeslut har överklagats till Mark- och miljödomstolen
enligt 13 kap 2a § plan- och bygglagen. Mark- och miljödomstolen har i dom 2021-02-04
avslagit överklagandet. Tiden för överklagande gick ut 2021-02-25. Domen överklagades
inte.
Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har därmed fått laga kraft den 25
februari 2021.

Handlingar
Handlingar för länsstyrelsens och lantmäterimyndighetens arkiv översändes separat inom
två veckor från laga kraftdatum. I övrigt finns planhandlingarna att tillgå hos Kristianstads
kommun.

Sändlista
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktige
Byggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Skåne län
Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun
Kommunledningskontoret/ avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling
C4 Teknik
C4 Elnät
NIS Kakel och Bygg, Vinkelvägen 11, 291 62 Kristianstad

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

KS § 80

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda
beslut
Änr KS 2021/285

Beslut


Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska Arbete och välfärdsnämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut
enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts på nytt inom tre månader från
den dag då verkställigheten avbröts.
Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av socialnämnden före 2020-09-30 och som ej verkställts inom tre månader (7
st.). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte
att rapportera för denna period.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Utdragsbestyrkande

Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-10 § 51.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-02-25 § 39.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-29.
Barnkonsekvensanalys 2021-02-02.
Förteckning över ej verkställda beslut per 2020-12-31.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-10

KSAU § 51

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda
beslut
Änr KS 2021/285

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska Arbete och välfärdsnämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut
enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts på nytt inom tre månader från
den dag då verkställigheten avbröts.
Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av socialnämnden före 2020-09-30 och som ej verkställts inom tre månader (7
st.). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte
att rapportera för denna period.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Utdragsbestyrkande

Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-10

Beslutsunderlag
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-02-25 § 39.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-29.
Barnkonsekvensanalys 2021-02-02.
Förteckning över ej verkställda beslut per 2020-12-31.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden

2021-02-25

AVN § 39

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda
beslut
Änr AVN 2016/4152

Beslut


Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige

Sammanfattning
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska nämnden en gång
per kvartal lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4
kap 1§ som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställigheten avbröts.
Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av socialnämnden före 2020-09-30 och som ej verkställts inom tre månader (7
st.). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte
att rapportera för denna period.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden


Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-29

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden

2021-02-25

Förteckning över ej verkställda beslut per 2020-12-31
Barnkonsekvensanalys

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Arbete och välfärdsförvaltningen

1 (2)

2021-01-29

HR-Enheten
Alexei Komitchev
044136260
Alex.Komitchev@kristianstad.se

Arbete och välfärdsnämnden

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda
beslut
Änr AVN 2016/4152

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden


Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska nämnden en gång per
kvartal lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre månader från dagen
för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av socialnämnden före 2020-09-30 och som ej verkställts inom tre månader (7 st.).
Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att rapportera för denna period.

Beslutsunderlag
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-29
Förteckning över ej verkställda beslut per 2020-12-31

Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys har genomförts och bilagts till ärendet.
Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Charlotte Nygren-Bonnier
Förvaltningschef

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige

2 (2)

BARNKONSEKVENSANALYS FÖR
BARN 0-18 ÅR
Förvaltning:

Diarienummer:

Arbete och välfärdsförvaltningen

AVN 2016/4152

Planerad åtgärd/beslut
Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:

Rapport till kommunfullmäktige om ej verkställda beslut inom den sociala barn- och
ungdomsvården

Berörd målgrupp
Vilka barn berörs av beslutet:

För sju barn har insats kontaktperson (2), placering utanför eget hem (1) samt
öppenvård/familjebehandling (4) inte kunnat verkställas inom tre månader efter
beslut. Verkställighetshinder har varit att lämplig kontaktperson inte har kunnat
engageras, att familj uteblivit från uppstartsmöten, kommunikationsbrister och att ett
familjehem inte har kunnat matchas för ett barn
Påverkan av åtgärd/beslut på barn
Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare:

I ärendet uppmärksammas att den sociala barn och ungdomsvården inte har kunnat
verkställas inom tre månader från beslut.
Beaktande av barnkonventionens intentioner
Hur har barnets bästa beaktats? Har barns synpunkter inhämtats? Om inte, beskriv varför. Beskriv även hur
återkoppling till målgruppen har sett ut och kommer att se ut under ärendets gång:

Då insatserna inte har kunnat verkställas har barnets behov av stöd inte kunnat
tillgodoses inom tre månader från beslut. Barnens och vårdnadshavares synpunkter
inhämtas i de samtal som handläggare har med dem och i möte med föreslagna utförare.
Handläggare följer upp verkställigheten regelbundet.

Genomförande av barnkonsekvensanalys
Datum:

Barnkonsekvensanalys genomförd av:

2021-02-02

Pål Sander

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se
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Bilaga

2021-01-29
Arbete och välfärdsförvaltningen

Kommunfullmäktige

Statistikrapport enligt SoL 16 kap 6 a-h §§
Ej verkställda beslut per 2020-12-31
Följande beslut har inte verkställts inom tre månader från dagen
för beslutet.
Beslutsdatum Typ av
bistånd
2020-06-22
Kontaktperson

Kön Skäl till dröjsmål

2020-09-14

Öppenvård

M

2020-07-06

Öppenvård

M

2020-09-14

Öppenvård

K

2020-07-03

Vård utanför
eget hem

M

2020-07-07

Kontaktperson

K

2020-07-06

Öppenvård

K

K

Flertal tilltänkta kontaktpersoner
har tackat nej till uppdrag. Svar
inväntas från en kontaktperson.
Familjen har varit sjuk i Covid-19.
Uppstartsmöte planerad 210203
Byte av handläggare och
kommunikationsmiss
Föräldrarna har avbokat 5 st.
uppstartsmöten
Byte av handläggare och
kommunikationsmiss
Resursbrist, saknar lämplig
personal/uppdragstagare.
Verkställs 2020-10-28
Resursbrist, saknar lämplig
personal/uppdragstagare.
Verkställs 2020-11-27
Föräldrarna har avbokat 5 st.
uppstartsmöten

Följande verkställigheter har avbrutits och därefter inte verkställts
på nytt inom tre månader.
Finns inga sådana att rapportera för denna period.

Postadress
291 80 Kristianstad

Telefon
044 - 13 50 00

Telefax
044 - 21 08 50

1(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

KS § 81

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut
Änr KS 2021/289

Beslut


Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner, enligt 16 kap. 6f § Socialtjänstlagen ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt
lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. Från och med 1 juli 2006 ska det
lämnas rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts
inom tre månader. Rapporten ska lämnas till Kommunfullmäktige (statistik), kommunens revisorer och Inspektionen för vård och omsorg (individbaserade rapporter).
Omsorgsnämnden rapporterar 31 december 2020, 30 st beslut som inte
verkställts inom tre månader.
Beslut enligt SOL: 3 st beslut som inte verkställts inom tre månader.
Beslut enligt LSS: 18 st beslut som inte verkställts inom tre månader och 9
beslut med avbruten verkställighet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Utdragsbestyrkande

Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 77.
Omsorgsnämndens beslut 2021-02-24 § 22.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-05.
Lista med personuppgifter.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

KSAU § 77

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut
Änr KS 2021/289

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner, enligt 16 kap. 6f § Socialtjänstlagen ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt
lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. Från och med 1 juli 2006 ska det
lämnas rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts
inom tre månader. Rapporten ska lämnas till Kommunfullmäktige (statistik), kommunens revisorer och Inspektionen för vård och omsorg (individbaserade rapporter).
Omsorgsnämnden rapporterar 31 december 2020, 30 st beslut som inte
verkställts inom tre månader.
Beslut enligt SOL: 3 st beslut som inte verkställts inom tre månader.
Beslut enligt LSS: 18 st beslut som inte verkställts inom tre månader och 9
beslut med avbruten verkställighet.

Omsorgsnämndens förslag till Kommunstyrelsen


Utdragsbestyrkande

Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens beslut 2021-02-24 § 22.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-05.
Lista med personuppgifter.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

ON § 22

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f §
Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt
Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap. 1 § samt enligt Lagen
om stöd och service (LSS) 28 §.
Änr ON 2021/18

Beslut


Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till kommunfullmäktige,
kommunens revisorer samt IVO

Sammanfattning
Omsorgsnämnden rapporterar 31 december 2020, 30 st beslut som inte
verkställts inom tre månader.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till kommunfullmäktige,
kommunens revisorer samt IVO

Beslutsunderlag
Beslut enligt SOL: 3 st beslut som inte verkställts inom tre månader
Beslut enligt LSS: 18 st beslut som inte verkställts inom tre månader.
9 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-05.
Lista med personuppgifter.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Omsorgsförvaltningen

1 (2)

2021-02-05

Myndighetsenheten
Veronica Johansson
044-136282
Veronica.Johansson@kristianstad.se

Omsorgsnämnden

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f §
Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt
Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap. 1 § samt enligt Lagen
om stöd och service (LSS) 28 §.
Änr ON 2021/18

Omsorgsförvaltningens förslag till


Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till kommunfullmäktige, kommunens revisorer samt IVO

Sammanfattning
Omsorgsnämnden rapporterar 31 december 2020, 30 st beslut som inte verkställts inom tre månader.

Beslutsunderlag
Beslut enligt SOL: 3 st beslut som inte verkställts inom tre månader
Beslut enligt LSS: 18 st beslut som inte verkställts inom tre månader.
9 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-05.
Lista med personuppgifter.

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Ärendet
Enligt riksdagsbeslut skall alla kommuner, enligt 16 kap. 6f§ Socialtjänstlagen
ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt lagen
om stöd och service (LSS) 28§ f-g. From 1 juli 2006 skall det lämnas rapport
var tredje månad angående beslut som inte verkställts inom tre månader.
Rapporten skall lämnas till kommunfullmäktige (statistik) och till kommunens
revisorer och IVO Individbaserade rapporter)

Camilla Gärdebring

Veronica Johansson

Förvaltningschef

Boendeprioriterare

Caroline Månsson, LSS-handläggare
Joakim Lundgren, LSS-handläggare

2021-01-27

Rapport gällande ej-verkställda beslut enligt LSS, 2020 kvartal 4
(201001-201231)

10 beslut är verkställda eller avslutade sedan förra kvartalsrapporten
12 beslut är återrapporterade som fortsatt ej verkställda
9 beslut är nya ej verkställda
9 beslut är rapporterade som avbruten verkställighet
Följande har rapporterats som fortsatt icke verkställda beslut:
 Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. En person som framfört önskemål om ny ledsagare,
rekrytering pågår. (1 person)
 Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. En person har önskemål om ny kontaktperson. En
person har med anledning av Covid-19 valt att avvakta med insatsen. Tre personer
där rekrytering pågår, ingen tilltänkt kontaktperson finns ännu. (5 personer)
 Boende för vuxna enligt 9 § 9 LSS. En person har tackat nej sex gånger, senast
201105. En person har fått tre olika erbjudanden men tackat nej, senast 200722. En
kund har tackat nej till ett erbjudande om gruppbostad. En person har tackat ja till
boendeplats, inflyttning planeras i månadsskifte feb/mars. (4 personer)
 Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. Två personer där planering pågår, beslut har
ännu inte kunnat verkställas. (2 personer)
Följande har rapporterats som nya icke verkställda beslut:
 Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. Tre beslut där rekrytering pågår. (3 personer)
 Bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS. En person som blivit erbjuden lägenhet
och tackat ja till plats, inflyttning planeras. En person har erbjudits och tackat ja till
plats, inflyttning har skett två månader efter att beslutet passerat tre månader av ej
verkställt och är nu verkställt. (2 person)
 Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. En person har erbjudits plats men tackat nej. En
person där planering pågår för studiebesök. En person där planering pågår,
studiebesök har inte kunnat genomföras som planerat p.g.a. Covid-19. En person där
studiebesök har genomförts och lämplig plats erbjudits efter lite mer än tre månader,
beslutet är nu verkställt. (4 personer)
Följande har rapporterats som nya eller fortsatt avbruten verkställighet:
 Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. 4 personer som är bosatta på vård- och
omsorgsboende där insatsen ledsagarservice inte kunnat utföras till följd av Covid-19.
En person har haft önskemål om att byta ledsagare.(5 personer)
 Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 3 personer där tidigare kontaktperson avbrutit sitt
uppdrag, rekrytering pågår. (3 personer)

Caroline Månsson, LSS-handläggare
Joakim Lundgren, LSS-handläggare

2021-01-27

 Avlösarservice enligt 9 § 5 LSS. 1 person där önskemål fanns om ny avlösare, förslag
på ny avlösare har funnits men vårdnadshavare har därefter meddelat att de inte
önskar insatsen längre. (1 person)

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA

1 (2)

Valberedningen

Nämnd/Styrelse:
Sekreterare: Andrea Ax Karlsén
Tfn: 044-135184
E-post: andrea.karlsen@kristianstad.se
Tid och plats

Onsdagen den 14 april 2021 kl. 12:30
Rådhus Skåne rum 109

Ärenden
Nr
1

Fastställande av dagordning

2

Val av justerare

3

Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i Östra Skånes
Hjälpmedelsnämnd efter Ewa Jakobsen (M)

2020/1111

4

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i Arbete och
välfärdsnämnden efter Ewa Jakobsen (M)

2020/1111

5

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot och ersättare i
Arbete och välfärdsnämnden efter Fredrik Hamrin (M)
och Magnus Dahlström (M)

2021/123

6

Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i Tekniska
nämnden efter Bo Nilsson (SD)

2021/317

7

Fyllnadsval av ledamot i Tekniska nämnden efter Jens
Andersson (SD)

2020/1343

8

Fyllnadsval av ersättare i Tekniska nämnden efter Emelie
Swenson (S)

2021/113

9

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Kristianstads
Renhållnings AB efter Bengt Mohlin (M)

2021/118

10

Fyllnadsval av ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden
efter Bengt Mohlin (M)

2021/118

11

Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i
Kommunstyrelsen efter Henny Tillberg (L)

2021/497

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA
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Ärenden
12

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i Kommunstyrelsen
efter Kamilla Danielsson (L)

2021/204

13

Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i
Räddningsnämnden efter Kamilla Danielsson (L)

2021/204

14

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Tollarps
medborgarhus för år 2021-2022

2021/281

Lena Ohlsson
Ordförande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (1)

2021-02-02

Kansliavdelningen
Andrea Ax Karlsén
044-135184
andrea.karlsen@kristianstad.se

Valberedningen

Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i Östra Skånes
Hjälpmedelsnämnd efter Ewa Jakobsen (M)
Änr KS 2020/1111 1.2.5

Förslag till Valberedningen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Bifalla avsägelsen.



Välja Sylvia Olander (M) till ersättare i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
efter Ewa Jakobsen (M) för tiden fram till och med 2022-12-31.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-02.
Avsägelse 2021-03-05.

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret
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2021-03-05

Kansliavdelningen
Andrea Ax Karlsén
044-135184
andrea.karlsen@kristianstad.se

Valberedningen

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i Arbete och
välfärdsnämnden efter Ewa Jakobsen (M)
Änr KS 2020/1111 1.2.5

Förslag till Valberedningen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Bifalla avsägelsen.



Välja Kerstin Sandberg (M) till ledamot i Arbete och välfärdsnämnden
efter Ewa Jakobsen (M) för tiden fram till och med 2022-12-31.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-05.
Avsägelse 2021-03-05.

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (1)

2021-04-01

Kansliavdelningen
Andrea Ax Karlsén
044135184
andrea.karlsen@kristianstad.se

Valberedningen

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot och ersättare i
Arbete och välfärdsnämnden – Fredrik Hamrin (M) och
Magnus Dahlström (M)
Änr KS 2021/123

Förslag till Valberedningen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Bifalla avsägelserna.



Välja Fredrik Hamrin (M) till ledamot i Arbete och välfärdsnämnden
för tiden fram till och med 2022-12-31.



Välja Ewa Jakobsen (M) till ersättare i Arbete och välfärdsnämnden efter
Magnus Dahlström (M) för tiden fram till och med 2022-12-31.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-01.
Avsägelse 2021-03-04.
Avsägelse 2021-03-06.

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
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AVSÄGELSE

Ärendenummer: KS 2021/330

2021-03-06

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Fredrik
Efternamn

Hamrin
E-post

Fredrik.hamrin02@gmail.com

Partitillhörighet
Centerpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Åhuspartiet

Liberalerna

Ingen partitillhörighet

Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Avsägelse

Avsägelse

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

2 (2)
Ärendenummer: KS 2021/330

Jag avsäger mig följande uppdrag

Avsägelse i enlighet med nedanstående för att val skall kunna ske i enlighet med
regelverket ss.
———
Hej Magnus och Fredrik,
I förra veckan togs det ett beslut i Kommunfullmäktige vad gäller era roller som
ledamot och ersättare i Arbete och välfärdsnämnden. Detta måste tyvärr tas om i
Kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde, med avsägelser från er
sida.
Det jag behöver från er är avsägelser från era nuvarande positioner, det vill säga
dem ni valdes till 2021-02-09. Så Fredrik behöver avsäga sig som ledamot och
Magnus som ersättare. Vid nästkommande sammanträde kommer ni att väljas
till samma sak, alltså Fredrik till ledamot och Magnus till ersättare.
Ni får verkligen ursäkta att detta blev så krångligt och rörigt, det blev ett
missförstånd vad gäller om det behövs avsägelser eller inte.
Återkom om ni har några frågor!
Vänligen,
Andrea Ax Karlsén | Nämndsekreterare
Kansliavdelningen
Kommunledningskontoret
Datum för avsägelse

2021-02-18

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (1)

2021-03-31

Kansliavdelningen
Andrea Ax Karlsén
044135184
andrea.karlsen@kristianstad.se

Valberedningen

Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i Tekniska
nämnden efter Bo Nilsson (SD)
Änr KS 2021/317

Förslag till Valberedningen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Bifalla avsägelsen.



Välja Pia Dahlin (SD) till ersättare i Tekniska nämnden efter
Bo Nilsson (SD) för tiden fram till och med 2022-12-31.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-31.
Avsägelse 2021-03-04.

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige
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AVSÄGELSE

Ärendenummer: KS 2021/317

2021-03-04

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Bo Ingvar Lave
Efternamn

Nilsson
E-post

bo@nordanagard.se
Telefon

+46736818400

Partitillhörighet
Centerpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Åhuspartiet

Liberalerna

Ingen partitillhörighet

Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Avsägelse

Avsägelse
Jag avsäger mig följande uppdrag

Som ersättare i Tekniska nämnden
Datum för avsägelse

2021-03-04

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (1)

2021-03-05

Kansliavdelningen
Andrea Ax Karlsén
044-135184
andrea.karlsen@kristianstad.se

Valberedningen

Fyllnadsval av ledamot i Tekniska nämnden efter
Jens Andersson (SD)
Änr KS 2020/963 1.2.5

Förslag till Valberedningen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Välja Bo Nilsson (SD) till ledamot i Tekniska nämnden efter
Jens Andersson (SD) för tiden fram till och med 2022-12-31.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-05.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 259.
Avsägelse 2020-11-25.

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-12-08

KF § 259

Avsägelse som ledamot i Tekniska nämnden - Jens
Andersson (SD)
Änr KS 2020/1343

Beslut


Bifalla avsägelsen.

Sammanfattning
Jens Andersson (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Tekniska
nämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2020-11-25.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

1 (1)

AVSÄGELSE

Ärendenummer: KS 2020/1343

2020-11-25

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Jens
Efternamn

Andersson
E-post

Jens.Andersson@sd.se
Telefon

0761106608

Partitillhörighet
Centerpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Åhuspartiet

Liberalerna

Ingen partitillhörighet

Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Avsägelse

Avsägelse
Jag avsäger mig följande uppdrag

Ledamot i tekniska nämnden
Datum för avsägelse

2020-12-31
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (1)

2021-03-31

Kansliavdelningen
Andrea Ax Karlsén
044135184
andrea.karlsen@kristianstad.se

Valberedningen

Fyllnadsval av ersättare i Tekniska nämnden efter
Emelie Swenson (S)
Änr KS 2021/113

Förslag till Valberedningen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Välja Elisabet Blomdahl (S) till ersättare i Tekniska nämnden efter
Emelie Swenson (S) för tiden fram till och med 2022-12-31.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-31.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09 § 14.
Avsägelse 2021-01-29.

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-09

KF § 14

Avsägelse som ersättare i Tekniska nämnden Emelie Swenson (S)
Änr KS 2021/113

Beslut


Bifalla avsägelsen.

Sammanfattning
Emelie Swenson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Tekniska
nämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-01-29.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

1 (1)

AVSÄGELSE

Ärendenummer: KS 2021/113

2021-01-29

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Emelie
Efternamn

Swenson
E-post

emeliesv_89@hotmail.com
Telefon

0734383577

Partitillhörighet
Centerpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Åhuspartiet

Liberalerna

Ingen partitillhörighet

Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Avsägelse

Avsägelse
Jag avsäger mig följande uppdrag

Ersättare i tekniska nämnden
Datum för avsägelse

2021-01-29
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (1)

2021-04-01

Kansliavdelningen
Andrea Ax Karlsén
044135184
andrea.karlsen@kristianstad.se

Valberedningen

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Kristianstads
Renhållnings AB efter Bengt Mohlin (M)
Änr KS 2021/118

Förslag till Valberedningen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Välja Rickard Berggren (M) till ersättare i styrelsen för Kristianstads
Renhållnings AB efter Bengt Mohlin (M) för tiden intill slutet av
ordinarie årsstämma 2023.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-01.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09 § 16.
Avsägelse 2021-01-30.

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-09

KF § 16

Avsägelse som ersättare i styrelsen för Kristianstads
Renhållnings AB - Bengt Mohlin (M)
Änr KS 2021/118

Beslut


Bifalla avsägelsen.

Sammanfattning
Bengt Mohlin (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för
Kristianstads Renhållnings AB.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-01-30.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

1 (1)

AVSÄGELSE

Ärendenummer: KS 2021/118

2021-01-30

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Bengt
Efternamn

Mohlin
E-post

b.mohlin@telia.com
Telefon

0762616041

Partitillhörighet
Centerpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Åhuspartiet

Liberalerna

Ingen partitillhörighet

Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Avsägelse

Avsägelse
Jag avsäger mig följande uppdrag

Ersättare i Kommunfullmäktige,
Ledamot i Miljö och hälsoskydds nämnden,
Ledamot i alkoholutskottet,
Ersättare i KRAB styrelse,
Ledamot i Tollarps medborgarhus ekonomiska förening
Datum för avsägelse

2021-04-13
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (1)

2021-04-01

Kansliavdelningen
Andrea Ax Karlsén
044135184
andrea.karlsen@kristianstad.se

Valberedningen

Fyllnadsval av ersättare i Miljö- och
hälsoskyddsnämnden efter Bengt Mohlin (M)
Änr KS 2021/118

Förslag till Valberedningen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Välja Magnus Dahlström (M) till ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Bengt Mohlin (M) för tiden fram till och med
2022-12-31.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-01.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09 § 17.
Avsägelse 2021-01-30.

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-09

KF § 17

Avsägelse som ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Bengt Mohlin (M)
Änr KS 2021/118

Beslut


Bifalla avsägelsen.

Sammanfattning
Bengt Mohlin (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-01-30.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

1 (1)

AVSÄGELSE

Ärendenummer: KS 2021/118

2021-01-30

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Bengt
Efternamn

Mohlin
E-post

b.mohlin@telia.com
Telefon

0762616041

Partitillhörighet
Centerpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Åhuspartiet

Liberalerna

Ingen partitillhörighet

Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Avsägelse

Avsägelse
Jag avsäger mig följande uppdrag

Ersättare i Kommunfullmäktige,
Ledamot i Miljö och hälsoskydds nämnden,
Ledamot i alkoholutskottet,
Ersättare i KRAB styrelse,
Ledamot i Tollarps medborgarhus ekonomiska förening
Datum för avsägelse

2021-04-13

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (1)

2021-04-01

Kansliavdelningen
Andrea Ax Karlsén
044135184
andrea.karlsen@kristianstad.se

Valberedningen

Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i
Kommunstyrelsen efter Henny Tillberg (L)
Änr KS 2021/497

Förslag till Valberedningen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Bifalla avsägelsen.



Välja Radovan Javurek (L) till ersättare i Kommunstyrelsen efter Henny
Tillberg (L) intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas
nästa gång.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-01.
Avsägelse 2021-03-31.

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige
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1 (1)

AVSÄGELSE

Ärendenummer: KS 2021/497

2021-03-31

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Henny
Efternamn

Tillberg
E-post

Tillbergh@hotmail.com
Telefon

0768609702

Partitillhörighet
Centerpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Åhuspartiet

Liberalerna

Ingen partitillhörighet

Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Avsägelse

Avsägelse
Jag avsäger mig följande uppdrag

Ersättare kommunstyrelsen
Samt ersättare personalutskottet
Datum för avsägelse

2021-03-31
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (1)

2021-04-01

Kansliavdelningen
Andrea Ax Karlsén
044135184
andrea.karlsen@kristianstad.se

Valberedningen

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i
Kommunstyrelsen efter Kamilla Danielsson (L)
Änr KS 2021/204

Förslag till Valberedningen
Föreslå Kommunfullmäktige


Bifalla avsägelsen.



Välja Henny Tillberg (L) till ledamot i Kommunstyrelsen efter
Kamilla Danielsson (L) intill det sammanträde då val av
kommunstyrelse förrättas nästa gång.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-01.
Avsägelse 2021-02-14.

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige
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1 (1)

AVSÄGELSE

Ärendenummer: KS 2021/204

2021-02-14

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Kamilla
Efternamn

Danielsson
E-post

Danielsson.kamilla@gmail.com
Telefon

+46706535052

Partitillhörighet
Centerpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Åhuspartiet

Liberalerna

Ingen partitillhörighet

Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Avsägelse

Avsägelse
Jag avsäger mig följande uppdrag

Kommunstyrelsen
Personalutskottet
Datum för avsägelse

2021-03-01
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (1)

2021-04-01

Kansliavdelningen
Andrea Ax Karlsén
044135184
andrea.karlsen@kristianstad.se

Valberedningen

Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i
Räddningsnämnden efter Kamilla Danielsson (L)
Änr KS 2021/204

Förslag till Valberedningen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Bifalla avsägelsen.



Välja Henny Tillberg (L) till ersättare i Räddningsnämnden efter Kamilla
Danielsson (L) för tiden fram till och med 2022-12-31.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-01.
Avsägelse 2021-02-17.

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige
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1 (1)

AVSÄGELSE

Ärendenummer: KS 2021/220

2021-02-17

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Kamilla
Efternamn

Danielsson
E-post

Danielsson.kamilla@gmail.com

Partitillhörighet
Centerpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Åhuspartiet

Liberalerna

Ingen partitillhörighet

Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Avsägelse

Avsägelse
Jag avsäger mig följande uppdrag

Ersättare KSAU
Ersättare Räddningsnämnden
Datum för avsägelse

2021-03-01

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

KS § 51

Årsredovisning 2020
Änr KS 2021/87

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads
kommun hade god ekonomisk hushållning för 2020.



Besluta att den verksamhet som bedrivits av helägda aktiebolag
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.



Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för
2020.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Föreligger årsredovisning för Kristianstads kommun år 2020.
Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten år 2020.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

Utdragsbestyrkande



Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads
kommun hade god ekonomisk hushållning för 2020.



Besluta att den verksamhet som bedrivits av helägda aktiebolag
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.


Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för
2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 55.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-08.
Årsredovisning 2020.
Tekniska nämndens beslut 2021-03-03 § 15.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-09.
Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten 2020.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

KSAU § 55

Årsredovisning 2020
Änr KS 2021/87

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Föreligger årsredovisning för Kristianstads kommun år 2020.
Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten år 2020.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:



Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads kommun hade god ekonomisk hushållning för 2020.



Besluta att den verksamhet som bedrivits av helägda aktiebolag under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.



Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för
2020.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-08.
Årsredovisning 2020.
Tekniska nämndens beslut 2021-03-03 § 15.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-09.
Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten 2020.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (2)

2021-03-08

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Oscar Nilsson
044136007
oscar.nilsson@kristianstad.se

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2020
Änr KS 2021/87

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads kommun
hade god ekonomisk hushållning för 2020.



Besluta att den verksamhet som bedrivits av helägda aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna



Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för 2020

Sammanfattning
Föreligger årsredovisning för Kristianstads kommun år 2020
Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten år 2020

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-08
Årsredovisning 2020
Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten 2020

Barnkonsekvensanalys
De konsekvenser som berör barn har hanterats i erforderlig facknämnd, i övrigt förändrar beslutet inte för barn jämfört med tidigare.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Merete Tillman

Oscar Nilsson

Biträdande kommundirektör

Ekonomidirektör

2 (2)

Beslut expedieras till
Samtliga nämnder och förvaltningar, kommunala bolag samt kommunrevisionen
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Scanna koden för att se en film
från målningen av väggen.

Inledning
I det första avsnittet beskrivs först årsredovisningens struktur
och därefter ger de styrande partierna sin syn på det gångna året.

ÅRSREDOVISNINGENS OLIKA AVSNITT

Inledning
I det första avsnittet beskrivs först årsredovisningens struktur och därefter
ger det styrande partierna sin syn på det gångna året.

Förvaltningsberättelse
Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt 4 kap i
LKBR (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning) ska upprättas i årsredovisningen. RKR R 15 (Rådet för kommunal redovisning) normerar vidare hur förvaltningsberättelsen ska se ut.
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild
av Kristianstads kommuns verksamhet det gångna året. I förvaltningsberättelsen är utgångspunkten hela den kommunala verksamheten, oberoende av
organisationsform. Kristianstads kommun började tillämpa den nya lagstiftningen 2019 och har anpassat förvaltningsberättelsen i stora delar, dock
saknas vissa uppgifter för den kommunala koncernen då det pågår ett arbete
att besluta gemensamma mätbara mål.
Informationen i förvaltningsberättelsen (liksom årsredovisningen i sin
helhet) är ett viktigt underlag för att bedöma hur kommunens och medborgarnas resurser förvaltas.

Räkenskaper
Avsnitt tre redogör för det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet (resultaträkning), verksamhetens finansiering (kassaflödesanalys) och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning).
Dessutom återfinns noter som ger ytterligare förklaringar till poster som
återfinns i ovan uppräknade modeller. Därefter redovisas utfallet för driftoch investeringsbudgeten. Vad som ska presenteras i årsredovisningen regleras i 4 kap i LKBR (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning)
samt via Rådet för kommunal redovisning, RKR.

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

Stora utmaningar i pandemins spår
När vi nu blickar tillbaka på verksamhetsåret kan vi enkelt konstatera att det blev något helt annat
än vi hade tänkt oss. En pandemi har svept över världen och orsakat lidande och död för miljontals
människor. Dessutom har de restriktioner och åtgärder som har satts in mot smittspridningen på ett
genomgripande sätt förändrat våra vardagsliv, vårt arbetsliv och vårt samhälle.

Läget är fortfarande mycket allvarligt och
det dröjer länge tills vi till fullo kan överblicka konsekvenserna av coronaviruset
och covid-19.
Utmaningarna för vår kommun har
varit enorma. Vi har i våra verksamheter
noga följt de rekommendationer som
lämnats från Folkhälsomyndigheten,
regeringen och Region Skånes smittskyddsläkare. Nya beslut och direktiv
har kommit i takt med att kunskapen
och förutsättningarna har förändrats.
Snabba omställningar och anpassningar
har krävts gång på gång. Kommunens
medarbetare har prövats till det yttersta
och har gjort fantastiska insatser. På
politisk nivå gjorde vi en tvärpolitisk
överenskommelse med samtliga fullmäktigepartier för att hantera de lokala
konsekvenserna av coronapandemin.
Utgångspunkten var att säkerheten och
kvaliteten i omsorgen skulle garanteras
och att allt som kunde göras för att bromsa smittspridning skulle göras. Ingen
tvekan fick finnas om att nödvändiga
ekonomiska resurser skulle sättas in där
så behövdes för att täcka merkostnader
för exempelvis extra inköp och personalbehov.
Besöksrestriktioner, skärpta hygienrutiner och vaccinationer på vård- och
omsorgsboenden, fjärrundervisning
för gymnasieelever och tidvis även för
högstadieelever, inställda aktiviteter och
evenemang, stängning av mötesplatser,
idrottsanläggningar, kulturinstitutioner
och öppna förskolor, ökad tillsyn av
restauranger och nämndsmöten i digitalt
format är bara några av de beslut och
åtgärder som krävts. Listan över åtgärder
är lång.
Den ekonomiska osäkerheten och
oron var stor i detta utsatta läge. Det
blev en stor lättnad när det stod klart att

ekonomin i kommuner och regioner inte
drabbades så illa som befarat. Tvärtom
har generösa statsbidrag gett välfärdssektorn ett tillfälligt lyft.
Vi kan för året räkna in ett positivt
resultat +249 miljoner kronor, vilket
innebär ett plus på 4,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det positiva
resultatet beror till allra största delen
på statens tillfälliga bidrag, men till viss
del också på att evenemang, aktiviteter
och verksamhet har fått ställas in eller
begränsas.
För den innevarande femårsperioden betyder det ett genomsnitt på +2,7
procent i årsresultat. Överskottet är
nödvändigt för att kommunen ska kunna
finansiera kommande investeringar och
pensionskostnader. Omkring en miljard
kronor har satsats årligen i investeringar
den senaste tiden och mer behövs framöver för byggen av skolor, förskolor, omsorgsboenden och vatten- och avloppssystem. Dessutom måste de fastigheter
som kommunen redan har renoveras och
underhållas.
Tyvärr måste vi konstatera att de

positiva resultaten de senaste åren
framför allt kan hänföras till tillfälliga
och riktade statsbidrag. För att skapa en
stabil och långsiktigt hållbar kommunal
ekonomi behöver de generella statsbidragen kompensera de reella kostnadsökningar och utökade åtaganden som
läggs på kommunerna. Tillsammans med
en hållbar tillväxt, ständig effektivisering
och digitalisering och en god ekonomisk
hushållning får vi då förutsättningar att
förse våra medborgare med den goda
service och välfärd som vi har ambition
att ge.
Att vi har klarat vårt uppdrag så väl
som vi har gjort under det påfrestande
pandemiåret 2020 tillskriver vi det goda
samarbetet med alla engagerade medarbetare, förtroendevalda, företagare,
föreningar, myndigheter organisationer
och medborgare. Vi vill rikta vårt varma
tack till er alla.

Peter Johansson, (M)
Pierre Månsson (L)
Karl Gemfeldt (C)
Christina Borglund (KD)
INLEDNING
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Om årsredovisningen
Kristianstads kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressenter i form av medborgare, kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter. Årsredovisningen
produceras av kommunledningskontoret för kommunstyrelsen.

De delar i årsredovisningen som är obligatoriska enligt lag är förvaltningsberättelsen
och räkenskaperna vilka därför hålls ihop med olika nyanser av blått. Övriga delar
ramar in och beskriver vad som görs i de olika verksamheterna och i bolagen.
Om du vill läsa mer om kommunens verksamheter och bolag finns separata bokslut.  
För VA-verksamheten finns separat särredovisning att tillgå.
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Förvaltningsberättelse
Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt 4 kap i LKBR (Lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning) ska upprättas i årsredovisningen.
RKR R 15 normerar vidare hur förvaltningsberättelsen ska se ut. I förvaltningsberättelsen kan man från och med 2019 hitta följande delar.
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Översikt över verksamhetens utveckling
Resultatet för verksamhetsåret 2020 är 299 mkr för den kommunala koncernen samt 249 mkr för
kommunen. Resultaten är högre än 2019 både i kommunkoncernen och i kommunen.
Soliditeten – med hänsyn till totala pensionsförpliktelser – är 23 procent i den kommunala koncernen respektive 30 procent i kommunen. Omfattande investeringar under 2020, i både kommunen
och bolagen, har medfört att nivån på investeringarna är fortsatt hög. Dessa investeringar har i stor
utsträckning finansierats genom ökad upplåning. Den långfristiga låneskulden har därför under
2020 ökat med 870 mkr i kommunkoncernen respektive 638 mkr i kommunen.

Fem år i sammandrag
DEN KOMMUNALA KONCERNEN
Ekonomi

2016

2017

2018

2019

Verksamhetens intäkter, mkr

7 017

7 392

7 644

7 768

Verksamhetens kostnader, mkr
Finansnetto, mkr

Årets resultat, mkr
Soliditet %

8 048

–6 782

–7 100

–7 355

–7 555

–7 688

140

217

228

152

299

–94

–76

–62

–62

–62

34 %

33 %

34 %

33 %

32 %

913

1 284

1 558

1 519

1 398

Långfristig låneskuld, mkr

5 380

5 610

6 138

6 980

7 851

Ekonomi

2016

2017

2018

2019

2020

Soliditet inklusive pensionsåtaganden %
Investeringar, mkr

Självfinansieringsgrad %

Verksamhetens intäkter, mkr

Verksamhetens kostnader, mkr
Finansnetto, mkr

Årets resultat, mkr
Soliditet %

Soliditet inklusive pensionsåtaganden %
Investeringar, mkr

Självfinansieringsgrad %

Långfristig låneskuld, mkr

Invånare
Folkmängd
folkökning
födda
döda

födelsenetto
inflyttning

utflyttning

flyttningsnetto
flyttningsnetto från utlandet

8

2020

19 %
75 %

5 940

19 %
59 %

6 245

22 %
55 %

KOMMUNEN
6 392

22 %
44 %

6 511

23 %
62 %

6 814

–5 890

–6 125

–6 313

–6 499

–6 580

61

174

109

77

249

12

57 %
31 %

493

75 %

1 200

53

55 %
31 %

745

59 %

1 316

31

65

53 %

48 %

983

1 038

1 656

2 392

33 %
58 %

31 %
27 %

15

45 %
30 %

974

84 %

3 030

2016

2017

2018

2019

2020

83 191

84 151

84 908

85 747

86 217

942

948

929

885

925

681
791

151

960

839
773

470

134

831
98

112

869

4 090

4 290

4 274
654

3 653

4 277

831

3 620

4 342

530

3 459

689

3 877
400

774

658

415

324

157

3 560

814

757

56

Skattesats

2016

2017

2018

2019

2020

Primärkommunal skattesats

21,46

21,46

21,46

21,46

21,46

Total kommunal skattesats
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32,15

32,15

32,15

32,64

32,64

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Vad används pengarna till i kommunen?

Gator, parker, teknik 3 %
Miljö och samhällsskydd 2 %
Kommungemensam verksamhet 4 %

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 13 %

Kultur och fritid 5 %
Integration och arbetsmarknadsåtgärder 2 %
Individ- och familjeomsorg 8 %
Grundskola 20 %

Insatser till personer med
funktionsnedsättning 12 %

Gymnasieskola 7 %
Äldreomsorg 21 %

Var kommer pengarna ifrån?
Övriga intäkter 3 %
Hyror och arrenden 2 %
Bidrag 9 %
Avgifter &
ersättningar 8 %

Generella
statsbidrag 23 %

Övrig utbildning 3 %

Hur används pengarna?
Material, tjänster och
övriga verksamhetskostnader 30 %

Skatteintäkter
55 %

Avskrivningar,
nedskrivningar 6 %

Personalkostnader 60 %

Bidrag och
transfereringar 4 %

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Den kommunala koncernen
KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHET

Kommunkoncernen

Kommunala uppdragsföretag

Kommunens
koncernföretag

Kommunens nämnder

(minst 20 % röstinnehav)

Kommunfullmäktige
– Valberedningen
– Revisionen
Kommunstyrelsen

Kristianstads Kommunföretag
AB, KKF
100  %
AB Kristianstadsbyggen
– AB Allön
– Specialfastigheter
i Kristianstad AB
– C4 Kabel TV AB
– C4 Parkerings AB

100  %
100  %
100  %
100  %
100  %

Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Arbete och välfärdsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden

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

100  %
Kristianstads
Renhållnings AB

100  %

Kristianstads
Industribyggnads AB, KIAB 100  %

Byggnadsnämnden
Kristianstad Airport AB

91  %

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Räddningsnämnden
Överförmyndarnämnden

Förening

1,6  %

Kommunassurans Syd AB 6,6  %

Skolmåltidsverksamhet:
ISS Facility Services,
Region Skåne
Elevtransporter:
Kristianstads Taxi, Telepass

Handelsstaden Kristianstad AB
(indirekt ägande via ideell förening)

Matdistribution/transporter:
Telepass
Boendeplatser äldreomsorg/LSS:
Stiftelsen Lindåsa, Axeltorp
Vårdhem AB, Kommunsamverkan Cura Individutveckling, Mo
LSS AB, Partnergruppen Svensk
AB, Norlandia Care AB, Vardaga
Äldreomsorg AB
Hemtjänst, Fritt val:
Nya Hemtjänsten Syd AB, HS
Service & Support AB, Glömstapoolen AB,Näsby Hemtjänst AB
Sotning och brandskyddskontroll:
Kristianstads Sotnings AB

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

Drift av fritidsgårdar:
Kristianstads Fritidsgårdsforum

Gemensamma nämnder
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Nämnd för fastighets- och
arbetsplatsanknutna tjänster

|

Kommuninvest Ekonomisk

Kommunala
entreprenader

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

Valnämnden
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Samägda företag utan
betydande inflytande
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Kommunens samlade
verksamhet
TIll vänster visas en översikt över kommunens samlade verksamhet. Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) är
moderbolag i en så kallad äkta bolagskoncern där de helägda dotterbolagen
ingår. För definition av ord och begrepp
hänvisas till sidan 66.

Kommunens nämnder
KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret att leda och samordna den totala
kommunala verksamheten. Detta innebär
att kommunstyrelsen driver strategiska
frågor, har kontroll på den övergripande
ekonomin och har uppsikt över nämnder
och bolag.

BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Barn- och utbildningsnämnden har det
politiska ansvaret för utbildning från
förskola till vuxenutbildning. Nämnden
ansvarar för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och musikskola.
Nämnden ansvarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för
verksamheten samt de mål och riktlinjer
som fullmäktige har fastställt. Verksamheterna är indelade i fem skolområden.
Fyra skolområden ansvarar för förskola,
grundskola och fritidshem. Ett skolområde ansvarar för gymnasieskola och
vuxenutbildning.

OMSORGSNÄMNDEN

Omsorgsnämnden har det politiska
ansvaret för att äldre och funktionsnedsatta personer får individanpassad och
professionell vård och omsorg. Nämnden
ansvarar för stöd till äldre personer,
personer med funktionsnedsättning och
personer i behov av hemsjukvård som
bor eller vistas i kommunen. Nämnden
arbetar mycket med information och
förebyggande arbete och deltar i den
långsiktiga planeringen i syfte att bevaka
det hälsofrämjande arbetet. Uppdraget
styrs av ett antal lagar som socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) och hälsooch sjukvårdslagen (HSL).

ARBETE OCH VÄLFÄRDSNÄMNDEN
Arbete och välfärdsnämnden har det
politiska ansvaret för individ och
familjeomsorg i kommunen. Nämnden
ansvarar för att med utgångspunkt från
fastställda mål förebygga och motarbeta
utanförskap genom att ge medborgare
möjlighet till delaktighet i samhället,
främst genom tillgång till arbete, sysselsättning och utbildning.

TEKNISKA NÄMNDEN

Tekniska nämnden har det politiska
ansvaret för utveckling, byggnation och
förvaltning av kommunens allmänna
platser och byggnader. Detta innebär att
nämnden tar beslut om kommunala lokaler som skolor och underhåll av gator och
grönytor. Nämnden har även uppdraget
att ordna vatten- och avloppsförsörjning
(VA) och är väghållningsmyndighet för de
kommunala vägarna.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Kultur- och fritidsnämnden har det
politiska ansvaret för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Nämnden
ansvarar för biblioteken, teatern, kulturhuset Barbacka, konsthallen och Kulturkvarteret samt våra idrottsanläggningar,
friluftsbad, simhallar och friluftsbad.
Kultur- och fritidsverksamheten spelar en viktig roll i skapandet av ett framtidsinriktat och attraktivt Kristianstad.
Verksamheten präglas av helhetstänkande, har ett starkt folkhälsoperspektiv
och är en spjutspets för demokratiska
värden. Verksamheten bedrivs under
miljömässigt goda former och har ett
öppet och professionellt bemötande av
brukare och kunder. Barn och ungdomar
är en prioriterad grupp.

BYGGNADSNÄMNDEN

Byggnadsnämnden har det politiska
ansvaret för plan- och byggfrågor och
geografisk information. Detta innebär
att nämnden bland annat tar beslut
om bygglov och detaljplaner. Nämnden
ansvarar för fysisk planering, bygglov
och tillsyn över byggandet och byggnadsbeståndet i kommunen. Uppdraget styrs i
första hand av Plan- och bygglagen, PBL.

MILJÖ- OCH
HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
Nämnden har det politiska ansvaret för
kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. Nämnden ansvarar för hälsoskydd,
livsmedelshygien, alkohol- och serveringstillstånd, miljöskydd, naturvård
och långsiktig planering i syfte att
bevaka miljö- och hälsoskyddsintressen.
Nämnden arbetar mycket med utåtriktad information, råd och anvisningar.
Nämnden utfärdar tillstånd och kan även
förelägga om olika åtgärder. Uppdraget
styrs av ett antal lagar och förordningar
som miljöbalken och livsmedelslagen.

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Räddningsnämnden har det politiska ansvaret för räddningstjänsten i kommunen
och är kommunens krisledningsnämnd
enligt Lag om extraordinära händelser.
Räddningsnämnden ansvarar bland
annat för uppgifter enligt Lag om skydd
mot olyckor och Lag om brandfarliga och
explosiva varor som operativ räddningstjänst, tillsyn och tillstånd enligt dessa
lagar.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Överförmyndarnämnden har det
politiska ansvaret att utöva tillsyn och
kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Nämndens tillsyn
ska se till att barn eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt
eller sköta sin ekonomi får den hjälp och
stöd de behöver. Uppdraget regleras i
Föräldrabalken.

VALNÄMNDEN

Valnämnden har ansvaret att genomföra allmänna val till riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och
EU-parlamentet. Nämnden genomför
även folkomröstningar och extra val
om kommunfullmäktige eller riksdagen
beslutar om det.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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GEMENSAMMA NÄMNDER

Nämnd för fastighets- och
arbetsplatsanknutna tjänster
Kristianstads kommuns gemensamma
nämnd har ansvar för att, utifrån
överenskomna budgetförutsättningar,
tillhandahålla och utveckla samverkan
angående fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster i Rådhus Skåne för att
ge kärnverksamheterna bästa förutsättningar för god och effektiv regional/kommunal verksamhet.
Nämnden ska handha de servicetjänster/funktioner kring arbetsplatserna
och fastigheterna som organisationerna
behöver för att kärnverksamheten ska
fungera så optimalt som möjligt.

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd fullgör
de tio samverkande kommunernas uppgifter beträffande försörjningen av tekniska hjälpmedel. Utöver vad som följer
av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutat reglemente och samverkansavtal. Nämnden
ska till respektive kommun kvartalsvis
rapportera hur verksamheten utvecklas
och hur den ekonomiska ställningen är.
Kristianstads kommun är värdkommun
för samarbetet.

Kommunala bolag

Bolagen leds av politiskt tillsatta styrelser och professionella företagsledningar.

KRISTIANSTADS
KOMMUNFÖRETAG AB

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Kristianstads kommun.
Bolaget äger och förvaltar aktierna i
de helägda dotterbolagen AB Kristianstadsbyggen, C4 Energi AB, Kristianstads
Renhållnings AB, Kristianstads Industribyggnads AB samt 91 % av aktierna i
Kristianstad Airport AB. Bolaget svarar
för finansiell och skattemässig samordning, men också viss operativ samordning, mellan bolagen sinsemellan och
mellan bolagen och kommunen. Syftet
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med samordningen är att driva en mer
kostnadseffektiv samlad verksamhet.

AB KRISTIANSTADSBYGGEN

AB Kristianstadsbyggen är ett allmännyttigt bostadsföretag vars uppgift är att
bygga och förvalta hyresbostäder för alla
boendegrupper. ABK äger och förvaltar
drygt 9 000 bostäder och 260 lokaler i
kommunen. I koncernen ingår de helägda
dotterbolagen AB Allön som förvaltar
äldreboenden i kommunen, Specialfastigheter i Kristianstad AB som förvaltar
fastigheter för kommunal verksamhet, C4
Parkering AB som förvaltar fastigheter
för kommunal verksamhet samt C4 Kabel
TV AB som är vilande.

C4 ENERGI AB

C4 Energi-koncernens verksamhet
omfattar eldistribution, fjärrvärme,
fjärrkyla, biogas, fibernät och elhandel.
Uppdraget är att leverera miljövänliga
produkter, tjänster och service med hög
leveranssäkerhet till konkurrenskraftiga
priser.
I koncernen ingår de helägda dotterbolagen C4 Elnät AB och Kristianstads
Biogas AB.

KRISTIANSTADS
RENHÅLLNINGS AB

Bolagets huvuduppgift är att på ett effektivt sätt samla in och omhänderta kommuninvånarnas hushållsavfall med fokus
på bästa miljö-, service- och kundnytta.

KRISTIANSTADS
INDUSTRIBYGGNADS AB

Bolaget ska uppföra, köpa och förvalta
fastigheter för beredande av lokaler
för hantverk, småindustri och arbetsbefrämjande åtgärder samt bedriva
därmed jämförlig verksamhet. Bolaget
har de senaste åren inte bedrivit någon
verksamhet.

KRISTIANSTAD AIRPORT AB

Bolaget ägs av Kristianstads kommun
91  %, Hässleholms kommun 5 %,
Bromölla kommun 2 % och Östra Göinge
kommun 2 %. Bolaget bedriver flygplats-

verksamhet på Kristianstad Österlen
Airport i Everöd. Bolaget startade sin
verksamhet 1984. Huvudinriktningen
för bolaget, vilket också speglar trafiken,
är att säkerställa en linje till och från
Stockholm.

ÅHUS HAMN & STUVERI AB

Åhus Hamn & Stuveri AB är ett hamnbolag med delat ägarskap mellan Kristianstads kommun 54 % och Åhus Stuveriintressenter AB 46 %. Bolagets uppdrag
är att förvalta och utveckla hamnanläggningen i Åhus och tillhandahålla effektiva
hamntjänster. I koncernen ingår också
det helägda dotterbolaget G. Lindéns,
Fritz Nilssons Eftr. AB som tillhandahåller mäkleri- och speditionstjänster.

KRINOVA AB

Bolaget ägs av Kristianstads kommun
40  %, Kristianstads Industribyggnads
AB 40 % och Högskolan Kristianstad
Holding AB 20 %. Krinovas uppdrag
är att öka nordöstra Skånes och Skånes attraktionskraft och bidra till dess
utveckling genom att arbeta för att skapa
och erbjuda en mötesplats för människor,
företag, idéer och kreativitet, att vara en
innovationsarena för stöd till kunskapsintensiva tillväxtföretag samt att vara en
plattform för utvecklingsprojekt inom
profilområdet Mat – Miljö – Hälsa.

Kommunala
uppdragsföretag

Kommunala uppdragsföretag är dels
företag där kommunens ägarandel
understiger 20 procent, dels företag där
verksamheten drivs på entreprenad.
Bland de kommunala entreprenaderna
finns företag som bedriver hemtjänst
samt boendeplatser inom äldreomsorg.
Andelen hemtjänsttimmar som tillhandahölls av externa utförare uppgick
under 2020 till ca 22 procent (2019: 23
procent). Andelen boendeplatser hos
externa utförare var 24 procent (2019:
24 procent).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Viktiga förhållanden för
resultat och ekonomisk ställning
Starka resultat men på sikt är i kommunernas ekonomi fortfarande ansträngd.
Efter ett år där stora delar av kommunen
och världen präglats av covid-19 blickar
vi nu framåt mot vaccination och en väg
tillbaka till en mer normal vardag, såväl
verksamhetsmässigt som ekonomiskt.
För många kommuner blev år 2020
ett ovanligt starkt år resultatmässigt.
Statliga bidrag och kompensationer till
följd av covid-19 förbättrade resultatet.
Ett starkt resultat är mestadels positivt,
men när delar av det kommer till följd av
inställda verksamheter och evenemang,
eller att man inte kunnat ta in vikarier
för att minska smittspridning är det
naturligtvis inte lika positivt.
Osäkerheten kring den ekonomiska
verkligheten efter covid-19 är stor och
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
beskriver i sina ekonomiska scenarion
ett år med svagare tillväxt än genomsnittligt i skatteunderlaget. Samtidigt är
tillväxten starkare än de tidigare prognoserna, även om de är historiskt sett
svaga. Långsiktigt förväntas skatteunderlagstillväxten vara tillbaka på vanliga
nivåer under år 2022.
Många kommuner har fortsatt ett
utmanande ekonomiskt läge på sikt
och har genomfört effektiviserings- och
besparingsplaner för att få ihop budget
och plan för perioden 2021–2023. Redan
2019 var ett tufft år för många kommuner där 116 visade underskott.
Det demografiska trycket är fortsatt
högt och det växande antalet äldre och
yngre innebär att färre behöver försörja fler. Samtidigt måste kommunerna
hantera konsekvenserna av att staten
drar ned på sina resurser på ett sätt som
flyttar över ansvar till kommunerna.
Ett exempel är statens förändring av
Arbetsförmedlingen som gör att kommunerna får ta ett allt större ansvar för
arbetsmarknadsfrågor. Flera grupper
står utanför arbetsmarknaden vilket
bidrar till att kommunernas kostnader
för försörjningsstöd tenderar att öka.
Som en effekt av det demografiska
trycket är de flesta kommuner i en fas
det har krävts, och kommer fortsätta
krävas, flera tunga investeringar i verk-
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samhetslokaler och infrastruktur. För att
kunna bära dessa ökade kostnader ställs
stora krav på att effektivisera eller prioritera verksamheter för att få ekonomin att
gå ihop på både kort och längre sikt.
En stark ekonomi är en förutsättning
för att en kommun ska klara framtidens
välfärd. Kristianstads kommun har tagit
beslut om förändringar i budgeten för att
säkerställa vår långsiktiga ekonomiska
styrka, där balansen mellan skatteintäkter, kostnader och investeringar gör att vi
kan säkerställa kommunallagens krav på
god ekonomisk hushållning.
Under 2021 kommer en ny strategisk
färdplan för 2021-2024 att beslutas och
läggas till det budgetbeslut som redan
är taget. Strategisk färdplan pekar ut
riktning och färdväg framåt under en
fyraårsperiod och är ett viktigt verktyg
för våra långsiktiga målsättningar. Det är
av yttersta vikt att vi hanterar pandemin
även framöver, men det är lika viktigt
att vi har fokus på hur kommunen ska
utvecklas för att vi ska fortsätta ta steg
framåt.

Utveckling

Coronapandemin och de restriktioner
som den har fört med sig påverkar hela
den globala utvecklingen och för med sig
konsekvenser som ännu inte är möjliga
att överblicka. I Kristianstad såväl som i
övriga landet märks en påtaglig avmattning både av den svenska ekonomin och i
befolkningstillväxten. Insatser har gjorts
lokalt för att lindra effekterna och stärka
uthålligheten för näringsliv och föreningsliv. Samtidigt har det varit viktigt att
hålla fast vid utvecklingsarbete som tar
sikte bortom pandemi.
En god och hållbar tillväxt inom kommunen är viktig för skatteunderlaget och
för den framtida välfärden. Inriktningen
för kommunens insatser fram till 2020
anges i den kommunens vision för 2030,
med ledorden Tillväxt, Tanke, Trivsel
och en ny strategisk färdplan ska ta ut
riktningen för de kommande fyra åren.
Arbetet med en ny fördjupad översiktsplan för staden Kristianstad går mot sitt
slutskede och ett arbete med översiktsplan för Åhus har inletts. En plan för

utbyggnaden av ett fullständigt vallskydd
mot översvämning har utarbetats under
året.
Kommunens tillväxtarbete stärks
genom samverkan med andra kommuner och organisationer bland annat
inom Skåne Nordost och inom Greater
Copenhagen. Lokalt sker viktig samverkan med andra aktörer genom bland
annat näringslivsråd, landsbygdsråd och
samarbetsorganisationen Kristianstad
City, som bytt namn från Handelsstaden Kristianstad och samtidigt vidgat
perspektiven i arbetet med att stärka
centrum.

Växande befolkning

Befolkningsökningen i Sverige var under
2020 den lägsta på 15 år. Kristianstads
kommun tillhör de 167 av 290 kommuner i landet som ökade sin befolkning,
men ökningen stannade liksom i riket
som helhet på omkring en halv procent.
Statistiska Centralbyrån, SCB, redovisar att det vid årsskiftet fanns 10 379
295 personer folkbokförda i Sverige efter
en ökning med 51 706 personer, vilket
var nästan en halvering jämfört med
folkökningen året före. Att folkökningen
var lägre än tidigare berodde både på
en minskad naturlig folkökning och på
att invandringsnettot var lägre. Antalet
invandrare under 2020 var det lägsta sedan år 2005 samtidigt som något fler utvandrade än året före. Skåne som helhet
gick plus, men även här har ökningstakten minskat jämfört med de senaste åren.
Regionen hade vid årsskiftet 1 389 336
invånare efter en ökning med 11 509
personer, drygt 4 000 färre än i fjor.
Kristianstads kommun har de senaste
åren ökat sin befolkning med omkring en
procent varje år, men 2020 blev ökningen 470 personer och en summering på
86 217 invånare. Kristianstads kommun
går med ett mindre plus på alla fronter, med positivt flyttnetto och positivt
födelsenetto. Antalet nyfödda 2019 var
925, samtidigt som 869 personer avled,
så födelsenettot stannade på +56.
Omflyttningen in och ut i Kristianstads kommun var omfattande under
året med 4 277 inflyttade och 3 877
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utflyttade. Det resulterade alltså i ett
flyttnetto på +400 personer.
Den demografiska utvecklingen i hela
västvärlden går mot en ökande andel
äldre. Snabbast ökar den allra äldsta
delen av befolkningen. Att fler människor lever ett långt liv är positivt. Men
en större andel pensionärer betyder
samtidigt att den förvärvsarbetande
delen av befolkningen minskar. Färre ska
försörja fler och det riskerar att bli brist
på arbetskraft inom många yrken.
Under den närmaste tioårsperioden
väntas åldersstrukturen förändras markant. Enligt Region Skånes prognos är
det framförallt äldre barn och personer
i åldrarna 80 år och äldre som förväntas
öka mest fram till 2029. År 2019 var den
förväntade medellivslängden drygt 84
år för kvinnor och nästan 81 år för män.
Fram till 2070 beräknar SCB att den ökar
med ungefär ett år per decennium. Medellivslängden var i mitten av 1900-talet
ungefär densamma som pensionsåldern,
67 år, men väntas alltså till 2070 ha ökat
så att män i snitt lever till drygt 86 och
kvinnor till 89 års ålder.
Den senaste redovisningen över åldersfördelningen visar att Kristianstads
befolkning, består av 21,2 procent barn
upp till 17 år. Befolkningen i åldern 18
till 64 år svarar för 57,0 procent medan
21,8 procent är över 65 år. Det innebär
att Kristianstad har något färre i arbetsför ålder och fler barn och äldre jämfört
med riksgenomsnittet som ligger på 58,8
procent i arbetsför ålder och 21,1 procent barn respektive 20,1 procent äldre i
dagsläget. Medelåldern i Kristianstad är
42.2 år medan den i riket är 41,4.
Sedan fem år tillbaka är männen i
Sveriges befolkning fler än kvinnorna,
med en andel på 50,3 procent förra året.
I Kristianstad är kvinnorna fortfarande
91 personer fler än männen och behåller
majoriteten med 50,1 procent.
Skånes befolkning förväntas de
kommande tio åren öka med knappt 9
procent till nära 1,5 miljoner invånare.
Enligt Region Skånes prognos väntas
Kristianstad i slutet av 2029 ha nära
90 000 invånare.
Hela Skåne kan, med sina nära 1,4
miljoner invånare, beskrivas som en av
Sveriges tre storstadsregioner. Med 250
tätorter har Skåne en större täthet än
någon annan del av Sverige. KristianstadHässleholm är en av de regionala kärnor

som spelar en viktig roll för Skånes
utveckling.
Kristianstad behöver, liksom andra
mellanstora kommuner, anstränga sig
för att framstå som ett gott alternativ till
storstadslivet för invånare i alla åldrar,
liksom för företag. Den stora utmaningen är att attrahera fler i arbetsför ålder
att stanna kvar eller flytta till kommunen
och att få fler unga i studier och arbete.
Tillväxt är nödvändig för att kvaliteten
i välfärden ska kunna upprätthållas.
Viktiga förutsättningar för att locka
fler inflyttare är att det finns attraktiva
bostäder, goda utbildningsmöjligheter,
ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter och arbetstillfällen inom rimligt
pendlingsavstånd.

Nöjda medborgare

Medborgarenkäten i Kristianstads kommun för år 2020 visar att Kristianstadsborna överlag är rätt nöjda med tillvaron.
De flesta som svarade på enkäten trivs
med att bo i Kristianstad. Måttet på hur
man trivs med sin bostadsort, Nöjd-Region-Index, är för Kristianstads kommun
60 av 100 möjliga, i nivå med medelvärdet för alla deltagande kommuner. Det
är något lägre än värdet vid 2018 års
undersökning, som var 63. Kommunens
invånare är mer nöjda än genomsnittet
med arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer,
kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter, men de känner sig mindre trygga och
är försiktigare med att rekommendera
andra att flytta till kommunen. Bland
dem som har svarat på enkäten kan 37
procent starkt rekommendera vänner
och bekanta att flytta hit medan 20 procent vill avråda från det.
I Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning fick Kristianstads
kommun i 2020 års undersökning värdet
56 för Nöjd-Medborgar-Index, som mäter
medborgarnas syn på de verksamheter
som kommunen ansvarar för. Det var
strax över kommunsnittet 55, men lägre
än 61 som var kommunens värde vid
förra mätningen 2018. De som svarat
på enkäten är varken mer eller mindre
nöjda med de flesta av kommunens
verksamheter än medborgarna i andra
kommuner, men förskola, gymnasieskola,
gator och vägar, kultur och miljöarbete
rankades i Kristianstad klart högre än i
övriga landet.

Det sammanfattande betygsindexet
Nöjd-Inflytande-Index, som mäter hur
medborgarna bedömer möjligheterna till
inflytande i kommunen gav värdet 38.
Det är något lägre än kommunsnittet 40
och en sänkning från 2018 då värdet var
43.
Företagare som har haft myndighets
ärenden med kommunen har de senaste
åren blivit alltmer nöjda med den service
de får, enligt den mätning av Nöjd Kundindex (NKI) som genomförs av Sveriges
Kommuner och Regioner, SKR. Vid årets
mätning av företagsklimatet placerar sig
Kristianstad på 15:e plats bland landets
kommuner.
Kristianstads kommun fick NKI-värde
79 i årets mätning. Det innebar ett rejält
kliv uppåt i rankningen från förra årets
74:e plats till årets 15:e plats.

Trygga medborgare

Tillvaron för medborgarna har påverkats
starkt sedan coronasmittan började spridas i samhället våren 2020. Från kommunens sida har stora insatser gjorts för att
öka tryggheten och minska smittrisken.
Besöksrestriktioner och vaccinationer
på vård- och omsorgsboenden, fjärrundervisning för gymnasieelever och i
kortare perioder även för högstadieelever, inställda aktiviteter och evenemang,
stängning av mötesplatser, idrottsanläggningar och av öppna förskolor, ökad tillsyn av restauranger, digitala möten och
en rad andra förändringar och anpassningar inom mängder av verksamheter.
Listan över åtgärder är lång.
Även om åtgärderna har bidragit till
att bromsa smittspridningen har de
också fört med sig negativa konsekvenser. Möjligheterna till social samvaro och
meningsfulla aktiviteter har blivit kraftigt
inskränkta.
Samtliga fullmäktigepartier enades i
maj om en tvärpolitisk överenskommelse
i avsikt att säkra kompetens, kontinuitet
och en trygg arbetsmiljö i omsorgsverksamheten och med ambitionen att
minska riskerna och mildra konsekvenserna av pandemin i lokalsamhället.
Bland annat ledde det till en tredubbling
av aktivitetsbidraget till föreningar med
barn- och ungdomsverksamhet och ett
särskilt krisstöd som kunde sökas av alla
föreningar. Även byggnadsföreningar
med uthyrningslokaler fick utökat kommunalt stöd.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Enligt en enkät från SCB som under
hösten undersökte hur medborgare upplevde coronapandemin har Kristianstads
kommuns invånare en tilltro till kommunens åtgärder som ligger på nivå med
genomsnittet i riket.
I Kristianstads kommun svarade 51
procent att de påverkats ganska eller
väldigt mycket av pandemin. Endast fem
procent ansåg att de inte påverkats alls.
På frågan om vad de tycker om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin, till exempel
anpassningar i äldreomsorg och skolor,
svarade 58 procent att de var ganska
eller mycket bra, medan 17 procent inte
har någon uppfattning. Deras uppfattning om regionens åtgärder var snarlik.
Tilltron till åtgärderna från myndigheter,
riksdag och regering var ännu starkare. I
det fallet uppfattade 73 procent att åtgärderna varit ganska eller mycket bra och
endast åtta procent saknade uppfattning
i frågan. Medborgarna i Kristianstad låg i
sina svar mycket nära den genomsnittliga uppfattningen bland alla som svarade
på enkäten.
Kommunens har också gjort en egen
barnkonsekvensanalys av coronapandemin. Till grund för rapporten låg bland
annat en enkätundersökning med svar
från drygt 300 åttondeklassare, som
visade att de unga påverkas starkt av
situationen. Även om barnen inte blir
så sjuka i covid-19 drabbas de hårt av
restriktionerna. Bland annat tyckte tre
fjärdedelar att sommaren blev sämre än
vanligt och en tredjedel uppger att de har
mått dåligt och känt oro och stress.
Även om pandemin krävt omprioriteringar av kommunens insatser har även
andra trygghetsskapande insatser fortsatt med stor kraft. Inför 2020 gjorde sex
fullmäktigepartier ett politiskt handslag
för trygghet i Kristianstads kommun. I
överenskommelsen ingick en åtgärdslista
för att öka tryggheten och motverka kriminalitet både på kort och på lång sikt,
Det brottsförebyggande arbetet
bedrivs på många olika nivåer inom kommunen och sker i nära samarbete med
polisen.
Åtgärder som har satts in är bland annat förbättrad belysning, installation av
trafikhinder, organisering av nattvandringar och grannsamverkan och bevakning med väktare, ordningsvakter och
kameror.
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Kommunens arbete bedrivs i nära
kontakt med polisen. Den samverkans
överenskommelse som gällt 2019-2020
har förnyats och förlängts till att gälla
2021-2024. Kommunens avdelning för
skydd och säkerhet och drog- och brottsförebyggande samordnare håller varje
vecka avstämningsmöten med polisen
för att skapa gemensamma lägesbilder
och sätta in snabba och samverkande
åtgärder. Det lokala drog- och brottsförebyggande rådet, lokala BRÅ, arbetar både
kort- och långsiktigt i samarbete med
flera andra samhällsaktörer. I centrum
sker trygghetssamverkan också i samverkansorganisationen Kristianstad City,
där näringsidkare, fastighetsägare och
kommun ingår. Bland annat ansvarar
Kristianstad City med bidrag från kommunen för ordningsvakter i stadskärnan.
Fältgruppen är en viktig del i det
uppsökande arbetet med ungdomar i
riskzonen när de unga befinner sig utanför skolan. Kommunen stödjer och samarbetar med det lokala föreningslivet för
att skapa meningsfulla fritidsalternativ
för unga människor. Nattvandringar med
föräldrar och andra engagerade vuxna
har startats på flera orter och har lett till
en påtaglig minskning av skadegörelse.
För att lyfta och stärka föräldraansvaret och föräldrarollen erbjuder kommunen flera former av rådgivning och
stöd. Bland annat finns Familjehuset och
Familjeservice, som kan påvisa positiva
resultat och har fått stå modell för andra
kommuners insatser.
För personer som drabbats av brott
utgör Brottsofferjouren stöd och trygghet. Den ideella föreningen får bidrag
från kommunen.
En annan viktig insats från kommunen för att öka tryggheten för invånarna
i staden vid Sveriges lägsta punkt är
att bygga skydd mot översvämning. I
februari prövades skyddet i skarpt läge
när vattennivån i Helge å snabbt steg till
2,09 meter över normalvattennivå vid
Barbacka. Det akuta läget kunde hanteras på ett bra sätt, utan skadeverkningar.
Samtidigt var högvattnet en påminnelse
om vikten av ett långsiktigt vallskydd
inför framtidens klimatscenarier. Under
året har en projektgrupp arbetat fram en
plan för ett fullständigt vallsystem som
ska kunna skydda Kristianstad mot översvämning i mer än 100 år framöver. Utbyggnadsplanen visar att det är praktiskt

och ekonomiskt möjligt att genomföra
en fullständig utbyggnad av det totala
vallsystemet inom en tidsrymd om ca 20
år, men att tidplanen bör anpassas efter
aktuella skyddsbehov. Den sammanlagda
kostnaden beräknas bli ca 1,6 miljarder
kronor i 2020 års pengavärde.

Företagsamhet

Delar av näringslivet har drabbats svårt
av pandemins konsekvenser medan
andra delar har klarat sig bra och till och
med stärks. När insatserna mot smittspridning förändrade människors villkor,
vanor och rörelsemönster i mars blev det
ett hårt slag mot många företag. Hotell,
restauranger, evenemang, reseföretag,
besöksnäring och handel var några av de
mest utsatta branscherna.
Snart började stödpaket riktade mot
näringslivet att komma, såväl nationellt
som regionalt och lokalt. Möjligheten att
korttidspermittera ökade, staten tog över
sjuklöneansvaret och både bankerna och
Almi fick stora summor för att kunna
låna ut till företag med likviditetsproblem.
Kristianstad kommuns lokala stödpaket kom den 20 mars. I det paketet ingick
bland annat avgiftsfria uteserveringar,
möjlighet att få anstånd med hyra och avgifter till kommunen, möjlighet att kunna
boka av lokaler med kort varsel, tillfälliga
hyressänkningar i kommunägda lokaler,
möjlighet att få en skyndsam betalning
från kommunen på fakturor och möjlighet för butiker att flytta ut verksamhet
på gatorna. Kommunens lotsfunktion för
företag utökades med stöd för med stöd
i frågeställningar om ekonomi och stödpaket från stat och kommun och Krinova
Incubator & Science Park fick utökat
anslag för att i större utsträckning kunna
ge stöd till företag, inte minst inom den
lokala och regionala livsmedelsbranschen.
Även om svårigheterna har varit stora
under pandemiåret har det funnits ljuspunkter inom det lokala näringslivet.
Under hösten kom den positiva nyheten att Bong med cirka 100 anställda blir
kvar i Kristianstad. Det anrika företaget
har en längre tid sökt nya lokaler eftersom det nuvarande området på Udden
ska bli bostäder. Flytten går till Ängamöllan, där en helt ny fabrik ska byggas till
kuverttillverkaren.
När Dagens industri presenterade
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årets gasellföretag åtta företag från kommunen med på den prestigefyllda listan.
I slutet av året gick Kristianstad
Österlen Airport ut med nyheten att fyra
lokala näringslivsprofiler gått samman
och bildat ett lokalt flygbolag, som efter
pandemin startar flyglinje mellan Kristianstad och Stockholm.
Arbetsmarknaden har påverkats
negativt av coronaläget. Många sommarvikariat och ingångsjobb försvann
och varsel har lagts på flera håll, även om
många företag har utnyttjat möjligheten
till statligt stöd vid delpermitteringar.
Arbetslösheten i kommunen var enligt
Arbetsförmedlingens månadsstatistik
högre i december 2020 än året innan,
men de flesta omfattades av olika arbetsmarknadsåtgärder. I december var 1 944
personer i Kristianstad öppet arbetslösa
(jfr 2019: 1 938) medan 2 829 personer
deltog i åtgärdsprogram med aktivitetsstöd (jfr 2019: 2 387) Sammantaget
innebär det drygt 500 fler arbetslösa
än vid samma tid året innan och att den
tidigare försiktigt positiva trenden med
minskad arbetslöshet har brutits. Andelen öppet arbetslösa ligger på samma
nivå som riksgenomsnittet, 4,6 procent,
medan en större andel i Kristianstad,
6,8 procent, än i riket, 4,2 procent, är
inskrivna i program. Av kommuninvånare mellan 18 och 24 år var i december
5,4 procent öppet arbetslösa medan 11
procent deltog i sysselsättningsprogram
och åtgärder. Det innebär en minskning i
den öppna arbetslösheten för unga med
-0,6 procent och en ökning för inskrivna
i program med aktivitetsstöd med 2,5
procent mot samma tid förra året.
I stället för att, som många andra
kommuner, minska antalet feriearbeten
för ungdomar när de av smittskyddsskäl
inte kunde placeras inom omsorgen, valde Kristianstad att utöka utbudet. Inom
projektet Rent och tryggt i Kristianstad,
sysselsattes ett stort antal ungdomar i
huvudsak med skräpplockning. Omkring
500 ungdomar fick feriearbetsplats i
kommunen under sommarlovet.

Infrastruktur
I december öppnade Trafikverket den
nya motorvägen mellan Sätaröd och Vä,
förbi Tollarp. Motorvägen är byggd för
att öka framkomligheten och trafiksäkerheten och förbättrar dessutom boendemiljön för dem som bodde intill gamla
E22. Arbetet med nya E22 gick i mål sex
månader före plan. En av orsakerna var
de milda skånska vintrarna men också
en effektiv entreprenadorganisation.
Det innebär att det nu finns en mötesseparerad väg med god framkomlighet
och säkerhet hela vägen mellan Malmö
och Kristianstad. Motorvägsutbyggnaden
av E22 kommer att fortsätta på sträckan
mot Blekinge.
Fiberutbyggnaden i kommunen följer
målsättningen om att 95 procent av hushållen ska ha tillgång till bredbandsfiber
2020.
Trafikverket har under året genomfört
samråd om en ny järnvägssträckning
mellan Hässleholm och Lund, där planen
är att anlägga cirka 70 kilometer ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320
kilometer i timmen för fjärrtåg och 250
kilometer i timmen för snabba regionaltåg.
Den nya järnvägen ska ge snabbare
resor i södra Sverige och bidra till att
avlasta Södra stambanan. Den utgör en
första etapp av en helt ny stambana mellan Stockholm och Malmö. Kristianstads
kommun har i samrådet argumenterat
för en bibehållen placering av centralstationen i Hässleholm och avvisat det
förslag som skulle innebära en dragning
av stambanan utanför Hässleholm.

Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer
VERKSAMHETSRISKER

Erfarenheterna från det gångna året har
lämnat kvar en känsla av osäkerhet. Att
vi inte vet och inte kan veta hur framtiden kommer att se ut är än tydligare idag
än för ett drygt år sedan. I många delar är
den förutsägbar, framförallt i vad lagstiftningen säger vara en kommuns uppdrag, i andra delar är det ovisst och nya
hot och möjligheter har blivit aktuella.
Säg den medborgare, tjänsteman eller
politiker som 2019 funderade över om
mutationer i virus skulle kunna påverka
en kommuns samtliga verksamheter?

Inte bara tillfälligt utan under en längre
tid. Fokus nu och kortsiktigt framöver är
på effekter och konsekvenser av covid19, hur vi möter kommande utmaningar
med risk för framtida pandemier, hur
framtida arbetssätt kan behöva att se
ut för att matcha denna osäkerhet, det
återstår att se.
Den rekryteringsutmaning som
varit känd sedan ett antal år inom den
offentliga sektorn kvarstår och så även
inom Kristianstads kommun. Förändrade målgrupper och fler personer med
svåra sjukdomar medför dessutom allt
högre krav på spetskompetens. Därtill
finns också de kompetensområden som
kommunen har svårare att rekrytera
till, exempelvis sjuksköterskor, undersköterskor, förskolelärare och vissa
lärarkategorier. Nytänkande och ett
klokt utnyttjande av välfärdsteknologin
krävs för att uppnå målen om fortsatt
ökad självständighet och trygghet för
kunderna/medborgarna samtidigt som
effektiviteten för verksamheten behöver
öka. I och med covid-19 har också debatten kommit igång ordentligt om utbildning och rutiner inom de kommunala
omsorgsverksamheterna som gränsar till
sjukvården.
Kommunsektorn står, bland annat som en effekt av det demografiska
trycket, inför stora utmaningar kopplat
till investeringar i verksamhetslokaler
och infrastruktur. Det är en stor utmaning för framtiden att ha rätt lokaler och
andra resurser på rätt plats vid rätt tid.
Då medborgarnas behov och önskemål
förändras över tid är det viktigt att
satsningar görs på effektiviseringar och
välfärdsteknologi för att ha ekonomiskt
utrymme till dessa kommande behov. covid-19 har sannolikt påverkat även detta
men det är för tidigt att säga hur. Det
har blivit det nya ”normala” att kunna
arbeta på distans inom vissa yrken. Att
kunna genomföra delar i sin utbildning
har också visat sig fungera. Framtiden
får utvisa vad som tas med och vad som
förkastas.
Lärarnas utbildningsnivå och andel
barn i förskolan tillhör Kristianstads
styrkor relativt sett, medan andelen godkända elever och elevernas meritvärde
i årskurs 9 fortfarande är ett prioriterat
utvecklingsområde. Inom grundskolan
och i gymnasiet drivs ett långsiktigt
arbete för att höja resultaten.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FINANSIELLA RISKER
Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler i form
av riskmandat och limiter för finansverksamheten i den kommunala koncernen
och kommunen.
Den kommunala koncernen och
kommunen är exponerad för framför
allt följande finansiella risker: ränterisk,
refinansieringsrisk och kredit- och likviditetsrisk.

Ränterisk

Definierar risken för att förändringar
i räntenivån påverkar kommunens
finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Den kommunala koncernens
räntebärande nettoskuld uppgick per
balansdagen till 7 912 (7 004) mkr. Nettoskulden ökade under året främst beroende på fortsatt hög volym investeringar
kopplat till upplåningsbehov.
Investeringar i samband med byggnation av skolor, förskolor, bostäder och
VA-anläggningar bidrog till att nettolåneskulden ökade.
Upplåningen inom den kommunala
koncernen löper både med fast och
rörlig ränta. Ränteswappar används
för att säkra ränterisk och anpassa den
genomsnittliga räntebindningstiden i
låneportföljen. Per balansdagen hade
den kommunala koncernen utestående
ränteswappar med ett sammanlagt nominellt belopp om 2 400 (2 474) mkr, varav
swappar med ett nominellt belopp om
160 (160) mkr fanns i kommunen för att
säkra ränterisk i kommunens låneportfölj.
Enligt finanspolicyn ska den genomsnittliga räntebindningstiden på externa
räntebärande skulder vara i intervallet 2-5 år. Per den 31 december 2020
uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden för den kommunala koncernens upplåning till 1,3 (1,5) år exklusive
ränteswappar och 2,8 (3,3) år med beaktande av ränteswappar. Den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunens
egen upplåning uppgick till 2,3 (2,9) år
exklusive ränteswappar och 2,3 (3,0) år
med beaktande av ränteswappar.
Respektive enhets dvs kommun/
bolags externa skuldportfölj ska ha
en ränteförfallostruktur där maximalt
60 % av ränteförfallen ligger inom 1 år.
Andelen kort räntebindning i koncernen
18
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uppgick till 41 (36) procent och till 38
(35) procent i kommunens låneportfölj.
Genomsnittlig låneränta i koncernen
uppgick till 0,74 (0,96) procent inklusive
ränteswappar och till 0,29 (0,55) procent
exklusive ränteswappar. För kommunen
uppgick den genomsnittliga låneräntan
till 0,44 (0,62) procent inklusive ränteswappar och till 0,36 ( 0,53) procent
exklusive derivat.

Refinansieringsrisk

Definierar risken för att koncernen/kommunen vid varje tillfälle inte har tillgång
till tillräcklig finansiering. Refinansieringsrisken ökar om koncernens/kommunens kreditvärdighet försämras eller
en stor del av skuldportföljen förfaller
vid ett eller några enstaka tillfällen.
Enligt finanspolicyn får inte mer än
60 procent av låneskulden förfalla inom
en och samma 12-månadersperiod. Givet
skuldens sammansättning per balansdagen förföll maximalt 16 (20) procent av
den kommunala koncernens låneskuld
inom en 12-månadersperiod, medan
motsvarande siffra för enbart kommunens låneskuld var 10 (22) procent.
Kapitalbindning ska eftersträvas givet
en avvägning mellan vilka kostnader det
medför och hur portföljen ser ut riskmässigt.
Den genomsnittliga kapitalbindningen
bör överstiga två år. Koncernens genomsnittliga kapitalbindningstid uppgick till
3,0 (3,0 ) år medan kommunens uppgick
till 3,4 (3,3) år.
Strategin under året var att löpande
sprida kapitalförfallen för att minska
refinansieringsrisken (marginalrisken).
Refinansiering och nyupplåning skedde
till lån med längre kapitalbindning för att
låsa in låga kreditmarginaler och bibehålla en kapitalbindning överstigande två
år. I och med att låneportföljen växer så
kommer en mix av låne- och derivatstrategi att övervägas framöver.

Kredit- och likviditetsrisk

Varje enhet (kommun/bolag) ska ha en
betalningsberedskap som motsvarar
minst en månad av enhetens utgifter
i form av tillgängliga likvida medel
(kassa och bank), finansiella tillgångar
som kan omsättas inom tre dagar samt
bekräftade, ej utnyttjade kreditlöften.
För att tillförsäkra omsättningsbarheten
ska samtliga tillgångar vara placerade i

likvida instrument som vid var tidpunkt
kan säljas. Löptiden får vara högst ett år.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Kommunkoncernen har ett omfattande
pensionsåtagande uppgående till 1 812,1
mkr.
För kommunen är åtagandet 1 802,7
mkr. De pensioner som intjänats fram till
1998 uppgår till 1 389 mkr. Denna del
minskade i förhållande till 2018 med 26
mkr.
Pensionsförpliktelsen avseende kommunen redovisas sedan 1998 enligt den
så kallade blandmodellen. Det betyder
att pensioner som är intjänade före
1998 inte skuldförs utan redovisas som
ansvarsförbindelse.
Förpliktelser för pensionsåtaganden
för anställda i kommunen är beräknade
enligt RIPS17/19.
Pensionsskulden är den framtida
skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade
pensionsskulden, inklusive löneskatt,
återfinns under rubrikerna avsättningar,
kortfristiga skulder och ansvarsförbindelser. Under avsättningar redovisas
kompletterande ålderspension, särskild
avtalspension före 65 år samt efterlevandepension.
Som kortfristig skuld finns redovisat
de pensioner som intjänats av de anställda under året, men som betalas ut först
under nästföljande år. Under ansvarsförbindelser finns de pensionsförpliktelser
som har intjänats före 1998.
Visstidsförordnanden som ger rätt till
särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer
att leda till utbetalningar och innan dess
som ansvarsförbindelse. För avtal som
inte lösts ut (förtroendevalda som inte
har avgått med pension och som omfattas av bestämmelserna för förtroendemannapension) finns uppgifter både för
avsättning och för ansvarsförbindelse.

AVSÄTTNINGAR

Visstidspension kan utgå till förtroendevalda enligt pensionsreglementet för förtroendevalda. För närvarande omfattas
13 förtroendevalda via detta reglemente
och denna förpliktelse ingår i posten avsättningar. Övrig del av avsättningsposten i balansräkningen består av intjänad
pensionsrätt, särskild ålderspension för
räddningspersonal och efterlevandepensioner.
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Pensionsutbetalningar
och kostnader
De pensionsmedel som intjänats från
1998 utbetalas för den anställdes egen
placering hos pensionsförvaltare. Kommunen har även tecknat en särskild
försäkring hos kommunens pensionsförvaltare (KPA), som innebär att pensionsförvaltaren svarar för utbetalning av den
förmånsbestämda ålderspensionen och
efterlevandepensionen. Genom pensionsavtalet (KAP-KL) relateras den förmånsbestämda pensionen till inkomstbasbeloppet, vilket dämpar kostnadsökningen
för denna del.
Kommunens pensionskostnader uppgick till 326,5 mkr för 2020 vilket var en
minskning med 4,9 procent jämfört med
2019. Pensionskostnaderna är 14,8 mkr
lägre än budgeterat. Det är framför allt
kostnaderna för den förmånsbestämda
ålderspensionen men även kostnaderna
för den avgiftsbestämda ålderspensionen
som avviker från budget.
Kommunen förfogar inte över någon
finansiell placering av pensionsmedel,
vilket innebär att pensionsförpliktelsen i
sin helhet har återlånats i verksamheten.
Kommunen följer RKR R10 från Rådet
för kommunal redovisning gällande värdering och upplysningar om kommunens
pensionsförpliktelser. Upplysningar om
detta finns i not 20.

BORGENSÅTAGANDEN

Kommunens policy är att nytecknande
av borgen endast sker till majoritetsägda
kommunala bolag. Kommunens borgensåtaganden ökade med 228,5 mkr
under året och uppgick till totalt 4 921,2
mkr vid årsskiftet. Borgen för kommunägda bolag uppgick till 4 882,0 mkr,
där risknivån är låg. Övrig borgen avser
bostadsrättsföreningar, egna hem och
ideell föreningsverksamhet med högre
risknivå. Borgensåtaganden för bostadsrättsföreningarna uppgick till 28,7 mkr.
Det samlade borgensåtagandet motsvarade ca 57 tkr per invånare.

Pensionsförpliktelse

KOMMUN
KONCERNEN

KOMMUNEN

2020

2020

2019

2019

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen
- Avsättning inkl särskild löneskatt

- Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt
Pensionsförpliktelse som tryggats i
pensionsförsäkring
Pensionsförpliktelse som tryggats i
pensionsstiftelse
Summa pensionsförpliktelser
(inkl. försäkring och stiftelse)

95,9

90,9

86,5

81,2

1 388,9

1 415,3

1 388,9

1 415,3

0,0

0,0

0,0

0,0

327,3

309,2

327,3

309,2

1 812,1

1 815,4

1 802,7

1 805,7

443,9

405,4

443,9

405,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde
Totalt pensionsförsäkringskapital
- varav överskottsmedel

Totalt kapital pensionsstiftelse

Finansiella placeringar avseende
pensionsmedel (egen förvaltning)

Summa förvaltade pensionsmedel

6,9

7,1

6,9

0,0

443,9

0,0

0,0

405,4

443,9

1 368,2

1 410,0

1 358,8

7,1
0,0

405,4

Finansiering
Återlånade medel

Konsolideringsgrad

24,5 %

22,3 %

24,6 %

1400,3

22,4 %

KOMMUNEN
Pensioner, resultatposter (mkr)

2020

2019

2018

Avgiftsbestämd ålderspension

137,6

137,0

125,5

Pensionsutgifter

75,6

71,7

71,4

Löneskatt

64,0

70,2

59,6

Pensionsavsättning

Förmånsbestämd ålderspension
Ränta på pensionsavsättning
Total pensionskostnad

3,0

44,9

2,5

59,3

-2,3

47,9

1,4

326,5

2,4

2,0

343,2

304,1

2020

2019

2018

4 882,0

4 651,9

4 550,3

KOMMUNEN
Borgensåtaganden (mkr)
Kommunala företag
Kristianstads Kommunföretag AB
AB Kristianstadsbyggen

AB Allön

C4 Energi AB

708,3

708,3

708,3

3 368,6

3 118,6

3 018,6

670,1

645,1

645,1

0,0

40,4

42,8

Åhus Hamn & Stuveri AB

135,0
0,1

139,5
0,1

135,5

Bostadsrättsföreningar

28,7

30,0

35,7

Egna Hem

Övriga föreningar och organisationer
Totala borgensåtaganden

0,2

10,4

10,6

9,9

4 921,2

4 692,7

4 596,1
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Händelser av
väsentlig betydelse
Större investeringar
Bland de större investeringsprojekten
som omnämns i avsnittet ”god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning” finns sex stycken som tillsammans
drivit utgifter på drygt 288 mkr under
året.
Uppförandet av Kristianstads nya
badhus ”Kristianstads Badrike” inleddes
i början av året. Investeringen som beräknats till ca 510 mkr finansieras med
ett nytt lån som togs upp i anslutning
till beslutet. Räntekostnaden beräknas
uppgå till 2,0 mkr årligen. Totalentreprenör för projektet är PEAB och projektet
drivs som ett så kallat partneringupplägg. Uppförandet av det nya badhuset
följer tidplanen och beräknas att stå klart
sommaren år 2022.
Även investeringar i skolor och förskolor var fortsatt betydande under år
2020.
För att Kristianstad ska kunna växa
måste den underliggande infrastrukturen anpassas så att fler ska kunna bo i
Kristianstad och för att företag ska kunna
etablera sig här.
Under året påbörjades därför om- och
tillbyggnaden av ett nytt reningsverk i
centrala Kristianstad . Det nya reningsverket ersätter det tidigare som uppfördes år 1956. Reningsverket beräknas bli
den största investeringen i Kristianstads
historia och utredning pågår kring
detta. Finansieringen sker genom nya
lån. Räknat på en genomsnittsränta på
0,62 procent i kommunens låneportfölj
kommer det att generera räntekostnader
på cirka 3,3 mkr årligen. Projektet blev i
slutet av året föremål för granskning av
extern part då den ekonomiska prognosen för projektet avvek från de politiska
besluten. Det nya reningsverket bedöms
stå färdigt att tas i bruk år 2024.
Den nya helikopterbasen på Kristianstad Airport utökade årets investeringsram med 40 mkr. Merparten av projektet
20
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genomförs 2021. Helikopterbasen
kommer vara utgångspunkt för Sjöfartsverkets räddningshelikopter.

Organisations
förändringar

Under hösten 2020 flaggade kommundirektör Christel Jönsson att hon avsåg
att gå i pension. En ny kommundirektör,
Anders Johansson, är rekryterad och
börjar sitt uppdrag efter sommaren
2021. Under hösten 2020 började tekniska förvaltningens nya förvaltningschef
Jimmy Källström och HR-direktören
Johanna Juhlin gick därför tillbaka till sin
ordinarie tjänst.
Under år 2019 beslutades om en
gemensam serviceorganisation. Under
2020 gjordes förberedelser, både praktiska och administrativa, för att verksamheten från och med den 1 januari 2021
ska fungera som beslutat. Verksamheten
som är placerad inom kommunledningskontoret innefattar funktioner för kost,
lokalvård, fordon och transport samt
intern service. Totalt kommer ca 400
medarbetare att arbeta inom denna
verksamhet. Chef för den nya gemensamma serviceorganisationen är Magnus
Granholm.

Pandemi, ekonomiskt
bistånd och osäker
konjunktur

Kommunens verksamheter anpassades
utifrån restriktioner med anledning av
covid-19. Verksamheten fick helt eller
delvis ställas om till digitala lösningar
där den möjligheten fanns, som inom,
gymnasiestudier, SFI och vuxenutbildning.
Antalet medborgare i behov av ekonomiskt bistånd har ökat succesivt sedan
2019 och bedömdes 2019 nå kulmen
under våren 2020 för att sedan succesivt
minska. Effekten av pandemin som bröt

ut under våren resulterade inte i ökande
antal individer i behov av försörjningsstöd, men orsakade att personer som
redan uppbär försörjningsstöd inte gick
tillbaka till egen försörjning i samma takt
som tidigare. Enbart det ekonomiska
biståndet ökade med 10 mkr mellan år
2019-2020 och uppgick år 2020 till drygt
100 mkr.
Pandemin har gjort en försämrad konjunktur än mer osäker, där de som har
minst anknytning till arbetsmarknaden
påverkas först och behöver stöd. Prognoser över kommunens skatteintäkter var
osäkra då det var svårt att förutspå hur
läget på arbetsmarknaden skulle utvecklas framöver.
Statliga stöd i form av så kallade ”extra välfärdsmiljarder” till kommunerna,
ersättning för sjuklöner och liknande var
betydande för kommunens ekonomi.

Etableringsstrategi
och vallskydd

En handlingsplan i 14 punkter togs fram
i samarbete med konsultföretaget WSP
för att ge stöd för utvecklingen av staden
Kristianstad. Syftet var att som stöd till
projektet ”en levande stadskärna” få fram
en tydlig etableringsstrategi som innebär
stärkta samarbeten mellan stadens olika
aktörer och en fortsättning i det långsiktiga arbetet att förtäta staden med
arbetsplatser och bostäder. I projektet
tittar man på såväl dagens förutsättningar som morgondagens behov vilket
kommer få en betydelse för utvecklingen
i kommunen i allmänhet och i stadskärnan i synnerhet.
Kommunfullmäktige antog i februari
2021 detaljplanen för rättscentrum. Syftet med planen är att planlägga byggrätt
för centrumändamål, kontor, kriminalvård, parkering och teknisk anläggning
som en första etapp i den stadsomvandling med blandad stadsbebyggelse som
planeras på gamla bangårdsområdet i

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Styrning och uppföljning av
den kommunala verksamheten

Kristianstad. Detaljplanens huvudsyfte
är att möjliggöra för en byggnation av
ett nytt rättscentrum som utgör en
samlokalisering av polismyndigheten,
kriminalvården, åklagarmyndigheten och
forensiskt centrum(NFC).
En plan för utbyggnad av skyddsvallar
mot översvämning togs fram under 2020.
Planen är avsedd som ett planeringsunderlag som belyser de tekniska, juridiska
och ekonomiska förutsättningarna för
ett fullt utbyggt vallskydd. Den sammanlagda kostnaden beräknas bli ca 1,6
miljarder kronor och hur finansieringen
kommer att ske är oklart. Vallutbyggnaden är uppdelad i etapper och den
första är mer tydlig än de senare i både
genomförandetid och vad den beräknas
att kosta.

Besparingar och
effektiviseringar från
och med år 2021

Under sommaren 2020 upphörde den
samordnade varutransporten för leveranser av kommunens inköp att gälla.
Vid analys framkom det att transporter
och extrakostnader kostade mer än vad
traditionell leverans kostar.
Samtliga förvaltningar fick på uppdrag
av kommunstyrelsen lämna förslag på
vad som krävs för att klara av en besparing på tre procent av nettokostnaderna
med full effekt från och med år 2021.
Inriktningsbeslut om planeringsförutsättningar fattades därefter av kommunstyrelsen i juni 2020. Beslutet innebär
effektiviseringar på 68,5 mkr för år 2021
enligt nedan:
1 mkr på överförmyndarnämnden,
1,25 % för nämnderna barn- och utbildning, arbete och välfärd samt omsorgsnämnden. Övriga nämnder fick effektiviseringskrav på 2 %.
Nämnderna kommer nu arbeta med
att genomföra effektiviseringar utifrån
deras tidigare inlämnade förslag på tänkbara åtgärder.

I Kristianstads kommun ska den kommunala koncernen vara den
övergripande styrenheten. Med den kommunala koncernen avses
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, moderbolaget Kristianstads kommunföretag, samt kommunens nämnder och bolag. I
förvaltningsberättelsens organisationsöversikt framgår hur den
kommunala koncernen är strukturerad.
Styrningen och uppföljningen är, så långt
det är möjligt med hänsyn till verksamhetens art och lagstiftning, utformad
med syftet att styra på ett likartat sätt
oberoende av vilken verksamhet eller
juridisk organisationsform som berörs.
Dock kan konstateras att Kristianstads
kommun inte har en styrning och uppföljning som mer än i vissa delar gäller
för hela koncernen. Detta är ett viktigt
utvecklingsområde med en process som
pågår, i och med arbetet med att ta fram
en ny Strategisk färdplan. I detta avsnitt
beskrivs således i stort enbart utformningen av strukturen för styrning och
uppföljning inom Kristianstads kommun,
och där det gäller hela kommunkoncernen påpekas detta. Avsnittet följer även
vad som beslutades i budget år 2020. För
år 2021 kommer vissa delar se något annorlunda ut. Den ekonomiska styrningen
och redovisningen i kommunen och de
kommunägda bolagen regleras ytterst av:
» kommunallagen
» aktiebolagslagen
» lagen om kommunal bokföring och
redovisning
» bokföringslagen
» årsredovisningslagen
Den ekonomiska redovisningen styrs
också av rekommendationer och anvisningar från exempelvis Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Rådet för
kommunal 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
policies, program, planer, riktlinjer,
principer, regler, anvisningar m.m. som
reglerar olika verksamheter.

Ansvarsstruktur
Decentralisering kräver klara riktlinjer beträffande relationer, ansvar och
befogenheter. De regleras i nämndernas
reglementen och förvaltningarnas delegeringsordningar.

KOMMUNFULLMÄKTIGE (KF)

Kommunfullmäktige uppdrar i budget
åt nämnder och styrelser att ansvara för
att vissa verksamheter blir utförda inom
ramen för tilldelade resurser. Uppdraget
anges som:
» nettoanslag på varierande anslagsnivåer
» anslag per investeringsprojekt eller
som ramanslag för olika investeringsområden
» övergripande styrkort (mål- och resultatstyrning)
Kommunfullmäktige bär också det yttersta politiska och ekonomiska ansvaret för verksamheter som bedrivs i de
kommunägda bolagen. Ägarinflytandet
konkretiseras 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 bolagsstämma

KOMMUNSTYRELSE (KS)

Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret för ledning, samordning och uppsikt
av all kommunal verksamhet, oavsett om
den bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. Ansvaret innebär bland annat:
» lång- och kortsiktig ekonomisk planering
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»
»
»
»
»

intern kontroll
finansiell koncernsamordning
uppföljning (ekonomi och verksamhet)
näringspolitiska åtgärder
omvärldsbevakning/internationella
frågor
» personalmyndighet för förvaltningschefer
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
utveckling av kommunens medarbetare,
företagshälsovård och fackliga företrädare.
Kostnader för arbetskraft utgör
driftbudgetens största enskilda post.
Personaldimensionering, lönepolitik,
m.m. påverkar i hög grad den kommunala ekonomin varför det finns en stark
koppling mellan personalutskott och
kommunstyrelse.

KOMMUNLEDNINGSKONTOR (KLK)
Kommunledningskontoret utgör den
samlade resurs som står till förfogande
för kommunens centrala politiska ledning, kommunstyrelse och personalutskott. Kontorets uppgift är dessutom
att erbjuda stöd och service till övriga
förvaltningar och bolag.

FACKNÄMNDER

Nämnderna ansvarar för att kommunfullmäktiges uppdrag beträffande ekonomi
och verksamhet blir utförda. Nämnden
förutsätts tolka fullmäktiges inriktning
och resultatkrav för den egna förvaltningen.

FÖRVALTNINGSCHEF

Förvaltningschefen har det yttersta
verksamhets- och resultatansvaret inför
nämnden 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

22

|

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrmodellen
Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en
målmedveten och systematisk process
för att påverka kommunens samlade
verksamhet i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.
För en kommun, där verksamheten
är målet och pengarna medlet, innebär
god ekonomisk hushållning mycket mer
än en balanserad ekonomi. I budgeten
fastställer därför kommunfullmäktige de
finansiella och verksamhetsmässiga mål
som tillsammans är avsedda att säkra en
god ekonomisk hushållning.
Styrningen ska präglas av ett helhetstänkande, där Kristianstads kommuns
bästa är överordnat verksamhetsmässiga
särintressen. Styrning sker genom dialog
med inriktning på samsyn och samförstånd.
Styrmodellen i Kristianstads kommun
utgår 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
oavsett var man befinner sig i koncernorganisationen är vision och strategisk
färdplan med strategiska mål gemen-

samma delar fastställda av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige fastställer årligen, i samband med budgetbeslutet för
kommande år, kommunens övergripande
styrkort för hela kommunkoncernen.
Styrkortet omfattar, förutom visionen
och de strategiska målen, även mål och
indikatorer i fyra olika perspektiv, medborgare, utveckling, medarbetare och
ekonomi som speglar olika dimensioner
i verksamheten. Balans mellan perspektiven eftersträvas. Alla nämnderna
ska också på samma sätt upprätta och
redovisa ett nämndstyrkort. Än så länge
gäller detta krav inte för de kommunala
bolagen.

Perspektiv i styrkorten:

» Medborgare – hur kommuninvånarna
med flera intressenter ser på Kristianstads kommun utifrån ett externt
perspektiv, hur kommunen uppfyller
behov 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
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som arbetsgivare och arbetsplats, på
vilket sätt kommunen arbetar, rutiner,
processer, förhållningssätt m.m.
» Ekonomi – hur kommunen uppfyller
kraven på en god ekonomisk hushållning, hur kommunen uppfyller kraven
på en sund och uthållig ekonomi, hur
kommunen använder och förvaltar
gemensamma resurser, prisvärdhet, värdeskapande och valuta för
pengarna.

Medarbetare
» friska och nöjda medarbetare
» effektiva arbetssätt
Ekonomi
» hållbar ekonomi
» god hushållning

Strategisk färdplan har som syfte att precisera Vision 2030 och fram till och med
2020 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. Utfallet av strategisk färdplan ska redovisas
och analyseras efter 2020 års utgång och
därefter förnyas.

Indikatorerna ger vägledning vid bedömning av effekterna för gjorda insatser
samt ger svar på graden av måluppfyllelse. Indikatorer är mått som ger direkt
återkoppling om kommunen är på rätt
väg mot de uppsatta målen, eller inte.
Indikatorerna ska dock inte ses som
hela sanningen vad gäller värdering av
målen. Indikatorerna ska vara konkreta,
mätbara, realistiska, trovärdiga, aktuella
och användbara i styrningen. För alla
indikatorer definieras mätmetoder och
det målvärde som eftersträvas.

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 kommunfullmäktige i juni 2014.
VISION KRISTIANSTAD 2030
Vi lyfter tillsammans
Tillväxt – Tanke – Trivsel

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 ekosystemtjänster
Utveckling
» BOENDEMILJÖ OCH STADSUTVECKLING: långsiktigt hållbara boendemiljöer, ökat bostadsbyggande och
pulserande stad
» ARBETSLIV OCH ATTRAKTIONSKRAFT: en stark arbetsmarknad med
växande företag

Målen visar inriktningen som verksamheterna 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 strategiska mål. Mål ska kopplas till
resurser. Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna
ska de ekonomiska resurserna alltid vara
överordnade verksamhetsmålen. Mål
och indikatorer ska inte vara för många
så att helhetssyn och överblickbarhet
försvåras.

Verksamhetsplaner ska konkret visa
vad som ska göras och ska stödja hela
styrmodellskedjan som angetts i styrkortet.

Uppföljning, analys och utvärdering
är av central betydelse i styrmodellen.
Kristianstads kommun har en röd tråd
från planering i budgeten till uppföljning och utvärdering i delårsrapport och
årsredovisning.
Ett av grundkraven är att budgeten
ska upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna. Motiven till detta är bland
annat:
» långsiktig konsolidering av ekonomin
» skapa utrymme för reinvesteringar
» täcka ökningen av hela pensionsåtagandet
» riskexponering och osäkerhetsfaktorer

Undantag från grundkravet om att intäkterna ska överstiga kostnaderna får bara
göras om det finns synnerliga skäl.
Förvaltningsberättelsen i delårsrapport och årsredovisning ska innehålla en
avstämning av god ekonomisk hushållning. Om en avstämning visar på ett
negativt resultat ska fullmäktige anta en
särskild åtgärdsplan.
Nämnder och styrelser förutsätts inte
bara följa kommunfullmäktiges inriktning och resultatkrav utan förutsätts
också följa alla de lagar och regler som
påverkar verksamheten. Ekonomin utgör
alltid gräns för verksamhetens omfattning.
Om en nämnd befarar att befintlig
verksamhet inte ryms inom anvisad
budget är nämnden skyldig att omgående
vidta åtgärder.
Ansvaret för att ta fram förslag som
ger nämnden möjlighet att nå anvisad
budgetnivå vilar på respektive förvaltningschef.
Om nämnden finner att åtgärderna
står i strid med kommunfullmäktiges
uppsatta mål för verksamheten, ska
fullmäktige pröva åtgärderna.

Styrprocessen

Styrprocessen syftar till att få en bättre
koppling mellan budget, delårsrapport
och bokslut.
Detta innebär att bokslutsberedning
och budgetberedning 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
budgetbeslut fattas tidigt på året så att
de får en rimlig tid att utarbeta sina
internbudgetar. Detta i sin tur förutsätter
att nämnderna har god kännedom om
vilka resurser man har att disponera.
Utöver de kontinuerliga månadsuppföljningarna ser ekonomiprocesserna
under ett år i Kristianstads kommun ut
enligt följande månadsschema:

JANUARI

Nämnderna utarbetar och beslutar om
verksamhetsberättelser till årsredovisning för föregående år med uppföljning,
utvärdering och analys av nämndstyrkort
och avstämning mot kommunens övergripande styrkort och mot fullmäktiges
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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mål och riktlinjer i övrigt. Uppföljningarna, utvärderingarna och analyserna ska
också ge signaler om förutsättningarna
för nästkommande tre år efter innevarande budgetår.

FEBRUARI

Kommunstyrelsens arbetsutskott har
bokslutöverläggningar med presidier
och förvaltningschefer från nämnderna.
Utgångspunkten är nämndernas verksamhetsberättelser och nämndstyrkort
för föregående år med analys av framtida
utmaningar och möjligheter.
I februari 2020 presenterade nämnderna förslag till effektiviseringar med
minst tre procent av nettokostnaderna
som ger full effekt senast från och med
2021. Kommundirektören presenterade också åtgärder som ger minskade
nettokostnader med minst en procent
från och med 2021. Uppdraget är att
kommundirektören, tillsammans med
förvaltningscheferna, ska göra en kommunövergripande översyn av struktur,
uppdrag och ambitionsnivåer med fokus
24
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på effektivisering genom samverkan och
helhetssyn.

MARS

Kommunledningskontoret producerar
årsredovisningen för föregående år som
överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
Ägardialog genomförs mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och respektive
kommunägt bolags presidium och VD.
Planeringsförutsättningar för budgetarbetet presenteras för kommunstyrelsen där förvaltningsledningar och
nämndpresidier bjuds in. Kommunledningskontorets ekonomifunktion skickar
därefter ut anvisningar för budgetarbetet.

APRIL

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för föregående år.

MAJ

Kommunstyrelsen har budgetberedning
där respektive nämnd och förvaltningsledning presenterar hur man ser på

verksamhet och ekonomi under kommande år med utgångspunkt från givna
anvisningar för budgetarbetet.

JUNI

Kommunstyrelsen beslutar om planeringsförutsättningar för nästkommande
år. Utifrån detta beslut påbörjar nämnderna sitt arbete med internbudgeten för
nästkommande år.

JULI-AUGUSTI

Nämnderna utarbetar och beslutar om
verksamhetsberättelser i delårsrapporten januari – augusti med uppföljning,
utvärdering och analys av nämndstyrkort
och avstämning mot kommunens övergripande styrkort och mot fullmäktiges
mål och riktlinjer i övrigt. Delårsrapporten ska innehålla en prognos för helåret.

SEPTEMBER

Kommunledningskontoret producerar
delårsrapporten januari - augusti som
överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
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OKTOBER
Kommunfullmäktige beslutar om delårsrapport januari – augusti.
Kommunstyrelsen beslutar om budget, inklusive kommunens övergripande
styrkort, för nästkommande år med
flerårsplan för ytterligare två år.

NOVEMBER

Kommunfullmäktige fastställer budget,
inklusive kommunens övergripande
styrkort för nästkommande år. Budgeten
innehåller flerårsplan för ytterligare två
år, samt skattesats för nästkommande år.
Ägardialog genomförs mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och respektive
kommunägt bolags presidium och VD.

DECEMBER

Nämnderna beslutar om internbudget
och nämndstyrkort för nästkommande
år. Handlingar skickas till kommunstyrelsen för kännedom.

Intern kontroll

Kommunstyrelsen har ett övergripande
och samordnande ansvar för intern
kontroll inom hela kommunen. Uppsiktspliktens innebörd regleras i reglementet
för intern kontroll och i företagspolicyn.
Intern kontroll är också en del av kommunens styr- och kvalitetssystem.
Det kommungemensamma kontrollområde som efter riskbedömning
valdes ut för 2020, var kompetensförsörjning/rekrytering där efterlevnaden
av gällande riktlinjer för rekrytering
kontrollerades. Slutsatsen är att efterlevnad av riktlinjerna för rekrytering
i stort sett sker på ett ändamålsenligt
sätt i verksamheterna. Förvaltningarna
identifierade olika delar i rekryteringsprocessen som behöver tydliggöras och
kvalitetssäkras för att processen ska
uppnå avsedd kvalitet. Kompetens/
personalförsörjningsplaner finns på tre
av kommunens förvaltningar. Strategisk
kompetensförsörjning övergripande för
kommunen utvecklades under året.
För 2020 lämnade samtliga nämnder,
styrelser och bolag in uppföljningsrapporter för intern kontroll till kommunledningskontoret i en gemensam
uppföljningsblankett.
I rapporten gör även varje nämnd och
bolag en självskattning av intern kontrollarbetet under året. Utfallet redovisas
i tabellen bredvid. Det allmänna intrycket
är att den interna kontrollen bedrivits på

bra sätt och att utvecklingsarbete pågår.
Den sammanfattande bedömningen är
att den interna kontrollen i Kristianstads
kommun 2020 var standardiserad.
Intern kontroll redovisades också av
facknämnderna på bokslutsberedningen
som en naturlig del inför kommunstyrelsens arbetsutskott.
Där fel och brister upptäcktes upprättades förslag på åtgärder. Resultatet av
självskattningen för 2020 var ungefär
densamma som föregående år.

Uppsiktsplikten

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla
uppsikt över hela kommunens samlade
verksamheter, för såväl nämnder som
kommunala företag.
Budget, flerårsplan och verksamhetsplaner med styrkort är viktiga styrdokument som ger underlag för planerad
verksamhet och ekonomi.
Under 2020 rapporterade varje
nämnd månadsvis (februari, mars, april,
maj, juni, juli, september, oktober och
november) sin verksamhet och ekonomi
till kommunstyrelsen. Syftet är att tidigt
upptäcka eventuella avvikelser och tidigare ha möjlighet att sätta in åtgärder för
att komma i balans. Vissa uppföljningar
inkluderade även uppgifter om volym-

förändringar i de större verksamheterna,
men även personaluppföljning med
anledning av den höga sjukfrånvaron.
Ett KSAU-sammanträde i månaden var
vikt enbart för information om aktuella
frågor, utan att beslut tas, som ett uttryck
för ökad uppsiktsplikt.
Den årliga bokslutsberedningen är
mycket värdefull för uppsiktsplikten.
Under en vecka i februari 2020 träffade
KSAU samtliga nämnds- och förvaltningsledningarna var för sig. Under samtalen
rapporterade nämnderna sin verksamhet
för det gångna året och hur planeringen
löper för innevarande år och utsikter och
prognoser för kommande år.
Under 2020 genomförde KSAU
tillsammans med central ekonomifunktion ett antal möten med nämnder och
förvaltningar inför kommande budget för
2021.
Två gånger, på våren och hösten,
genomfördes ägardialoger med de kommunala bolagen.
Utöver alla planerade möten skedde
också ett flertal mer informella möten
i syfte att samla information om kommunens och de kommunala företagens
verksamhetsområden.

Nämndernas och bolagens självskattning av utfallet
för arbetet med intern kontroll 2020
Otillförlitlig

Informell

KS/Kommunledningskontoret

Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden

♦
♦
♦
♦
♦

Räddningsnämnden

♦

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

♦

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Överförmyndarnämnden
Gemensamma nämnden
AB Kristianstadsbyggen
C4 Energi AB

Renhållningen Kristianstad
Åhus Hamn & Stuveri AB
Kristianstad Airport AB
Krinova AB

Opti
merad

♦

Tekniska nämnden

Byggnadsnämnden

Över
vakad

♦

Arbete och välfärdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Standardiserad

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

|

25

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

God ekonomisk hushållning
och ekonomisk ställning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Varje år fastställer kommunfullmäktige i samband med budget de finansiella och verksamhetsmässiga målen, i form av ett övergripande styrkort, som ligger till grund för uppföljning
och värdering av kommunens ekonomiska hushållning för nästkommande år. Varje nämnd ska
också fastställa sitt styrkort på liknande sätt.
I detta avsnitt redovisar Kristianstads
kommun på ett öppet och systematiskt
sätt måluppfyllelsen för kommunens
övergripande styrkort. Varje perspektiv,
mål och indikator värderas med grön, gul
eller röd markering för uppfylld nivå, del-

vis uppfylld nivå respektive ej uppfylld
nivå. Indikator kan även värderas med
grå markering om det inte gjordes någon
mätning under 2020.
Värdering på liknande sätt görs för de
nio sektorsvisa nämndstyrkorten med

färgmarkeringar enligt ovan (verksamhetsberättelserna sidorna 68-103). Även
de kommunala bolagen redovisar sin
måluppfyllelse, dock utan styrkort (verksamhetsberättelserna sidorna 104-110).

Färgmarkeringar för styrkortens fyra perspektiv 2020

Medborgare
Kommunen, övergripande
KS/Kommunledningskontoret
Överförmyndarnämnden
Räddningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden

Arbete och välfärdsnämnden
Tekniska nämnden

Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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••

Kommunens övergripande styrkort 2020
STRATEGISKA MÅL
I FYRA PERSPEKTIV

• MEDBORGARE

VISION 2030: VI LYFTER TILLSAMMANS

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

• UTVECKLING

Strategisk färdplan:

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

• MEDARBETARE
»
»

Friska och nöjda medarbetare
Effektivt arbetssätt

MÅL

INDIKATOR

•

••
••

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• EKONOMI
»
»

Hållbar ekonomi
God hushållning

•

Nöjda och stolta
medborgare
Ökad utbildningsnivå
Aktiva och trygga
medborgare
Information och service
med hög tillgänglighet
Aktiva insatser för
hållbar miljö
Växande Kristianstad
God företagsamhet

Förbättrad infrastruktur
God hälsa och hög
arbetstillfredsställelse

Ökad delaktighet, ökat
medskapande och
ansvarstagande

Ekonomisk kontroll
under verksamhetsåret
Ekonomisk kontroll över
tiden

••
•
•
••
••
••
••
••
••
•
••
•
•

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

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

Gymnasiebehörighet
Andel med gymnasieexamen inom 3 år
Nöjd-Region-Index
Trygghetsindex

NKI Företagsklimat, servicemätning myndighetsutövning
Nöjd-Inflytande-Index

Miljöranking
Andel förnybar energi totalt i koncernens verksamhet
Invånarförändring
Arbetslöshet

Nöjt-Näringslivs-Index
Handelsindex
Bostadsbyggande
Digitaliseringsindex
Sjukfrånvaro
Nöjd-Medarbetar-Index

Ledarskap-Index
Hållbart medarbetarengagemang
eNPS Rekommendation

Nämndernas samlade driftbudgetföljsamhet
Avvikelse mot budgeterat resultat

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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Kommunens övergripande styrkort 2020
• Medborgare

för hållbar miljö

• Aktiva insatser

med hög tillgänglighet

• Information och service

medborgare

• Aktiva och trygga

• Ökad utbildningsnivå

medborgare

• Nöjda och stolta

MÅL

28

|

INDIKATOR

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

KOMMENTAR

Ranking ”Bäst att leva”-kommun

I den årliga kommunrankingen i Tidskriften Fokus placerar
sig Kristianstad på plats 190 av 290 kommuner vilket är långt
under målnivån att vara bland de 70 högst rankade.

Nöjd-Medborgar-Index

SCBs medborgarundersökning görs vartannat år. Kristianstad
får helhetsbetyget 56, en liten försämring jämfört med betyget
år 2018 (61). Samtidigt är det högre än snittet för samtliga
kommuner (55) vilket gör att målnivån är uppnådd.

Gymnasiebehörighet

Andel med gymnasieexamen inom 3 år

Nöjd-Region-Index

Trygghetsindex

Enligt Skolverket visade gymnasiebehörigheten för samtliga
huvudmän i Kristianstads kommun 2020 i stort samma behörighet till programmen som 2019, men något lägre behörighet
till de yrkesförberedande programmen. Riket visade något
högre behörighetssiffror. Kristianstads sammanlagda resultat
uppgår till 93,6 % av rikssnittet, lägre än 2019.

Enligt Skolverket visade Kristianstads genomströmningsresultat för andelen elever som slutfört gymnasiet med examen
inom 3 år för samtliga huvudmän 2020 totalt 60,5 %, jämfört
med riket 66,3 %. Detta ger att Kristianstads resultat uppgår
till 91,3 % av rikssnittet.
I det sammanfattande betygsindexet (NRI) som visar en helhetsbild över hur kommuninvånare upplever kommunen att bo
och leva i, får kommunen ett lägre värde än föregående år (År
2020:60, 2018:63) men ligger på samma värde som kommungenomsnittet (År 2020:60).
Kristianstad får ett lägre värde år 2020 i trygghetsindex jämförelsevis med tidigare år. År 2020 är värdet 42 (2018:47) vilket
är under kommungenomsnittet (År 2020:55, 2018:58).

NKI Företagsklimat, servicemätning myndighetsutövning

NKI 2019: 79. Högre värde än 2018 och högre än kommunsnittet på 73. En undersökning som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner där företagare får bedöma kommunernas
service. Ingen siffra är tillgänglig för år 2020.

Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarna i Kristianstads kommun bedömer möjligheterna
för inflytande till värdet 38 år 2020 (År 2018: 43). Det ligger
under kommunsnittet (År 2020:40, 2018:42).

Miljöranking

Kristianstad placerar sig på plats 81 i kommunrankingen som
presenteras av Aktuell Hållbarhet år 2020, vilket är långt under
målnivån att vara bland de 35 bästa.

Andel förnybar energi totalt i koncernens verksamhet

Andelen förnybar energi totalt (el, uppvärmning, drivmedel)
uppgår till 97,6 % i koncernen, målnivån var 96,6 % vilket är
uppnått med god marginal.
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Kommunens övergripande styrkort 2020
• Utveckling

infrastruktur

• Förbättrad

• God
företagsamhet

• Växande
Kristianstad

MÅL

INDIKATOR

•
•
•
•
•
•

Invånarförändring
Arbetslöshet

Nöjt-Näringslivs-Index

Handelsindex
Bostadsbyggande
Digitaliseringsindex

KOMMENTAR
Antal invånare i kommunen per 2020-12-31 var prel. 86 235,
en ökning med 488 personer, eller 0,56 %. Exakta siffror från
SCB kommer i slutet av februari.

Enligt arbetsförmedlingens statistik var andelen av den registerbaserade arbetskraften i Kristianstads kommun som var
inskrivna som arbetslösa 11,1 %. Motsvarande siffra för Skåne
var 10,7 % och för riket 8,5 %. Samtliga har en stor ökning från
år 2019.
Företagsklimatet fick år 2020 betyget 3,2 (år 2019: 3,41). Motsvarande siffror för riket är 3,37.
Kristianstads ranking i Svenskt Näringsliv undersökning blev
plats 191 bland samtliga kommuner, vilket är under målnivån
att vara bland de 99 bästa kommunerna.
Handelsindex totalt fick år 2019 113 %  (2018:110)
Dagligvaruhandel 98 % ( 2018 98 %)
Sällanköpshandel 131 % (2018:125 %)

Startbesked på 405 bostäder varav 124 var startbesked för
flerbostadshus. Målnivån var 350 bostäder, vilket innebär grön
färg och uppnått mål.

För 2020 var medelvärdet 4,23 på en femgradig skala för de 18
indikatorerna som ingår i digitaliseringsindexet. Detta visar
på en fortsatt god utveckling i digitaliseringsarbetet, samtidigt
som pandemin skapat nya och större behov av effektiva digitala
lösningar. Målnivån var 4,0 vilket innebär att målet är uppnått.
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Kommunens övergripande styrkort 2020
• Medarbetare
INDIKATOR

• God hälsa och hög
arbets-tillfredsställelse

MÅL

•
•

skapande och ansvarstagande

• Ökad delaktig-het, ökat med-

•
•
•

Sjukfrånvaro

Nöjd-Medarbetar-Index

Ledarskaps-Index

Hållbart medarbetarengagemang

eNPS Rekommendation

KOMMENTAR
Sjukfrånvaron ökade kraftigt under året kopplat till rådande
pandemi. Målsättningen att minska antalet sjukdagar med två
kalenderdagar per medarbetare och år nåddes inte. Sjukfrånvaron ökade med 4,5 kalenderdagar till 26,3 kalenderdagar jämfört med 2019. De korta sjukskrivningarna stod för ökningen.
Medarbetarenkäten genomförs vartannat år och har fokus på
arbetsklimat, ledarskap, organisation samt visioner och mål.
Samtliga svar har slagits samman till ett medarbetarindex.
Resultatet hamnade på index 70 som var grön nivå där högsta
värdet var 100. Värdet på medarbetarindex ökade med en
indexenhet jämfört med förra enkättillfället 2018.

Index för ledarskap mätte det direkta ledarskapet och innefattade delar som förtroende, att chefen leder, stödjer, uppmärksammar och återkopplar. Resultatet för kommunen hamnade
på 74 vilket var en ökning med en indexenhet från 2018 och
gav en grön nivå.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) har utarbetats av
Sveriges Kommuner och Regioner och är ett mått som är
möjligt att jämföra med andra kommuner. HME består av tre
delområden: motivation, ledarskap och styrning. Kristianstads
kommuns index för HME hamnade på 79. Samma resultat som
år 2018.

Ett mått på medarbetarnas rekommendationsvilja. Värdet
beskriver i vilken grad en person är villig att rekommendera
sin arbetsplats till vänner och bekanta. Ett värde över 0 betyder
att det finns fler ambassadörer än kritiker. Kristianstad kommuns sammanvägda värde för eNPS 2020 hamnade på -3, en
förbättring från 2018 års värde på -6

• Ekonomi

över tiden

• Ekonomisk kontroll

• Ekonomisk kontroll
under verksamhetsåret

MÅL
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Nämndernas samlade driftbudgetföljsamhet

Avvikelse mot budgeterat resultat

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag över en rullande femårsperiod
Självfinansiering av investeringarna över en femårsperiod
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KOMMENTAR
Nämndernas samlade driftbudgetavvikelse uppgick till
+28,3 mkr. Det är en hög negativ avvikelse hos Arbete- och välfärdsnämnden (-30 mkr) men detta vägs upp genom överskott
hos övriga nämnder. Målnivån är en positiv avvikelse vilket ger
grönt.

Kommunens totala avvikelse mot budgeterat resultat uppgår
till +210 mkr. Det beror i allra högsta grad på ökade statsbidrag
och pandemirelaterade ersättningar från regeringen. Målnivån
är en positiv avvikelse vilket ger grönt.
Sett över femårsperioden är kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 2,68 %. Årets
starka resultat, samtidigt som indikatorn inte längre tar hänsyn
till det resultatmässigt svagare året 2015, förbättrar utfallet för
indikatorn som förra året låg på 1,80 %. Målnivån har varit 1 %.
Självfinansieringsgraden sett över en femårsperiod uppgår till
66,3 % vilket är en stor förbättring jämfört mot förra året då
den uppgick till 52,4 %. Anledningen är densamma som för
föregående indikatorn. Målnivån har varit 50 %.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

|

31

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

Värdering av god ekonomisk hushållning
Målet för Kristianstads kommun är att
leva upp till kommunallagens krav på
god ekonomisk hushållning. Det finns
svårigheter att göra en sammanvägd
värdering av god ekonomisk hushållning
för kommunens alla verksamheter, såväl
på kort som på lång sikt. Värderingen ska
utgå från både finansiella och verksamhetsmässiga aspekter. Många mål och
indikatorer ger en subjektiv bedömning,
bland annat för att olika mål och perspektiv väger olika tungt, beroende på
vilka styrkor och svagheter kommunen
har. Måluppfyllelsen kan vara tillfredställande, trots att vissa utvalda indikatorer
uppvisar svaga mätvärden, eller tvärtom.
Indikatorerna ger just indikationer om
måluppfyllelsen och får ses i sitt eget
sammanhang, men kan inte anses ge en
heltäckande bild av måluppfyllelsen.
Ur ett finansiellt perspektiv har kommunen i grunden haft en stabil ekonomi
och finansiell ställning under många år.
Kommunen måste även framöver vara
vaksam på den ekonomiska utvecklingen.
Det är viktigt att följa och vid behov
åtgärda eventuella obalanser i kärnverksamheterna som kan uppstå bland annat
genom volymökningar, demografiska
förändringar, ökade behov och bristande
förmåga till omställning. Även höga investeringsnivåer, med ökande låneskuld
och kapitalkostnader, kan urholka det
ekonomiska handlingsutrymmet som
krävs för en sund ekonomi. Det är av vikt
att sysselsättning och skatteunderlag
ökar och att de generella statsbidragen
värdesäkras med en uppräkning för demografiska förändringar, för att garantera finansieringen av välfärden. Det starka
resultatet för kommunen år 2020 beror
mycket på vad som ofta benämns som
”engångspengar”, med andra ord bidrag
från staten som inte kommer kommunen
tillhanda kommande år.
Då kommunens mål i det övergripande styrkortet om ekonomisk kontroll,
under verksamhetsåret och över tiden,
uppnått uppfylld nivå är bedömningen
att utfallen 2020 är förenliga med fullmäktiges finansiella mål. De flesta nämnderna bedömer också att de uppnått
uppfylld nivå för ekonomiperspektivet.
Ur ett verksamhetsperspektiv lägger kommunen stort fokus på att göra
32
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verksamheterna mer attraktiva, serviceinriktade, tillgängliga, miljöanpassade
och effektiva för medborgarna, ofta i
samverkan med andra parter. Trots pandemin finns det resultat och tendenser
att glädjas åt och som ligger helt i linje
med kommunens strategiska färdplan.
Bostadsbyggandet har fortfarande god
fart, liksom kommunens digitaliseringsarbete. Invånarantalet ökar om än
i mindre omfattning än målsättningen.
Miljö- och klimatarbetet går framåt.
Nöjd-Medborgar-Index förbättrades och
våra medarbetare är generellt mer nöjda
med arbetet och ledarskapet än tidigare.
Det finns givetvis även saker att
förbättra. Nöjt-Näringslivs-Index visade
en försämring jämfört mot tidigare mätning och detta behöver analyseras och
förbättras. Många invånare upplever en
otrygghet vilket syns i Trygghetsindex.
Arbetslösheten har ökat, men med tanke
på pandemin är det svårt att utvärdera
vår insats. Utbildningsresultatet för
eleverna i Kristianstads kommun ligger
fortfarande generellt under riksgenomsnittet. Den höga sjukfrånvaron ökade,

vilket inte är överraskande med hänsyn
till pandemin.
Ett sammanfattande omdöme är
att det går ganska bra för Kristianstad
som draglok i det nordöstra hörnet av
Skåne. Med hänsyn tagen för pandemin
är bedömningen att måluppfyllelsen i
det övergripande styrkortet är godkänd,
liksom för nämnderna, ur ett verksamhetsmässigt perspektiv. Ur ett finansiellt
perspektiv är måluppfyllelsen mycket
god. Den samlade bedömningen är att
Kristianstads kommun hade god
ekonomisk hushållning 2020.
Det finns givetvis många saker att
förbättra och ett ständigt klimat för
utvecklingsarbete måste finnas. För att
nå en god ekonomisk hushållning även
framöver, måste kommunen arbeta i
visionens anda med fokus på den strategiska färdplanens utmaningar. Kristianstads kommun ska kraftsamla för att
hitta nya arbetssätt, samordna resurser
och samverka med andra aktörer, genom
trovärdighet, brett engagemang och
långsiktigt hållbart arbete.
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Kommunkoncernens ekonomiska
ställning och utveckling
Resultat och kapacitet
En bedömning av kommunens finansiella
situation grundar sig på flera aspekter.
Ofta läggs fokus på enbart resultatet.
Men andra lika viktiga områden är kapacitetsutvecklingen på lång sikt, riskförhållanden samt kommunens förmåga att
styra och kontrollera den ekonomiska
utvecklingen. Bedömningen måste även
göras utifrån hela kommunkoncernens
perspektiv. Analysen och bedömningen
i detta avsnitt omfattar kommunkoncernen samt den kommunala förvaltningen
främst utifrån en analys av räkenskaperna. För att läsa mer om riskförhållanden och styrning hänvisas till kapitlen
”viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning” samt ”styrning och
uppföljning av den kommunala verksamheten”.

RESULTAT

Kommunkoncernen
– Årets resultat (mkr)
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Årets resultat för kommunkoncernen
uppgick till 299 miljoner kronor, vilket
är högre än 2019 då resultatet var 152
mkr. Bolagen står för en mindre del av
ökningen även om samtliga koncernens
enheter utom Renhållningen Kristianstad
och Kristianstad Airport AB visar positivt
resultat. Ökningen tillskrivs främst kommunens högre resultat jämfört med 2019
(+172 mkr).

Kommunen
– Årets resultat (mkr)
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För kommunen uppgick årets resultat
till 249 miljoner kronor, vilket var ett
betydligt bättre resultat än det som prognostiserades i delårsrapporten samt vid
den senaste prognosen efter november. I
likhet med de flesta av Sveriges kommuner har Kristianstads kommun ett
starkt resultat som kan förklaras av engångsintäkter och kostnadsminskningar
kopplade till covid-19. De största positiva
avvikelserna är kopplade till statliga
ersättningar för sjuklönekostnader och
förstärkta statsbidrag.
Bidragande till den positiva utvecklingen var framförallt att flertalet finansposter redovisade budgetöverskott. För
finansförvaltningen är budgetavvikelsen
+181,8 mkr, vilket främst förklaras av
större inkomna bidrag än budgeterat,
främst generella statsbidrag, större intäkter från exploateringar, lägre arbetsgivaravgifter för äldre, lägre pensionsförsäkringsavgifter, överskott av anslaget
för senare fördelning och statsbidrag för
covid-19
Budgeterat resultat var för kommunen 0,7 procent av skatter och generella
stadsbidrag (1,0 procent 2019), +39,0
mkr.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE
POSTER OCH POSTER AV
ENGÅNGSKARAKTÄR

Som jämförelsestörande poster redovisas
för 2020 covid-19 relaterade poster, nytt

statsbidrag samt nedskrivning av bokfört
värde på skyddsvallar.
Eftersom kommunens verksamhet är
så komplex syns de olika effekterna av
covid-19 inte så tydligt i räkenskaperna,
med undantag för de största posterna
som beror på regeringsbeslut med anledning av pandemin. Kommunerna har
fått omfattande bidrag från staten för att
ersätta direkta merkostnader för sjuklön
och andra direkta kostnader. Kristianstads kommun har fått ersättning för
höga sjuklönekostnader med 66 mkr och
för andra merkostnader med 26 mkr.
Som jämförelsestörande post i räkenskaperna finns också ett generellt statsbidrag som är nytt för 2020 ”välfärdsmiljarden” med 161 mkr.
Under 2020 gjordes en utredning om
stadens långsiktiga skydd mot översvämning. Befintliga och planerade vallar och
pumpstationer har utretts och en åtgärdsplan har tagits fram. Vissa befintliga
vallar uppfyller inte kraven. De bedöms
otillräckliga för att uppfylla den skyddsnivå de ursprungligen konstruerats för
och har alltså inte den effekt och det
bokförda värde som avsetts. Dessa vallar
har skrivits ned med 64 mkr.

ÅRETS RESULTATS ANDEL
AV SKATTEINTÄKTER OCH
STATSBIDRAG

En grund för god ekonomisk hushållning
är att det råder balans mellan löpande
intäkter och kostnader.
Den långsiktiga ekonomiska målsättningen är att kommunens resultat
ska utgöra minst en procent av summa
skatteintäkter och statsbidrag sett över en
femårsperiod. För 2020 var det budgeterade resultatet 0,7 procent vilket innebar
cirka 39 mkr. Motsvarande mål finns ännu
inte för kommunkoncernen. Detta mål, för
kommunen, har fram till nu bedömts ge
förutsättningar för tillräcklig egenfinansiering av investeringar och reservering av
medel för framtida pensionskostnader.
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Framåt bedöms det befintliga resultatmålet på en procent inte räcka utan det
kommer behövas ett högre resultatmål
för att beslutade investeringsplaner och
löpande verksamhet ska kunna bedrivas i
den omfattning som idag krävs utan skattehöjning eller större effektiviseringar.
Redovisat resultat 2020 utgör +4,6
procent av skatteintäkter och statsbidrag
och bidrar till att enprocentsmålet för
den senaste femårsperioden 2016-2020
uppfylls (snittet är 2,7 procent).
Ett annat sätt att beskriva hur kommunens ekonomiska balans utvecklas är
att analysera nettokostnadsandelen, det

vill säga hur nettokostnaderna, inklusive
finansnetto, relateras till skatteintäkter
och generella statsbidrag. En positiv
balans uppnås om nettokostnadsandelen
ligger under 100 procent. Kristianstads
kommuns nettokostnadsandel har
varierat under de fyra senaste åren och
uppgick 2020 till 95,4 procent. Om nettokostnadsandelen stadigt ligger under
100 procent så bidrar det till att nödvändiga investeringarna kan finansieras.
Finansnettots andel uppgick till 0,3
procent, vilket innebär att de finansiella
intäkterna var större än de finansiella
kostnaderna.

Andelar av skatt och generella statsbidrag (  %)

Kommunen – Årets resultat andel av
skatteintäkter och statsbidrag (mkr)
5%

4,6%

4%

3,7%

3%
2,2%
2%

1,5%

1,4%

1%
0%
2016

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) exkl. jämföre lsestörande poster

92,7

98,4

5,7

90,3

98,0

5,7

94,0

Nettokostnadsandel exkl. jämförelsestörande poster

5,3

92,7

99,7

97,3

-1,1

-0,6

-1,3

-0,3

Avskrivningar

7,1

Finansnetto

Nettokostnadsandel exkl. jämförelsestörande poster inkl. finansnetto

96,9

97,8

98,4

97,0

Jämförelsestörande engångsposter

96,3

-0,6

97,8

0,0

98,4

0,0

95,4

Nettokostnadsandel
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Budgetavvikelser
En förutsättning för en ekonomi i balans
är god budgetföljsamhet i verksamheterna.
Budgetavvikelsen 2020 för nämnderna uppgick sammantaget till +28,3 mkr.
Kommunstyrelsen, inklusive kommunledningskontoret, redovisade
en budgetavvikelse på +2,5 mkr och
räddningsnämnden en budgetavvikelse
på -0,6 mkr. Överförmyndarnämndens
budgetavvikelse uppgick till +2,7 mkr.
Barn- och utbildningsnämndens budgetavvikelse uppgick till +33,8 mkr. Omsorgsnämndens budgetavvikelse uppgick
till +9,4 mkr.
Arbete och välfärdsnämndens budgetavvikelse uppgick till -30,0 mkr. Tekniska
nämndens budgetavvikelse (exkl. vatten
och avlopp) uppgick till +0,4 mkr och
Kultur- och fritidsnämnden gick enligt
budget. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
hade ett budgetöverskott på +1,5 mkr
och Byggnadsnämnden hade en budgetavvikelse på +4,5 mkr.
Vatten- och avloppsverksamheten
redovisade ett verksamhetsresultat på
+1,9 mkr, varefter VA-kollektivet har ett
0,4 mkr i resultatfond.

Budgetavvikelse
nämnderna (mkr)
Kommunfullmäktige,
revisionen, valnämnden
Överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsen
inklusive Kommun
ledningskontoret

Räddningsnämnden
Tekniska nämnden

– varav vatten och avlopp
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och
fritidsnämnden

Barn- och
utbildningsnämnden

Prognos Bokslut
augusti
2020
0,3
2,0
2,0

2,2
2,7
2,5

-1,0

-0,6

0,0

2,3
1,9

0,0

1,5

-0,5

0,0

-4,0

0,0

-2,8

4,5

33,8

Arbete och
välfärdsnämnden

-12,0

-30,0

Budgetavvikelse
nämnderna

-16,0

28,3

Omsorgsnämnden

0,0

9,4

Budgetavvikelse
finansförvaltningen (mkr)

Prognos Bokslut
augusti
2020

Skatteintäkter och generella statsbidrag

111,1

84,4

Minskad semesterlöneskuld, timlöner

0,0

5,7

1,0

36,5

2,2

6,3

Reserverade avskrivningsmedel
0,0

3,8

Finansnetto

-29,7

Realisationsvinster och
exploatering

Lägre arbetsgivaravgifter
äldre och ungdomar
Ofördelade anslag

11,0

Nedskrivningar

0,0

Pensioner

6,5

Avsättningar

0,0

Övrigt

-2

Budgetavvikelse finansförvaltningen

100,1

-34,9

80,3

-63,7
0,0

14,8
48,6
181,8

AVSTÄMNING AV AVKASTNINGSKRAV
För vissa av de kommunala bolagen finns ekonomiska avkastningskrav som kommunfullmäktige har fastställt i ägardirektiven. ABK uppfyller avkastningskravet men C4 Energi AB
når inte målet 2020 främst beroende på en nedskrivning av
anläggningstillgångar på 54 Mkr.
För Renhållningen finns avkastningskrav för den konkurrensutsatta verksamheten som avser hämtning av material
med producentansvar. Här har avkastningskravet inte uppfyllts. Den konkurrensutsatta verksamheten utgör 5 procent
av Renhållningens totala omsättning.
Bolag

Avkastningskrav

ABK

Bolagets avkastning ska
uppgå till minst 4 % av
det egna kapitalet.

C4 Energi

C4 Energi-koncernens
avkastning, beräknat som
avkastning på sysselsatt
kapital ska uppgå till
minst 8 %.

Renhållningen Nettomarginalen för
den konkurrensutsatta
verksamheten ska uppgå
till 5 %.

Redovisat
värde 2019

Redovisat
värde 2020

5,65 %

5,41 %

10,30 %

3,70 %

Negativ

Negativ
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INTÄKTER

KOSTNADER

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

De totala intäkterna i kommunkoncernen, inkl skatteintäkter och generella
statsbidrag, uppgick till 8 048 mkr vilket
är en ökning med 280 mkr eller 3,6 procent jämfört med 2019.
Skatteintäkterna uppgick till 3 758
mkr som motsvarar 47 procent av kommunkoncernens intäkter. Intäkternas
storlek är beroende av skattesatsens
nivå och skatteunderlaget efter taxering
av invånarnas inkomster. Sedan 2014
har Kristianstads kommun en kommunalskatt på 21,46 kronor eller 21,46
procent, vilket är högre än riksgenomsnittet för 2020 vilket var 20,72 procent.
Inberäknas även landstingsskatten var
kommunalskatten 32,64 procent (rikssnitt 32,28 procent).
En annan väsentlig inkomstkälla är de
generella statsbidragen som uppgick till
1 598 mkr, som motsvarar 20 procent av
kommunkoncernens intäkter.
Intäkter i övrigt uppgick till 2 691
mkr som motsvarar 33 procent av kommunkoncernens intäkter. Intäkterna
utgjordes framförallt av de kommunala
bolagens nettoomsättning samt verksamhetsanknutna avgifter som tas ut av
brukarna för tillhandahållna tjänster.
VA-taxan är fortfarande låg i jämförelse
med ett riksmedeltal.

Bruttokostnaderna (exklusive avskrivningar) 2020 uppgick för kommunkoncernen till 6 985 mkr vilket är en
minskning med 13 mkr eller 0,2 procent
jämfört med 2019.
Verksamheten i kommunkoncernen
är personalintensiv och av bruttokostnaderna utgjorde personalkostnaderna ca
61 procent.
Personalens innestående semesterdagar i kommunen ökade med 1 700 dagar
under 2020 och uppgick vid årsskiftet till
66 954 dagar. Ökningen beror delvis på
effekter av pandemin med lägre semesteruttag. Komptiden minskade med
5 300 timmar och uppgick vid årsskiftet
till 35 668 timmar.

Inventarier, fastigheter och anläggningar
upptogs till ett värde av 13 202 mkr i
kommunkoncernen. I kommunen var
motsvarande tillgångar upptagna till
7 024 mkr.
Finansiella anläggningstillgångar
uppgick i kommunkoncernen till 58 mkr.
I kommunen uppgick de till sammanlagt
1 171 mkr, varav 760 mkr utgjorde lån
till kommunala bolag och 356 mkr aktier
i bolagen.
Sedan årsskiftet 2006/2007 har kommunen en så kallat äkta bolagskoncern.
Kristianstads Kommunföretag AB (KKF)
är moderbolag och äger aktierna i de
helägda dotterföretagen.
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FINANSIELLA POSTER

Finansnettot för koncernen uppgick till
-61,5 mkr vilket är oförändrat jämfört
med 2019 trots att kommunkoncerns
upplåning ökade under året. Den övervägande orsaken är fortsatt låga marknadsräntor och därmed lägre räntekostnader.
Finansnettot för kommunen uppgick
till +14,9 mkr, jämfört med +65,0 mkr
under 2019. Förändringen beror främst
på att 2019 gjordes en värdeöverföring
på 40 mkr från Kristianstads Kommunföretag AB till kommunen.

Finansiella anläggningstillgångar, aktier och
utlämnade lån (mkr)
Kommunala bolag

Aktier

Utlämnade
lån

Kristianstads Kommunföretag AB

344,0

0,0

Specialfastigheter i
Kristianstad AB
AB Allön

Kristianstads Renhållnings AB

Åhus Hamn & Stuveri
AB
Totalt

0,0

198,1

0,0

200,0

0,0

11,7

355,7

362,3

0,0

760,4
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INVESTERINGAR OCH SJÄLVFINANSIERINGSGRAD
Kommunkoncernen – Investeringar (mkr)

Kommunen – Investeringar (mkr)

2 000

1 200

1 500
1 000

1284,2

1557,8 1518,7

1398,0

500

1 037,7

100%

2017

2018

2019

40%

200

20%

2020

Investeringarna för kommunkoncernen
uppgick under året till 1 398 mkr vilket
är ca 121 mkr lägre än under 2019. Kommunkoncernens investeringar har under
de senaste åren legat på en hög nivå till
följd av ett omfattande investeringsprogram i både kommunen och de kommunala bolagen. Prognosen är att detta
kommer att fortsätta även de närmaste
åren.
Kommunkoncernen – Självfinansiering,
årets investeringar (%)

2016

2017

2018

2019

72,0%

55,3%

60%

44,0%

40%

0%
2016

2017

2018

2019

2020

Av investeringsvolymen kunde 62 procent självfinansieras med koncernens
kassaflöde från den löpande verksamheten jämfört med 44 procent 2019. Resterande del av investeringarna finansierades genom ökning av låneskulden och
minskning av rörelsekapitalet.

Likvida medel mkr

Kassalikviditet procent
Kommunen

Likvida medel mkr

Kassalikviditet procent

2016
214,3

66,7 %
2016

207

71,7 %

Likviditeten i kommunkoncernen uppgick vid årsskiftet till 562,8 mkr viket
är väsentligt bättre än föregående år. I

2017

2018

2019

2020

Självfinansieringsgraden av investeringarna uppgick till 84 procent jämfört med
27 procent 2019, och investeringarna
har finansierats med kassaflöde från
den löpande verksamheten men också
med nettomässig nyupplåning på 638
mkr. Främsta anledningen till den ökade
självfinansieringsgraden är kommunens
goda resultat 2020.

Redovisning
2020

Redovisning
t.o.m. 2020

Total budget

Sånnaskolan*

56,2

264,4

268,0

Hjärtebackens förskola

70,8

85,0

108,0

Tvedegårds förskola*

24,2

81,3

82,0

9,0

Helgedal skola och förskola
Fröknegårdsskolan

Kristianstad Badrike
Nya reningsverket

* Färdigställt under 2020

2017
329,6

57,9 %
2017

324

66,1 %

2018
185,3

47,2 %
2018

179,4

47,9 %

2019
193,8

44,8 %
2019

173,5

50,9 %

2020
562,8

83,2 %
2020

552,3

69,7 %

kommunen har likviditeten ökat men
samtidigt har låneskulden ökat.
Kassalikviditet är ett mått som
mäter kortfristig betalningsförmåga. För

71,8

72,0

55,4

130,2

72,7

102,3

110,0

85,9

123,3

535,0

124,7

KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA
Kommunen

27,4%

2016

Arkelstorp samlad förskola*

20%

57,6%

Större investeringsprojekt kommunen (mkr)
Projekt (bruttoutgifter)

61,7%

84,5%

0%

2020

Årets investeringar i kommunen uppgick
till 974 mkr vilket var 64 mkr mindre än
2019.
Exempel på stora investeringsposter
var pågående byggnationer av nya förskolor, skolor samt Kristianstads Badrike.
Genomförandegraden av investeringarna uppgick till 76 procent av årets budgeterade medel jämfört med 81 procent
2019.

100%
78,5%

92,4%

60%

492,9

0
2016

81,1%

80%

400

0

80%

974,2

745,0

800
600

912,5

983,2

1 000

Kommunen – Självfinansiering,
årets investeringar (%)

152,7

160,0

510,0

beredskap mot variationer i betalningsflödena har kommunen och dess bolag
en kreditlimit hos bank på 250 mkr med
förmånliga villkor. En aktiv samordning av de likvida flödena har medfört
finansiella besparingar för kommunkoncernen. Sammantaget bedöms den
finansiella beredskapen på kort sikt vara
tillräcklig. Omkring 16 procent av kommunens kortfristiga skulder utgörs av
semesterlöneskulden som inte kommer
att omsättas under det närmaste året.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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SOLIDITET
Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger i vilken grad som kommunen finansierat sina
tillgångar med eget kapital. Förändringarna i detta finansiella mått är därmed
beroende av investeringstakt, nyupplåning, andra skuldförändringar samt det
ekonomiska resultatet. Ju högre soliditet
desto större är andelen av tillgångarna
som finansierats med eget kapital. En
jämn och hög soliditet verkar stabiliserande i ekonomin och ger förutsättningar
för låga finansieringskostnader.
Soliditet (%) – Kommunkoncernen

För kommunen var soliditeten exklusive
pensionsskuld 45 procent och soliditeten
inklusive pensionsskulden uppgick till 30
procent.
Soliditeten i kommunen exklusive
pensionsskulden har, som en följd av
lägre driftresultat, stora investeringar
och ökad låneskuld, minskat under en
följd av år. Däremot ligger soliditeten
inklusive pensionsskulden på en relativt
stabil nivå, framför allt beroende på att
den totala pensionsskulden minskar
sedan några år tillbaka.

FINANSIELL UPPFÖLJNING

Kommunkoncernen – Låneskuld (mkr)
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6980,3
5380,0
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7850,5

6138,0
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Soliditet exklusive pensionsskuld
Soliditet inklusive pensionsskuld

Vid utgången av 2020 var soliditeten för
kommunkoncernen exklusive pensionsskuld 33 procent och inklusive pensionsskuld 22 procent. Soliditeten har
varit förhållandevis konstant under den
senaste femårsperioden.
Soliditet (%) – Kommunen
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Kommunkoncernens långfristiga låneskulder uppgick vid årsskiftet till 7 850,5
mkr. Låneskulden har ökat till följd av ett
fortsatt omfattande investeringsprogram
med en lägre andel självfinansiering.  
Under 2020 skedde en nettoökning med
870,1 mkr (842,3 mkr år 2019) varav
kommunen ökat sin räntebärande låneskuld med 638,0 mkr för att finansiera
investeringar.
Långivare för kommunkoncernen var
Kommuninvest med 100 procents andel
av lånen. Största derivatmotpart var SEB
med 56 procents andel av derivaten (rän-

tebindningsinstrument). Genomsnittlig
låneränta för koncernen var 0,74 procent
(kommunen 0,44 procent).
Räntebindningen uppgick i genomsnitt till 2,82 år för koncernen (kommunen 2,28 år). Nyckeltalet relaterar till
risken för ökade räntekostnader. Tillåtet
intervall enligt finanspolicyn utgör 2-5
år. Fördelningen av ränteförfall är spridd
över ett antal löptider, vilket ger en stabilare portfölj, d.v.s. det tar längre tid innan
högre räntor slår igenom i portföljen.
Den genomsnittliga kapitalbindningstiden på den samlade externa
låneskulden för koncernen uppgick vid
årsskiftet till 2,99 år (kommunen 3,38
år). Nyckeltalet som relaterar till risken
för ökade lånemarginaler och svårigheter
att refinansiera befintliga lån ska enligt
finanspolicyn vara större än 2 år.
Kommunkoncernen kommer successivt under 2021-2023 att behöva
öka upplåningen ytterligare, främst i
kommunen, som en följd av ett fortsatt
omfattande investeringsprogram.
Kommunen – Låneskuld (mkr)
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2-5 år

Räntebindning mindre än 1 år ( %)

< 50 %

Kapitalbindningstid mindre än 1 år ( %)

< 50 %

Antal lån

2019

2020

Kommunen
dec. 2020

Koncernen
dec. 2020

3 030

7 850,5

0,44

0,74

2,28

2,82

5

Genomsnittlig Ränta ( %)

Kapitalbindningstid (år)

38

Policy

Derivatvolym ( % av låneskuld)

Räntebindningstid (år)

2018

Kommunens låneskuld har ökat de senaste åren och uppgick vid årsskiftet till
3 030 mkr, varav 760,4 mkr är vidareutlånat till kommunala bolag.
Tabellen illustrerar ett antal nyckeltal
för koncern och kommun 2020.

Låneskuld (mkr)

Räntekostnad 12 mån (mkr)

1656,0

1 000

20%

Portföljdata

3030,0

3 000

> 2 år

16,3
38

30

58,5
41

3,38

2,99

30

88

10

16

BALANSKRAVSRESULTAT

Balanskravsresultat
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för
kommuner och landsting.
Ekonomisk balans handlar om att
styra ekonomin både i ett kortare och
i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger
intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa
på ett positivt resultat på en nivå som gör
att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad
av investeringar.
Balanskravet innebär att underskott
som uppkommit under enskilt räkenskapsår ska återställas inom de tre
påföljande åren. Kommunen har sedan
införandet år 2000, uppfyllt balanskravet
med undantag för år 2004. Reservering till resultatutjämningsreserv får

göras för den del av årets resultat, efter
balanskravsjusteringar, som överstiger
2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatutjämningsreserven får
uppgå till som högst 10 procent av det
egna kapitalet.
Balanskravsavstämning

Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar 2020 uppgår till +4.6
procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2020 avsätts enligt kommunens
regelverk drygt 141 mkr till resultatutjämningsreserv.

Årets resultat
– Samtliga realisationsvinster

+ Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+ Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
+/– Orealiserade förluster i värdepapper

+/– Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

2017

2018

2019

2020

173,9

109,1

77,3

249,0

-6,0

-7,1

-0,7

-0.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

167,9

0,0

101,9

0,0

76,6

248,3

– medel till resultatutjämningsreserv

-73,0

-3,9

0,0

-141,2

Årets balanskravsresultat

94,9

98,0

76,6

107,1

Resultat efter balanskravsjusteringar
+ medel från resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

0,0
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Väsentliga personalförhållanden
Kristianstads kommun har den klara ambitionen att vara en bra och lyhörd arbetsgivare som i samspel med medarbetarna utvecklar kommunens arbetsplatser där det goda arbetet står i centrum.
Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta uppdrag med en bra arbetsmiljö tryggas
kompetensförsörjningen för framtidens välfärd för att på så sätt möta medborgarnas krav och därmed
bidra till att uppfylla övriga målsättningar i övriga styrkort.
Om inget annat anges avser uppgifterna
nedan endast kommunen då bolagen
inte har lika omfattande upplysningskrav
avseende medarbetare. Kommunen har
inte begärt in dessa uppgifter från bolagen för 2020. Under 2020 som präglades
av covid-19 på alla sätt visade glädjande
nog resultatet för medarbetarenkäten på
förbättrade värden. Sjukfrånvaron som
minskade under föregående år ökade
kraftigt, med fyra och en halv kalenderdag per medarbetare. Frisktalet minskade betydligt under året. Sammantaget
bedöms medarbetarperspektivet ha gul
nivå för 2020.

Måluppfyllelse

GOD HÄLSA OCH HÖG
ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro ökade kraftigt under året
helt kopplat till rådande pandemin. Målsättningen att minska antalet sjukdagar
med två kalenderdagar per medarbetare
och år nåddes inte. Sjukfrånvaron ökade
med 4,5 kalenderdagar till 26,3 kalenderdagar jämfört med 2019. De korta
sjukskrivningarna stod för ökningen.

Medarbetarindex

Medarbetarenkäten genomfördes för
andra gången i ny tappning under hösten
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2020. Enkäten hade fokus på arbetsklimat, ledarskap, organisation samt visioner och mål. Samtliga svar från medarbetarenkäten har slagits samman till ett
medarbetarindex. Resultatet hamnade
på ett index på 70 som var grön nivå där
högsta värdet var 100. Värdet på medarbetarindex ökade med en indexenhet
jämfört med förra enkättillfället 2018.

ÖKAD DELAKTIGHET,
ÖKAT MEDSKAPANDE OCH
ANSVARSTAGANDE

Ledarskapsindex
Index för ledarskap mätte det direkta
ledarskapet och innefattade delar som
förtroende, att chefen leder, stödjer
och uppmärksammar. Även områden
som återkoppling och föregå med gott
exempel ingick. Resultatet för kommunen hamnade på 74 vilket var en ökning
med en indexenhet och gav en grön nivå.
Högsta värdet var 100.

Hållbart medarbetarengagemang

Hållbart medarbetarengagemang (HME)
har utarbetats av Sveriges Kommuner
och Regioner och är ett mått som är möjligt att jämföra med andra kommuner.
HME består av tre delområden : motivation, ledarskap och styrning. Kristianstads kommuns index för HME hamnade

på 79 där högsta index är 100. 2020 års
värde var samma som 2018.

eNPS Rekommendation (GUL)

Ett mått på medarbetarnas rekommendationsvilja internt och externt mäts
genom eNPS. Talet är ett värde som baseras på i vilken grad en person är villig att
rekommendera sin arbetsplats till vänner
och bekanta. Resultatet blir ett indextal
mellan –100 till 100 där värde över 0
betyder att det finns fler ambassadörer
än kritiker. Kristianstad kommuns sammanvägda värde för eNPS 2020 hamnade
på –3, en förbättring från 2018 års värde
på –6.

Omvärldsanalys

Kommunal verksamhet väntas framöver
möta allt större krav och förväntningar
från kommuninvånarna i fråga om
tillgänglighet, tekniska lösningar och
fler individualiserade lösningar. Läget
under 2020 har i vissa fall skyndat på
denna utveckling. Sjukfrånvaron har varit
hög i hela landet de senaste åren och
ökade under pandemin. I Kristianstads
kommun sjönk frånvaron 2018 och 2019
efter en längre tids ökning men vände
åter upp 2020.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Friska och nöjda
medarbetare
HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ
Kristianstads kommun ger förutsättningar för aktiva hälsofrämjande insatser
i form av kunskaper, aktiviteter och stöd
i livsstilsfrågor som syftar till att främja,
stärka och utveckla medarbetarnas fysiska, psykiska och sociala resurser. Knappt
hälften av medarbetarna har ägnat sig åt
hälsa och friskvård genom att använda
sig av friskvårdssubventionen under
2020, vilket var färre än föregående år.

SYSTEMATISKT
ARBETSMILJÖARBETE

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är
arbetsgivarens arbete med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp
verksamheten så att ohälsa och olycksfall
förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.
Arbetsmiljöfrågorna har en strategisk betydelse som gör det viktigt att
rätt person i organisationen hanterar
dem. De ska integreras med verksamhetsstyrningen, vilket gör det naturligt
att arbetsmiljöarbetet bedrivs så nära
medarbetarens vardag som möjligt.
Samtliga nämnder inom kommunen
ska årligen följa upp hur SAM, likabehandling och samverkan har fungerat.
Underlaget ligger till grund för den totala
uppföljningen för hela Kristianstads
kommun. Utifrån resultatet ska sedan
åtgärder vidtas.
2020 var ett år som har präglats av
ett intensivt arbete kopplat till covid-19.
Detta har inneburit att en stor del av planeringen för 2020 har fått stå tillbaka för
andra mer akuta åtgärder inom arbetsmiljöområdet kopplat till covid-19. Den
pågående pandemin har visat på behovet
av väl genomförda riskbedömningar vilket har lett till en stor utveckling av och
medvetenhet kring riskbedömningens
betydelse för att optimera rätt åtgärd vid
rätt tillfälle.

MEDARBETARENKÄTEN

Medarbetarenkäten har under en lång
period genomförts i Kristianstads kommun och under hösten 2020 genomfördes medarbetarenkäten för nionde
gången. 2020 års resultat kan jämföras
med resultatet för 2018. Glädjande kan
konstateras att resultatet på kommunövergripande nivå visade på bibehållet

eller förbättrat värde inom alla område.
Svarsfrekvensen landade på 84 procent
vilket var två procentenheter högre än
2018. Resultatet utgör en viktig informationskälla i vår strävan att skapa en
hälsofrämjande arbetsmiljö och ingår
som en del i den årliga uppföljningen av
arbetsmiljö, likabehandling och samverkan.
Medarbetarenkäten innehåller även
ett mått på medarbetarnas rekommendationsvilja internt och externt (eNPS).
Talet är ett värde som baseras på i vilken
grad en person är villig att rekommendera sin arbetsplats till vänner och bekanta.
Resultatet blir ett indextal mellan -100
till 100 där värde över 0 betyder att det
finns fler ambassadörer än kritiker. Kristianstad kommuns sammanvägda värde
för eNPS 2020 hamnade på -3, vilket var
en förbättring från 2018 års värde på -6.

FRISKTAL

Frisktalet definieras av kommunerna i
Skåne som andelen medarbetare med
tillsvidareanställning som varit sjukskrivna högst fem kalenderdagar under
året. 2020 visade på en betydlig minskning av frisktalet som hamnade på 45,2
procent. 2019 ökade frisktalet från att ha
minskat fyra år i rad. Både kvinnornas
och männens frisktal minskade betydligt.
Kvinnornas frisktal hamnade på 41,7
procent och männens på 56,8 procent.
Skillnaden mellan kvinnors och mäns
frisktal ökade jämfört med 2019.
Samtliga förvaltningars frisktal
minskade, vilket visade på pandemins
påverkan på hela Kristianstads kommun,
då flera förvaltningar ökade frisktalet
under 2019.

SJUKSKRIVNINGAR

Sjukskrivningarna ökade med 4,5 kalenderdagar och hamnade på 26,3 kalenderdagar per medarbetare för 2020.
Sjukfrånvarons ökning kan helt och hållet
kopplas till den pågående pandemin.
Sjukfrånvaron minskade under årets
första månader vilket var en fortsättning
på minskningen som började 2018 och
som fortsatte under 2019. Sjukfrånvaron
under 2020 hade sin topp under mars
månad och under sommarperioden
hamnade sjukfrånvaron på mer normala
nivåer, för att under hösten åter bli höga
med en topp under november. De korta
sjukskrivningarna under 15 dagar stod
för den största delen av ökningen med

Frisktal*

2020

2019

Kommunledningskontoret

73,0

75,9

Arbete och välfärds
förvaltningen

53,5

58,4

Större förvaltningar:
Tekniska förvaltningen
Barn- och utbildnings
förvaltningen
Omsorgsförvaltningen

64,6

74,2

45,9

62,3

Mindre förvaltningar:

37,3

Räddningstjänsten

64,8

67,5

Kultur- och fritids
förvaltningen

45,2

48,3

55,1

Miljö- och samhälls
byggnadsförvaltningen
Hela kommunen **

48,7

61,2

70,7
75,3

*Andel i procent av de tillsvidareanställda som varit
sjukskrivna högst fem dagar under året
** Kommunala bolagen ingår inte i statistiken

3,6 kalenderdagar och hamnade på 9,2
kalenderdagar per medarbetare. Sjukskrivningarna mellan 15 och 90 dagar
hamnade på 5,0 kalenderdagar, vilket
var en ökning med 1,3 dagar. De långa
sjukskrivningarna över 91 dagar minskade med 0,4 dagar och hamnade på 12,1
kalenderdagar. De korta sjukskrivningarna som vanligtvis utgör 20 procent av
alla sjukskrivningar stod under året för
35 procent av sjukskrivningarna. Kvinnornas sjukfrånvaro ökade med nära fem
kalenderdagar och männens ökade med
nära tre och en halv kalenderdag. Kvinnornas ökning av sjukfrånvaron utökade
skillnaden mellan könen ytterligare då
männen hamnade på 17,0 kalenderdagar
och kvinnorna på 29,0 kalenderdagar per
medarbetare.

Sjukskrivningar per förvaltning

De flesta förvaltningar ökade sjukfrånvaron under det speciella året 2020 från
att flertalet minskade under 2019. Det
korta sjukfrånvaron ökade för i stort sett
alla förvaltningar. Omsorgsförvaltningen
ökade sjukfrånvaron med 4,4 kalenderdagar under 2020. Barn- och utbildningsförvaltningen ökade sjukfrånvaron med
5,7 kalenderdagar, där det korta intervallet stod för största delen av ökningen.
Arbete och välfärdsförvaltningen ökade
även den långa sjukfrånvaron över 91
dagar. Tekniska förvaltningen ökade i alla
tre intervall.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Sjukskrivningar per personalgrupp
Undersköterskor/vårdbiträden utgör en
stor del av kommunens medarbetare.
Gruppen hade den högsta sjukfrånvaron
av personalgrupperna och detta påverkade även den totala sjukfrånvaron.
Sjukfrånvaron för undersköterskor och
vårdbiträden minskade både under 2018
och under 2019 men ökade med 4,0 kalenderdagar under 2020. Hela ökningen
gällde den korta sjukfrånvaron.
I de flesta personalgrupperna ökade
den korta sjukfrånvaron i intervallet
1–14 dagar.. Däremot minskade den
bland handläggare med 0,4 dagar och
även bland ingenjörer och administratörer som visade en knapp minskning.

OBLIGATORISK SJUKREDOVISNING

Uppgifterna från den obligatoriska
sjukredovisningen gör det möjligt att
jämföra med andra kommuner. Sjukredovisningen baseras på annat urval än
kommunens egna underlag för sjukfrånvaro, men visade på samma utveckling
med en ökning av sjukfrånvaron under
2020. Den totala sjukfrånvaron ökade
med 1,5 procentenheter till 8,2 procent.
Den totala sjukfrånvaron som årligen
ökat från 2012, mattades av under 2017
och minskade därefter 2018 och 2019.
Långtidssjukfrånvaron, över 60 dagar,
minskade betydligt och visade en tydlig
koppling till den ökade sjukfrånvaron
av det korta intervallen. både männens
och kvinnornas sjukfrånvaro ökade. Alla
åldersgrupper ökade sin sjukfrånvaro
och bland de yngsta medarbetarna under
29 år ökade sjukfrånvaron något mer än
de övriga åldersgrupper. I kommunens
egen redovisning ökade sjukfrånvaron i
samtliga åldersgrupper och den äldsta
åldersgruppen över 60 år ökade mest.
Obligatorisk sjukredovisning
Total sjukfrånvaro*
- varav långtidssjukfrånvaro**

Sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för män

Sjukfrånvaron i åldersgruppen 29 år eller yngre
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30 – 49 år

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA
SJUKSKRIVNINGARNA
Kristianstads kommun har väl genomarbetade riktlinjer och rutiner för hantering av arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering som tydligt anger
att sjukanmälan ska göras till närmaste
chef och att en rehabiliteringsplan för
återgång i arbete ska påbörjas efter 14
dagars sjukskrivning eller upprepad
korttidssjukfrånvaro. Arbetsmiljöenhetens huvuduppgift är att ge stöd i det
hälsofrämjande arbetet, arbetsmiljöarbetet och rehabilitering. Kristianstads
kommun erbjuder sina medarbetare
stödjande samtal i förebyggande och
rehabiliterande syfte från en extern
leverantör.
2020 var ett år som präglades av ett
intensivt arbete kopplat till pågående
pandemin. Detta har inneburit att en stor
del av planeringen för 2020 har fått stå
tillbaka för andra mer akuta åtgärder
inom arbetsmiljöområdet som har varit
kopplade till covid-19.

Effektivt arbetssätt
BEMANNING OCH VOLYM

Den totala resursinsatsen under 2020
var 7 766 årsarbeten vilket var en
minskning med 119 årsarbeten. Tillsvidareanställningarna och tidsbegränsade
anställningar med månadslön minskade
samtidigt som tidsbegränsat anställda
med timlön ökade. Fyllnadstiden minskade och övertiden ökade.

TILLSVIDARE- OCH
TIDSBEGRÄNSAT ANSTÄLLDA

Antalet medarbetare i kommunen som
hade en tillsvidareanställning under
2020 minskade med 156 personer och
uppgick till 7 325 medarbetare under
Kommunen

Kommunala bolag

2020

8,2 %

2019

6,7 %

2020

3,6 %

3,7 %

40,9 %

51,7 %

5,6 %

3,1 %

5,8 %

4,5 %

3,8 %

3,8 %

9,0 %
7,7 %
7,6 %
8,9 %

7,4 %
6,1 %
6,1 %
7,5 %

3,2 %
2,3 %
3,0 %
4,0 %

2019

3,7 %
3,3 %
4,0 %
4,8 %

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare. Även tidsbegränsad sjukersättning samt rehabiliterings- och arbetsskadeersättning ingår.

**Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
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året. Omräknat till heltidsanställningar
motsvarade tillsvidareanställningarna
6 748,6 årsarbeten. Tillsvidareanställningarna minskade med 69 årsarbeten,
efter att ha ökat under de föregående sex
åren.
Tidsbegränsade anställningar med
månadslön omräknat till heltidsanställningar minskade med 82 årsarbeten och
hamnade på 581 årsarbeten. Volymen
tidsbegränsade anställningar har under
2000-talet i snitt varit 600 årsarbeten. Efter en ökning under åren 2011
och 2016 har nu volymen minskat för
fjärde året i rad. Av de tidsbegränsade
anställningarna med månadslön 2020
var 42 procent vikariat, ungefär en
fjärdedel allmän visstidsanställning, en
knapp tredjedel tidsbegränsad anställning enligt skollagen och resterande var
säsongsanställningar.
Antalet medarbetare som fick timlön
under året ökade med 57 personer till
2 145 personer. Resursinsatsen av tim
avlönade omräknat till årsarbeten ökade
med 34 till 366 årsarbeten. Omsorgsförvaltningen stod för ökningen, främst
kopplat till vikarier under sjukfrånvaro
till följd av pandemin.

FYLLNADSTJÄNSTGÖRING
OCH ÖVERTID

Fyllnadstjänstgöringen fortsatte minsk
2020 och följer en lång tids trend som
endast bröts av en tillfällig ökning 2017.
Minskningen motsvarar åtta årsarbeten
och fyllnaden hamnade på 32 årsarbeten.
Övertiden hamnade på 37 årsarbeten
vilket var en ökning med fem årsarbeten.
Omsorgsförvaltningen stod för ökningen
av övertiden vilket var ett sätt för att
kunna lösa bemanningen under frånvaro till följd av pandemin. 2018 ökade
övertiden med fyra årsarbeten för att
under 2019 minska med fem årsarbeten.
Fyllnad och övertid utgör en liten del av
den totala resursinsatsen.

SYSSELSÄTTNINGSGRADER

Heltid för alla tillsvidareanställda genomfördes fullt ut 2017 och innebär att
alla tillsvidareanställda får rätt till heltid
och att deltid ska vara en möjlighet för
den som önskar. Rätt till heltid för alla infördes både utifrån jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv men också som
ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden hade en knapp ökning på 0,1 pro-

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Andel kvinnor per
åldersgrupp av antal årsarbeten*

29 år eller yngre

2020

2019

Antal
årsarbeten

Varav
kvinnor

Antal
årsarbeten

Varav
kvinnor

1 613

76 %

1 603

76  %

30 – 39 år
40 – 49 år
50 – 59 år

60 år eller äldre

1 063
1 949
2 058

71 %
77 %
78 %

1 127
2 033
2 091

72  %
78  %
78  %

Totalt kommunen

7 678

995

76 %

77 %

7 812

958

76  %

74  %

Kommunala bolag

428

22 %

422

21  %

* I antal årsarbeten ingår tillsvidareanställningar samt tidsbegränsade anställningar med månadslön och timlön.

centenheter under 2020 och hamnade
på 98,9 procent. Sysselsättningsgraden
kommer sannolikt att vara kvar på denna
nivå framöver. Både kvinnornas och
männens sysselsättningsgrad har ökat
något. Kvinnornas ökade med 0,1 till 98,6
procent och männens ökade med 0,2 och
hamnade på 99,6 procent.
Andelen medarbetare med heltidsanställning har ökat något under året och
därmed hade 96,5 procent av tillsvidareanställda medarbetare en heltidsanställning. Tjänstledigheterna minskade 2020.
Sedan "heltid för alla" infördes finns
möjlighet att söka partiell tjänstledighet.
Tjänstledigheter kopplade till heltid för
alla minskade 2020 med motsvarande 15
årsarbeten och tjänstledigheten uppgick
totalt till motsvarande 188 årsarbeten.
Den faktiska sysselsättningsgraden där
längre tjänstledigheter räknas bort, har
ökat under året. Detta visar att sysselsättningsgraderna har ökat mer än
tjänstledigheterna, vilket har inneburit
att fler arbetade mer. Kvinnornas faktiska
sysselsättningsgrad ökade med 1,5
procentenheter samtidigt som männens
minskade något. Detta medförde att
skillnaden mellan könen har jämnats ut
något.

TOTAL FRÅNVARO

Den totala frånvaron inklusive sjukfrånvaron, för alla medarbetare oavsett
anställningsform, uppgick under 2020
till 1 891 årsarbeten (netto med hänsyn
tagen till omfattning och sysselsättningsgrad). Den totala frånvaron ökade
med 25 årsarbeten jämfört med 2019.
Omräknat i årsarbeten och med allas
sjukfrånvaro medräknad ökade sjukfrånvaron med 80 årsarbeten. Frånvaron för
semester minskade med motsvarande
42 årsarbeten. Frånvaro kopplat till egen

angelägenhet minskade med 22 årsarbeten. De lagstadgade ledigheterna (såsom
föräldraledigheter, fackliga uppdrag,
utbildning) ökade med motsvarande nio
årsarbeten.

LIKABEHANDLING OCH
JÄMSTÄLLDHET

Likabehandlings- och jämställdhetsarbetet har under året fortsatt att genomföras
utifrån riktlinjer och planer. Arbetet med
aktiva åtgärder pågår på olika nivåer.
Kristianstads kommun har under året
avslutat sitt deltagande i det nationella
projektet för utveckling av jämställdhetsarbetet (Modellkommuner). Projektet
samordnas av Sveriges Kommuner och
Regioner med syftet att genom jämställdhetsintegrering ge kvinnor och män en
jämställd service. Implementeringen av
den strategiska utvecklingsplanen för
jämställdhetsintegrering pågår tillsammans med förvaltningarna. Utifrån den
rådande situationen med pandemin har
vissa delar fått stå tillbaka för andra prioriterade arbetsuppgifter.
Kristianstads kommun har som mål
att aktivt arbeta för en jämnare könsfördelning i yrkesgrupper där det finns
mindre än 40 procent av något av könen.
För 2020 minskade andelen kvinnor för
hela kommunen med 0,4 till 77,2 procent. Jämnast könsfördelning återfanns
återigen inom personalgruppen gymnasielärare där andelen kvinnor hamnade
på 58,1 procent. Inom de tydligt mansdominerade yrkena ökade den procentuella
andelen kvinnor i flertalet personalgrupper. I ingenjörsgruppen ökade andelen
kvinnor mest. I de kvinnodominerade
personalgrupperna har den procentuella
andelen män ökat bland sjuksköterskor.
Av kommunens chefer var 66 procent
kvinnor, vilket var två procentenhe-

ter mer jämfört med 2019. Av de åtta
förvaltningscheferna var hälften kvinnor.
Nyckeltalet för ledarskap baserat på kön,
där andelen chefer som är kvinnor relateras till andelen kvinnor bland tillsvidareanställda låg på 0,9 totalt i kommunen.
Detta innebar en förbättring jämfört med
de tre föregående åren och kommunen
närmar sig en jämn nivå då värdet ska
vara 1,0. Omsorgsförvaltningen och arbete och välfärdsförvaltningen hade samma
proportion mellan andelen chefer som
var kvinnor och andelen kvinnor bland
tillsvidareanställda medarbetare, liksom
de hade förra året. Under 2020 nådde
även kultur och fritidsförvaltningen upp
till ett jämnt värde på 1,0. Tekniska förvaltningen hamnade på 0,9 vilket var en
förbättring jämfört med tidigare år. Barnoch utbildningsförvaltningen hade lägre
andel kvinnor bland chefer än bland
medarbetare (0,8) vilket var samma nivå
som föregående år.
En del av likabehandlingsarbetet är
att aktivt arbeta för att öka kvinnors
andel av mäns lön inom personalgrupper där kvinnors lön är lägre. Kvinnornas
andel av männens medellön var vid årsskiftet 95,6 procent vilket var en höjning
med över en halv procentenhet jämfört
med 2019.

CHEF/LEDARSKAP

Antalet chefer var totalt 347 vilket är
en ökning med sex stycken jämfört med
2019 och det genomsnittliga antalet
medarbetare varje chef hade fullt ansvar
för minskade med en och hamnade på 21
medarbetare per chef. Antalet medarbetare per chef varierar mellan förvaltningarna och dess verksamheter.
För att möta framtidens krav på flexibla organisationer med fokus på medborgarens krav och förväntningar, i kombination med att skapa en hälsofrämjande
arbetsmiljö, krävs ett nytt synsätt på
organisation och chefskap. Formerna för
hur verksamheten organiseras är avgörande för resultat och medarbetarnas
välmående. 2020 fattades ett viktigt strategiskt beslut i Kristianstads kommun
om ett riktvärde på 25 medarbetare per
chef. Detta beräknas vara fullt genomfört
senast 2026.

PERSONALOMSÄTTNING

Personalomsättningen var under 2020
drygt åtta procent totalt för kommunen vilket var något lägre jämfört
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

med föregående år. Nyckeltalet mäter
antalet medarbetare som har avslutat
sin anställning av totalt antal medarbetare i slutet av året. Pensionsavgångar
utgör knappt en tredjedel av avgångarna
under året och 64 procent slutade på
egen begäran. Under 2020 har antalet
tillsvidareanställningar minskat i antal
och antalet medarbetare som slutat har
också minskat.

KOMPETENSUTVECKLING

Under 2020 har implementering
genomförts av en kommungemensam
digital lärplattform, Utbildningsportalen.
Genom detta arbete samlas alla kommunens utbildningar på ett ställe samtidigt
som nya former för utbildningar och en
ökad tillgänglighet möjliggörs för våra
medarbetare genom att utbildningsinnehåll digitaliseras. Under året har ett
flertal interaktiva utbildningar lagts in i
portalen då förutsättningar till följd av
pandemin har påskyndat utvecklingen.
Ledarutveckling har under 2020 genomförts i samarbete med kommunerna
i Skåne Nordost. Upplägget ger chefer en
större möjlighet att planera sin utveckling utifrån individuella behov och den
erfarenhet de har med sig från tidigare
verksamheter. I samarbete med Skåne
Nordost och som en del av den gemensamma ledarförsörjningen i regionen,
genomfördes konceptet för medarbetare
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som är intresserade av ledarskap – Nyfiken på ledarskap.
Arbetsmiljöutbildning som ger grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagen
och arbetsmiljöfaktorer som påverkar
människor i arbetslivet har genomförts
under året för chefer och skyddsombud.
Utbildningen har utvecklats med både
digitala och fysiska kurstillfällen.
Inom ramen för centralt omställningsavtal har överenskommelse gjorts om
tidig lokal omställning i syfte att stärka
anställdas kompetens för att i god tid
möta förändrade behov inom kommunens verksamheter. Totalt har fem
olika projekt tagit del av avsatta medel
för kompetensutveckling under 2020.
Det innebär att projekten har tilldelats
det högsta möjliga anslaget (1,7 miljoner kronor). Vissa insatser påbörjades
under 2020 och vissa projekt kommer
att startas under 2021. Projekten ger
kompetensutveckling genom bland
annat utbildning i delegering inom
omsorgsförvaltningen, barnskötarbiträde
kompetensutvecklas till barnskötare
inom barn- och utbildningsförvaltningen
och inom tekniska förvaltningen höjs
körkortsnivåer till C- och E-körkort.
Kommunövergripande kommer insatser
inom ledarutveckling att genomföras.

REKRYTERINGSBEHOV OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Den rekryteringsutmaning som varit
känd sedan ett antal år inom den offent-

liga sektorn kvarstår och så även inom
Kristianstads kommun.
Under 2020 har ett antal åtgärder
genomförts i syfte att förbättra vår framtida möjlighet till kompetensförsörjning.
Bland annat har en ny digital kommunövergripande introduktion utvecklats och
som finns tillgänglig i utbildningsportalen.
Utifrån resultatet i höstens medarbetarenkät och den forskningsstudie
som Stockholms universitet har genomfört gällande chefers förutsättningar
(ORFiOS) har ett arbete påbörjats inom
intern kommunikation. Detta är ett led
i att förbättra bland annat viljan att rekommendera Kristianstads kommun som
arbetsgivare. Arbetet har identifierat ett
antal åtgärder som kommer att genomföras under 2021 och 2022.
Ett nytt rekryteringssystem har införts under året som ger större möjlighet
att arbeta med sökande mer aktivt, ge de
sökande en bättre upplevelse samt ger
bättre förberedelse inför anställning allt
i syfte att stärka arbetsgivarmärket. Systemet ger också utökade möjligheter att
arbeta med yrkeskategorier där det även
ges en större möjlighet av att rekrytera
stora volymer.
Flera utvecklingsarbeten inom strategisk kompetensförsörjning har blivit
fördröjda med anledning av rådande
pandemi då andra mer akuta åtgärder
tagit mycket resurser i anspråk.

MILJÖ OCH KLIMAT

Medborgare – Miljö
Miljöarbetet i Kristianstads kommun har
MÅL
INDIKATOR
KOMMENTAR
under det sista gällande året för miljömålsMiljöranking
Kommunen hamnade på plats
81 år 2020.
programmet 2020 haft fokus på att bidra till
Aktiva
94 %
94 % av åtgärderna i miljöinsatser för
måluppfyllelse av samtliga fem målområden.
målsprogrammet för 2020 är
hållbar miljö
antingen genomförda eller
Med både pågående projekt och nya satspåbörjade.
ningar har vi bland annat firat Naturums
10-årsdag, arbetat med att minska utsläpp
av mikroplaster, tagit fram en koldioxidbudget och blivit årets avfallskommun – för att nämna några.
Nedan går det att läsa mer om ett urval av 2020 års miljöarbete inom kommunen.

•
•

Omvärldsanalys
MILJÖRANKING
Aktuell Hållbarhet har sedan 2009 utfört
en ranking över svenska kommuners miljöarbete. Rankingen baseras på nationell
data samt svaren i en kommunenkät. År
2020 hamnade Kristianstads kommun
på plats 81 vilket är en försämring från
2019 då vi hamnade på plats 35.

UTÖKAT ARBETE MED MILJÖKRAV
I UPPHANDLING

Upphandling är ett viktigt verktyg i arbetet med strategiskt miljöarbete. Under
2020 har resurserna för att arbeta med
miljökrav i upphandlingar ökat till nuvarande 25 procent av en heltidstjänst. En
tydligare rutin för arbetet med upphand-

lingar för underlagen har tagits fram och
utöver miljökrav i underlag har inköpsanvisningar tagits fram till inköpare för
att förenkla miljömedvetna val vid inköp.

NATURUM VATTENRIKET 10 ÅR

kampanjen ”I love Vattenriket” och en
spännande ljussättning av naturumhuset
där huset lyste och bultade som hjärtat i
Vattenriket.

Den 27 november firades Naturums
10-årsdag. Sedan naturum öppnade år
2010 har över en miljon besökare tagit
del av utställningen och varit med på
programaktiviteter ute och inne. Naturum har haft besök från över hundra olika länder, av statsminister och kungapar,
hundraåriga Dagny och nyfödda barn,
men framför allt av Kristianstadsbor
som återvänder och visar upp sin stad
och sitt Vattenrike. Firandet i november
gick i coronasäker anda med en ny app
för barnen, kärleksfulla tal, lansering av

I september 2020 arrangerades årets
Framtidsvecka. Aktiviteten genomförs av
föreningar och studieförbund i Kristianstads kommun tillsammans med bland
annat kommunens Agenda 21-kontor.
Framtidsveckans plattform är Agenda
2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Under
veckan kunde deltagarna ta del av spännande föreläsningar, filmer och samtal
både digitalt och på plats med avstånd.
Under temat ”hållbar omställning” är
syftet med veckan att bidra till ett ännu
mer hållbart Kristianstad.

CORONASÄKER FRAMTIDSVECKA

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

|

45

MILJÖ OCH KLIMAT

Mångfalden i miljön
SL6 VATTENRIKET
Under år 2020 nåddes första delmålet i
en stor satsning på friluftslivet i Kristianstad. I maj invigdes den första av tre
planerade sträckor på Skåneleden, SL6
Vattenriket. Med sin grund i ett medborgaförslag gjordes en förstudie under
2017 om en Vattenrikeled. År 2018
började SL6 Vattenrikets projekteras och
första sträckan mellan Kristianstad – Nyehusen är nu färdig. Leden tar besökaren
genom ett varierat och rikt landskap
med många av Vattenrikets pärlor. Under
kommande år jobbar vi vidare med två
sträckor av leden för att slutligen kunna
erbjuda vandraren 15 mil skåneled genom Kristianstads kommun.

PROJEKT FÖR VILDBIN MED
EXTERNA MEDEL

Naturvårdsverket har i år satsat pengar
på att gynna hotade vilda pollinatörer i
Sverige. Länsstyrelsen i Skåne har tillsammans med Biosfärområde Kristianstads Vattenrike grävt fram bar sand, röjt
tallar och planterat ut ängsväxter för att
gynna blommande växter och pollinerande insekter. Åtgärderna har gjorts i
Mosslunda, Vä, Rinkaby, Degeberga och i
Åhusområdet. I samarbete med Kristianstads Golfklubb utfördes åtgärder på
deras marker i Åhus.

NATURUM FLYTTADE UT

Under året har naturum haft ett stort

God vattenstatus
GOD VATTENSTATUS I
HANÖBUKTEN
EU-projektet LIFE-COAST ADAPT
syftar till att hitta ekosystemanpassade
erosionsskydd. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret har under 2020 gjort insatser
utanför Åhus i form av testplanering av
ålgräs och genom att undersöka möjligheterna att skapa naturliga rev.

ARBETE MED VATTENFRÅGOR

Kommunens arbete med vattenskyddsområden har under 2020 pågått med
både revidering av gamla vattenskydds46
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områden och skapandet av nya. VAavdelningen har under året uppdaterat
sin grundvattenmodell vilken innehåller
en sammanställning av flertalet uttag
på Kristianstadsslätten. Detta möjliggör ett bra underlag vid till exempel
kommunens ansökningar om tillstånd
för grundvattenuttag. VA-avdelningen
har jobbat uppströms i syfte att minska
mängder farliga kemikalier och andra
föroreningar vid källan, så att föroreningar inte kommer ut i kretsloppet.
Även dagvattendammar har byggts inom
kommunen för att rena, fördröja, minska
översvämningsriskerna, men också för
att öka den biologiska mångfalden.

fokus på att öka möjligheten till upplevelser utomhus, som del i att kunna möta
besökare coronasäkert. Under en period
stängdes utställningen och naturvägledare fanns på plats utomhus för att ge sina
bästa tips om platser att besöka i Vattenriket. När naturum återöppnade var
det på en havsörns avstånd. Under året
har naturum ökat närvaron och programpunkterna utomhus och har hållit 200
utomhusaktiviteter under året, allt från
spångsafari till qigong. Under sommaren var det full fart vid havet under fyra
dagar med många barnfamiljer som passade på att lära känna livet under ytan.

I SANDEN NÄRA DIG

LONA-projektet I sanden nära dig som
startade 2015 har under hösten 2020
avslutats. Projektet har handlat om att
restaurera kustnära sandmarker, genomföra inventeringar och att sprida kunskap
om sandkustens mångfald till allmänheten. Tre områden på totalt 14 ha kring
Åhus och Nyehusen har restaurerats och
inventerats på insekter. Sex fältvandringar för allmänheten har arrangerats och
genom rådgivningar hos privata tomtägare och har dessa inspirerats att själva
gynna sandkustens mångfald på sin egen
tomt. Två informationsskyltar och en
folder om hur man kan gynna sandkustens mångfald på sin egen tomt har tagits
fram och tryckts upp. Projektet har delvis
finansierats med statliga medel från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen Skåne.

NYTT RENINGSVERK OCH NY
RENINGSTEKNIK
Bygget av ett nytt reningsverk i Kristianstad påbörjades under året och
förväntas klara framtida krav på rening.
Det har byggts en pilotanläggning för
läkemedelsrening vid Degeberga avloppsreningsverk med lovande resultat.
På flera vattenverk i kommunen, bland
annat kommunens centrala vattenverk i
Kristianstad, har det installerats UV-ljus
som en mikrobiologisk säkerhetsbarriär
som minimerar hälsorisker och säkrar
kvalité på dricksvatten som levereras till
användaren.

MILJÖ OCH KLIMAT

Fotograf: Rebecca Wallin/ Fri kommunikation Design: Torstensson Art & Design.

Hållbar bebyggd miljö
EU-PROJEKT URBAN LINKS 2
LANDSCAPE
Interreg Europé projektet Urban Links 2
Landscape (UL2L) startades upp under
våren 2018 tillsammans med fem andra
medlemsländer med syftet är att utbyta
kunskap om städernas natur- och vattenkvaliteter samt mötet mellan stad
och land. Särskilt fokus läggs på odling,
klimatanpassning och hälsa som viktiga
ekosystemtjänster i stadsutvecklingen.
Under 2020 har den första delen av projektet Urban Links 2 Landscape avslutats.
Inom ramen för projektet har en handledning för Grönplanering tagits fram
tillsammans med Tankesmedjan Movium.
Handledningen kommer ligga till grund
för den nationella vägledning som Boverket och Naturvårdsverket arbetar med
att ta fram för kommuners arbete med
grönplanering och grönplaner.

GRÖNA STÄDER

Med hjälp av externa medel från
Boverket har arbetet med att utveckla
Norra Björket och Prästaskogen till ett
rekreationsområde med stora värden för
ekosystemtjänster påbörjats under 2020.
Åtgärder som röjning och anläggande av
stigsystem har genomförts och planering
för ytterligare åtgärder som genomförs

2021 har påbörjats. Projektet ska vara
klart i januari 2021.

RETURUM

I september öppnade Returum, Kristianstads nya återvinningscentral och
hållbarhetspark. Den nya toppmoderna
anläggningen erbjuder högre kapacitet,
bättre trafikflöden, fler fraktioner för
återvinning och mer fokus på återbruk.
Returum ska även fungera som inspiration för en mer hållbar framtid och vara
ett pedagogiskt centrum för avfallsfrågor.
Med ökade möjligheter för studiebesök
och nätverksträffar sätts Kristianstads
miljöfokus på kartan.

MIKROPLAST FRÅN
KONSTGRÄSPLANER

Kultur- och fritidsförvaltningen har, i
samverkan med tekniska förvaltningen,
arbetat med frågan om skötsel av kommunala konstgräsplaner med målet att
minska utsläpp av mikroplaster. Det har
gjorts genom att installera granulatfällor
i samtliga brunnar intill konstgräsplanerna. En sarg har byggts runtom planerna,
för att granulat inte ska ta sig vidare ut
från planen. Vidare har stationer upprättats vid respektive plan, där möjlighet
ges för spelare att borsta av sig granulat
som finns på skor, kläder och väskor,
innan de lämnar planen. Informationsskyltar är på väg att sättas upp runt pla-

nerna och en informationsfolder håller
på att tas fram som ska delges de aktörer
som bedriver verksamhet på planerna.

ÅRETS AVFALLSKOMMUN 2020

Under våren utsågs Kristianstad till Årets
avfallskommun. Varje år offentliggör
Avfall Sverige – kommunernas branschorganisation inom avfallshantering – en
sammanställning över hur väl landets
kommuner hanterar sitt avfall. En rankinglista där faktorer som kundnöjdhet,
återvinning, avfallsmängd och sortering
bestämmer placeringen. Vid flera tillfällen har Kristianstad placerat sig högt,
men aldrig vunnit. Tills 2020, då kommunen med 92,3 poäng av 100 möjliga knep
förstaplatsen och blev därmed utsedd till
årets avfallskommun.

MATRÄDDARNA

Renhållningen har fortsatt att projektleda uppstarten av Maträddarna,
ett koncept med fokus på ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet som tar
tillvara på matsvinn i butiker för att dela
ut till de som är mest ekonomiskt utsatta
i kommunen. Projektet är ett samarbete
mellan Renhållningen, Skåne Stadsmission, Svenska kyrkan, Saveko daglig
verksamhet och ABK och har som mål att
samla in 200 ton matsvinn per år för att
dela ut där det behövs som mest.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Klimat och luft
FOSSILBRÄNSLEFRIA
KOMMUNER 2.0
Kristianstads kommun deltar i projektet
Fossilbränslefria kommuner 2.0, som
syftar till att fasa ut användningen av fossil energi. Inom ramen för projektet ska
vi arbeta med att minska klimatpåverkan
med fokus på fordon och arbetsmaskiner,
tjänsteresor och inköp av produkter och
tjänster. Detta ska ske genom kompetensutveckling, kommunikation, påverkansåtgärder och förbättrade miljökrav.
Projektet medfinansieras av Europeiska
regionala utvecklingsfonden.

KOLDIOXIDBUDGET

Under 2020 togs en lokal koldioxidbudget fram, som ett resultat av ett medborgarförslag. Koldioxidbudgeten beskriver
det begränsade utsläppsutrymme som
krävs för att klara 2 graders-målet
inom Parisavtalet. För att hålla sig inom
budgeten behövs en minskning av fossila koldioxidutsläpp på mellan 12 och
15 procent per år. Eftersom Kristianstads
kommun endast har direkt rådighet över
en begränsad del av de totala utsläppen,
behövs samverkan mellan alla aktörer i
samhället. Kommunen samverkar med
näringslivet i Klimatallians Skåne Nordost, och har under 2020 även inrättat
Samrådsgrupp för klimatet – ett samarbete med idéburna organisationer.

SKYDD OCH FÖRVALTNING
AV KUSTEN

Sedan 2019 har en förvaltningsöverskridande grupp arbetat med skydd och
förvaltning av kusten. Delar av Kristianstads kommun är utsatt för erosion, en
problematik som förstärks av klimatförändringarna och havsnivåhöjningen.
Arbetet har fokuserat på de kuststräckor
där erosionsproblematiken är som störst.
Under hösten 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om att tilldela medel för ett
åtgärdspaket, innehållande strandfodring, stenrev, sandstaket och vegetationsplantering.

KOMMUNAL ENERGIOCH KLIMATRÅDGIVNING

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen riktar sig till privatpersoner,
små och medelstora företag och föreningar/organisationer och bedrivs av två
rådgivare som delar på en heltidstjänst
finansierad av Energimyndigheten.
48
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Under 2020 har arbetet fokuserat på att
ge coronasäkra rådgivningar genom att
bland annat erbjuda webbseminarier
kring solceller och laddstolpar.

ÖKAT ANTAL SOLCELLER

Under 2020 har antalet installerade
solceller ökat inom flera delar av kommunens verksamheter. ABK har utökat
sin produktion av el från solceller från
51 kW till 473 kW installerad effekt. Tekniska förvaltningen har tagit sin största
anläggning på Sånnaskolan i drift med
en installerad effekt på 200 kW. Solceller har även tagits i bruk på Arkelstorps
och Tvedegårds nybyggda förskolor och
några anläggningar har installerats i det
befintliga fastighetsbeståndet.

FOSSILFRI UPPVÄRMNING

Från och med 2020 är ABK helt fossilfritt
när det gäller uppvärmning, efter att
sista anläggningen med fossilt bränsle
konverterats. Under året har ABK också
övergått till fossilfria transportfordon,
som nu drivs av antingen biogas eller el.

MINSKAD ENERGIANVÄNDNING

ABK har fortsatt sitt arbete med åtgärder
för att minska energianvändningen genom nya tätare fönster, tilläggsisolering
och återvinning av mekanisk frånluft i

befintliga och genom att bygga nytt med
hållbara och underhållsfria material.
Tekniska förvaltningen har arbetat med
konvertering av uppvärmning från pelletsanläggningar till värmepumpar.

INITIATIV FÖR ATT ÖKA CYKLANDE
Under året har kommunen lagt ny asfalt
på flera av de större gång- och cykelvägarna för att främja cykeltrafiken och
därmed minska bilresandet. Bland annat
har sträckan längs med Härlövsängaleden, Nosaby- Balsby och ÖsterslövEkestad fått ny beläggning. Ett cykelgarage har även byggts i centrum nära
stationen där cyklar numera säkert kan
förvaras av pendlare.

SOLPUNKTEN

C4 Energi har byggt Solpunkten, en av
Sveriges större solcellsparker, vid Lägsta
punkten i Kristianstad. Mark som inte
är optimal för varken jordbruk eller
bostäder används nu för att producera
förnybar energi. Parkens består av drygt
9000 solcellspaneler och C4 Energis
elhandelskunder har möjlighet att bli
andelsägare i parken. Tillsammans med
sina kunder skapar C4 Energi möjlighet
för omställning till ännu mer förnybar
energi.

MILJÖ OCH KLIMAT

Giftfri och säker miljö
Under 2020 har arbetet med den lokala
kemikalieplanen fortsatt med workshops
för tjänstepersoner och sammanställande. Planen innehåller 21 stycken
åtgärder uppdelade i fyra målområden
baserade på kommunens roll och ansvar:
upphandling och inköp, användning, tillsyn och kontroll, samt barns exponering.
Under hösten har planen varit ute på
remiss och förväntas färdigställas under
början av 2021.

STORSTÄDNING I VATTENRIKET

var det storstädning i Vattenriket. Veckan
inleddes med skräpplockning runt
naturum och i Helge å tillsammans med
allmänheten, dykare och paddlare. Under
veckan höll föreningar skräpplockaraktiviteter. Dessutom kom holkar med
skräppåsar upp i naturen för att göra det
lättare att ta med skräpet hem. Veckan
avslutades med en skrotkonsert vid
naturum. Plast i haven är ett växande
problem. Projektet ”Storstädning i Vattenriket” är ett exempel på arbetet med
att hitta lokala lösningar för att nå FN:s
globala hållbarhetsmål Agenda 2030.

I staden, i naturen och i havet. Överallt
finns det skräp. Under Framtidsveckan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning-

LOKAL KEMIKALIEPLAN

FÖRDJUPAD TILLSYN
VÄXTSKYDDSMEDEL

en har under 2020 arbetat med en fördjupande tillsyn kopplat till växtskyddsmedel och biologisk mångfald. Projektet
är ett gemensamt tillsynsprojekt via
Miljösamverkan Skåne som pågått under
2019 och 2020 och har fokuserat på
integrerat växtskydd med inriktning på
biologisk mångfald inom jordbruket. Syftet har varit att inspirera lantbrukare att
arbeta mer med integrerat växtskyddsåtgärder inom växtodlingen för att på
så sätt minska användningen av växtskyddsmedel. Projektet och dess material
har även gett en mer enhetlig och effektiv
tillsyn av det integrerade växtskyddsarbetet i kommunen.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Förväntad utveckling
Efter ett år där stora delar av kommunen och världen präglats av covid-19 blickar vi nu framåt mot
vaccination och en väg tillbaka till en mer normal vardag, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt.
Under 2021 kommer en ny strategisk
färdplan för 2021-2024 att beslutas och
läggas till det budgetbeslut som redan
är taget. Strategisk färdplan pekar ut
riktning och färdvägen framåt under en
fyraårsperiod och är ett viktigt verktyg
för våra långsiktiga målsättningar. Det är
av yttersta vikt att vi hanterar pandemin
även framöver, men det är lika viktigt
att vi har fokus på hur kommunen ska
utvecklas för att vi ska fortsätta ta steg
framåt.
Osäkerheten kring den ekonomiska
verkligheten efter covid-19 är stor och
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
beskriver i sina ekonomiska scenario ett
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år med svagare tillväxt i skatteunderlaget
än genomsnittligt. Samtidigt är tillväxten
starkare än de tidigare prognoserna,
även om de är historiskt sett svaga. Långsiktigt förväntas skatteunderlagstillväxten vara tillbaka på vanliga nivåer under
år 2022.
En stark ekonomi är en förutsättning
för att en kommun ska klara framtidens
välfärd. Kristianstads kommun har tagit
beslut om förändringar i budgeten för att
säkerställa vår långsiktiga ekonomiska
styrka, där balansen mellan skatteintäkter, kostnader och investeringar gör att vi
kan säkerställa kommunallagens krav på
god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige fastställde i
november den budgeterade resultatnivån
för 2021 till +83 mkr vilket motsvarar
1,5 procent av skatter och statsbidrag.
SKR rekommenderar 2 procent av skatter och statsbidrag för genomsnittskommun med normal mängd investeringar.
Bokslutsberedningar genomförs i
vecka 7. Då görs viktiga avstämningar av
det verksamhetsmässiga och ekonomiska
resultatet som bas för det kommande
budgetarbetet inför budget 2022. I april
och maj följer sedan budgetberedningar
för såväl drift som investeringar. Slutligt
beslut om budget 2022 planeras tas i
kommunfullmäktige i juni 2021.

Räkenskaper
Avsnitt tre redogör för det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens
verksamhet (resultaträkning), verksamhetens finansiering (kassaflödesanalys)
och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning). Dessutom beskrivs vilka redovisningsprinciper som använts. Här finns också noter som ger
ytterligare förklaringar till de poster som återfinns i ovan uppräknade modeller. Därefter redovisas utfallet för drift- och investeringsbudgeten och till sist
återfinns förklaringar av relevanta ekonomiska termer. Vad som ska presenteras i årsredovisningen regleras i 4 kap i LKBR (Lag (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning) samt via det normerande organet RKR (Rådet för
kommunal redovisning).
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

RESULTATRÄKNING (ALLA BELOPP I MKR)
NOT

KOMMUNEN

KONCERNEN

2020

2019

2020

2019

1 457,7

1 441,2

2 691,4

2 697,8

Verksamhetens intäkter

2

Avskrivningar

–6 200,6
–379,5

–6 208,4
–5 057,9

–702,1

–6 998,4

–5 122,5

–290,7

–6 985,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

5

–4 995,7

–4 856,7

Skatteintäkter

6

3 758,3

3 773,3
12,4

1 598,4

3 773,3

234,2

1 297,0

3 758,3
361,0

1 297,0
213,5

39,4

83,4

8,9

14,7

Verksamhetens kostnader

Generella statsbidrag och utjämning

3, 4

VERKSAMHETENS RESULTAT

7

Finansiella intäkter

8

Finansiella kostnader

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

9

Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

1 598,4

–556,1

249,0

–24,6

–18,4
77,3

299,5

–70,4

152,0

0,0

0,0

0,0

0,0

249,0

77,3

–76,2

299,5

152,0

BALANSRÄKNING (ALLA BELOPP I MKR)
NOT
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

10

KOMMUNEN

KONCERNEN

2020

2019

2020

2019

8 197,2

7 494,4

13 262,7

12 597,5

1,7

1,5

2,3

1,8

varav mark, byggnader och tekniska anläggningar

11

7 024,2
6 554,8

6 449,1
5 998,9

13 201,9
11 229,7

12 538,6

varav maskiner och inventarier

12

469,4

450,3

1 972,2

1 942,4

13

1 171,3

Finansiella anläggningstillgångar

10 596,2

0,0

0,0

58,5
0,0

57,0

Omsättningstillgångar

14

1 043,8

1 211,9

745,0

1 313,6

738,8

Förråd

15

150,7

95,0

188,0

136,8

Kassa, bank

17

552,3

173,5

562,8

13 336,2

Bidrag till infrastruktur

Kortfristiga fordringar
Summa tillgångar

16

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
varav årets resultat

18

varav resultatutjämningsreserv
varav övrigt eget kapital
Minoritetsintresse

508,9

476,5

9 409,1

8 239,4

562,8
14 576,3

0,0

408,2
193,8

2020

2019

2020

2019

4 206,8

3 957,8

4 665,1

4 366,9

249,0

77,3

299,5

152,0

267,6

126,4

267,6

126,4

3 690,2

3 754,1

4 098,1

4 088,5

0,0

0,0

2,1

2,3

Avsättningar

19

86,8

87,4

330,5

317,9

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

20

0,3

81,2

5 115,5

6,3

95,9

Skulder

21

86,5

4 194,2

234,6

9 578,5

8 649,1

Långfristiga skulder

22

3 593,3
1 522,1

2 905,2

8 226,5

8 239,4

1 352,1

7 304,5

9 409,1

1 289,0

14 576,3

13 336,2

2020

2019

2020

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

6 310,1

6 108,0

1 428,1

1 456,0

1 388,9

1 415,3

1 388,9

1 415,3

Andra avsättningar

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

23

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
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20
24

4 921,2

4 692,7

39,2

90,9

227,0

1 344,6

40,8

KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MKR)
NOT

KOMMUNEN

KONCERNEN

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2020

2019

2020

2019

Årets resultat

249,0

77,3

299,5

152,0

2,3

12,6

23,8

Justering för av– och nedskrivningar

5

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

26

Justering för gjorda avsättningar

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

25

Ökning (+) minskning (–) periodiserade anslutningsavgifter

379,5

290,7

6,0

633,9

9,6

380,0

2,6

1 016,8

688,1

45,8

10,4

45,8

10,4

–55,6

2,5

–0,7

Ökning (–) minskning (+) kortfristiga fordringar

–32,4

Ökning (+) minskning (–) kortfristiga skulder

Ökning (–) minskning (+) förråd/varulager

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar (-)

10

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)

27

Investering i materiella anläggningstillgångar (-)

702,1

556,1
–43,8

13,4

–154,6

119,6

231,9

823,5

–121,6
284,8

6,2

862,9

–165,0

2020

2019

2020

2019

–0,9

–0,6

–1,3

–0,6

–51,2

14,4

667,6

11,12

–962,4

–1 037,1

–1 384,6

–1 517,6

28

–148,0

0,0

0,0

0,0

30
31

–11,0

–0,1

–12,1

–1 088,2

–1 029,4

–1 371,4

2020

2019

2020

2019

Nyupptagna lån (+)

22

638,0

956,0

875,0

1 062,3

Ökning övr långfristiga skulder (+)

32

6,4

–1,8

6,4

–1,8

Ökning långfristiga fordringar (-)

Minskning av långfristiga fordringar (+)

Investering i finansiella anläggningstillgångar (-)

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)
Kassaflöde från investeringsverksamheten

29

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av lån (-)

31,5
0,0

0,7
7,6
0,0

16,0

2,4

10,6
0,0

0,0

–0,6

12,3

–1 504,0

0,0

–220,0

642,3

–2,1

738,3

4,1

876,2

–0,4

844,6

2020

2019

2020

2019

1,3

0,4

1,3

0,4

ÅRETS KASSAFLÖDE

378,8

–5,9

368,9

8,6

Likvida medel vid årets början

173,5

179,4

193,8

185,3

1 333,4

896,1

563,5

205,2

Förändring leasingskuld

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

22

2,5

33

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Likvida medel vid årets slut

34

552,3

173,5

–4,9

–220,0
4,1

562,8

193,8

RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR/SKULDER
Räntebärande tillgångar vid årets slut
Räntebärande skulder vid årets slut

–3 657,3

–2 798,6

–7 882,5

–7 012,8
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NOT 1:

Upplysningar om redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bland annat innebär att:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer
att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

FINANSIELLA LEASINGAVTAL
Leasingavtal klassificeras som finansiella
leasingavtal om det innebär att de ekonomiska fördelarna och de ekonomiska
riskerna som förknippas med ägandet
av objektet i allt väsentligt överförs från
leasegivaren till leasetagaren, enligt RKR
R5. Detta innebär att finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgång
och förpliktelsen att betala framtida
leasingavgifter redovisas som skuld i
balansräkningen. Vid leasingperiodens
början redovisas tillgången och skulden
till leasingobjektets verkliga värde eller
till nuvärdet av minimileaseavgifterna
om detta är lägre. Nuvärdet beräknas
utifrån leasingavtalets implicita ränta
om denna är känd. I annat fall används
54
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leasetagarens marginella låneränta.
Leasingavgifterna fördelas på ränta och
amortering enligt effektivräntemetoden.
Leasingavtal som inte klassificeras som
finansiell leasing klassificeras som operationell leasing.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

I kommunens årsbokslut kan det finnas
jämförelsestörande poster. I enlighet
med RKR R11 ska en post betraktas som
jämförelsestörande när posten uppgår
till ett väsentligt belopp och är av sådant
slag att den inte förväntas inträffa ofta
eller regelbundet. Som jämförelsestörande post betraktas i kommunen poster
som överstiger 10 mkr. Jämförelsestörande poster särredovisas i egen not när

dessa förekommer i resultaträkningen.
Exempel på jämförelsestörande poster är
nedskrivningar, försäljning av anläggningstillgångar och förändringar och
omstrukturering av verksamheter. I 2020
års bokslut redovisas vissa covid-19 relaterade poster som jämförelsestörande.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla en
sammanställd redovisning som även
innefattar den kommunala verksamhet
som bedrivs i bolagsform med mera. De
kommunala bolagen använder sig av årsredovisningslagen, Redovisningsrådets
rekommendationer samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i

NOTER

redovisningsprinciper mellan kommun
och kommunala bolag är kommunens
redovisningsprinciper vägledande för
den sammanställda redovisningen.
Den sammanställda redovisningen
utgår från RKR R16. Redovisningen har
upprättats enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att eget kapital i det
förvärvade bolaget elimineras vid förvärvstidpunkten. I redovisningen ingår
endast kapital som intjänats efter förvärvet. Med proportionell konsolidering
menas att i redovisningen ingår endast
så stor del av företagets resultat- och balansräkning som svarar mot kommunens
ägarandel.
Huvudregeln är att den sammanställda redovisningen omfattar bolag där
kommunen har en ägarandel på minst 20
procent. Krinova AB har dock undantagits med hänvisning till att bolagets
omsättning uppgår till mindre än 5
procent av kommunens skatteintäkter
och generella statsbidrag. Eliminering
av koncerninterna mellanhavanden har
gjorts enligt väsentlighetsprincipen.
Justering av ingående eget kapital sker
vid konsolideringen i de fall där det egna
kapitalet skiljer sig åt mellan de preliminära årsredovisningarna i bolagen och de
årsredovisningar som slutligen fastställdes för föregående räkenskapsår.
I den sammanställda redovisningen
tas 20,6 procent av de obeskattade reserverna upp som uppskjuten skatteskuld i
form av en avsättning. Resterande 79,4
procent förs till eget kapital.

UPPRÄTTAD SÄRREDOVISNING

Kommunen upprättar särredovisning för
kommunens VA-verksamhet i enlighet
med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

UPPSKATTNINGAR OCH
BEDÖMNINGAR

Upprättandet av bokslut och tillämpning
av redovisningsprinciper, baseras ofta på
ledningens bedömningar, uppskattningar
och antaganden som anses vara rimliga
vid den tidpunkt då bedömningen görs.
Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett
antal andra faktorer, som under rådande
omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma
de redovisade värdena på tillgångar och
skulder, som inte annars framgår tydligt

från andra källor. Det verkliga utfallet
kan avvika från dessa uppskattningar
och bedömningar. Uppskattningar och
antaganden ses över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet
i uppskattningar och antaganden på
balansdagen bedöms kunna innebära en
betydande risk för en väsentlig justering
av redovisade värden för tillgångar och
skulder under nästa räkenskapsår.

INTÄKTER

Intäkter har tagits upp till verkligt värde
av vad som erhållits eller kommer att
erhållas och redovisas i den omfattning
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Skatteintäkter redovisas det år som
de skattskyldigas inkomst tas upp till
beskattning och den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras
på Sveriges Kommuner och Regioners
decemberprognos i enlighet med RKR
R2.
Anslutningsavgifter för VA tas upp
som förutbetald intäkt och redovisas
bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.
Offentliga investeringsbidrag periodiseras på samma sätt.
Resultatföring av intäkter från exploateringsområden bokförs löpande i
samband med försäljning. Kostnader för
sålda tomter matchas. Fortfarande finns
ett fåtal äldre pågående exploateringsprojekt där succesiv övergång till nya
redovisningsprinciper görs.

BIDRAG TILL STATLIG
INFRASTRUKTUR

I kommunen redovisas bidrag till statlig
infrastruktur direkt som en kostnad i
resultaträkningen.

LÖNER

Personalens löner redovisas enligt
kontantprincipen. Timanställdas lön för
december kostnads- och skuldbokförs i
december. Semesterlöneskulden inklusive personalomkostnadspålägg kostnads- och skuldbokförs i december.

GRÄNSDRAGNING MELLAN
KOSTNAD OCH INVESTERING

Tillgångar avsedda för stadigvarande
bruk eller innehav med en nyttjandeperiod som överstiger 3 år klassificeras
som anläggningstillgång om beloppet

överstiger gränsen för mindre värde.
Gränsen för mindre värde har satts till
ett halvt prisbasbelopp och gäller som
gemensam gräns för materiella tillgångar
och därmed också för finansiella leasingavtal. Samma beloppsgräns används för
att bedöma vad som är väsentliga belopp
avseende immateriella tillgångar.

IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar, i form av
programvarulicenser har tagits upp
som anskaffningsvärde efter avdrag för
planenlig avskrivning. Avskrivningstiden
är fem år.

MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar har i
balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga
avskrivningar. Avskrivningstiderna anpassas till anläggningens bedömda nyttjandeperiod och baseras på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde.

FÖLJANDE AVSKRIVNINGSTIDER
ANVÄNDS:
Mark och konst:

–

Maskiner och inventarier:

3, 5, 10, 15, 20 år

Byggnader och
tekniska anläggningar:

10, 15, 20, 33,
50, 80 år

Ett ramverk för komponentavskrivning
togs fram under 2014 och tillämpas
från och med 2015. För fastighetsinvesteringar görs komponentavskrivning
avseende anläggningstillgångar över 5
mkr. För övriga anläggningstillgångar
inom vatten och avlopp respektive gator
med mera tillämpas inget minimibelopp.
Uppdelningen i komponenter baseras på
komponenternas bedömda nyttjandeperiod.

AKTIVERAD EGEN TID

Kommunen avviker till viss del från RKR
R4 vid aktivering av löner för personal
kopplat till investeringsprojekt. Kommunen aktiverar arbetstid enligt tidredovisning vilken utgår från en schablonberäkning (uppdateras årsvis) av aktuell lön.
Denna utgår från roll och inte exakt lön
(det finns ett spann per roll) utifrån bedömningen att det ska vara administrativt försvarbart. Enligt RKR R4 får endast
löneutgift för den nedlagda arbetstiden
tas med vilket kräver att tidsredovisning
RÄKENSKAPER
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sker och används som grund för aktivering.

AVSKRIVNINGSMETOD

Linjär avskrivningsmetod tillämpas.
Avskrivningen påbörjas månaden efter
att tillgången har tagits i bruk.

INTERNRÄNTA

I internredovisningen har verksamheterna belastats med internränta på 1,5
procent (2019: 1,5 procent) baserat på
anläggningstillgångarnas bokförda värde.
Vatten och avloppsverksamheten har
belastats med en internränta på 0,56
procent (0,7 procent) vilket motsvarar
den genomsnittliga räntan på kommunens låneskuld.

LÅNEKOSTNADER

Lånekostnader redovisas normalt enligt
huvudmetoden och ingår i årets resultat.

NEDSKRIVNINGAR

Nedskrivningar hanteras i enlighet med
RKR R6. Nedskrivningsbehov bedöms för
större anläggningstillgångar om indikation förekommer på att tillgångens verkliga värde understiger redovisat värde.
Både nedskrivningar och utrangeringar
har gjorts under 2019, se under rubrik
Materiella anläggningstillgångar.

PENSIONER

Förpliktelser för pensionsåtaganden
för anställda i kommunen är beräknade
enligt RIPS17/19.
Pensionsskulden är den framtida
skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade
pensionsskulden, inklusive löneskatt,
återfinns under rubrikerna avsättningar,
kortfristiga skulder och ansvarsförbindelser. Under avsättningar redovisas
kompletterande ålderspension, särskild
avtalspension före 65 år samt efterlevandepension. Som kortfristig skuld finns
redovisat de pensioner som intjänats av
de anställda under året, men som betalas
ut först under nästföljande år. Under
ansvarsförbindelser finns de pensionsförpliktelser som har intjänats före 1998.
Visstidsförordnanden som ger rätt till
särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer
att leda till utbetalningar och innan dess
som ansvarsförbindelse. För avtal som
inte lösts ut (förtroendevalda som inte
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har avgått med pension och som omfattas av bestämmelserna för förtroendemannapension) finns uppgifter både för
avsättning och för ansvarsförbindelse.

AVSÄTTNINGAR

Övriga avsättningar hanteras i enlighet
med RKR R9. Förpliktelser som uppstår
på grund av inträffade händelser och som
finns oberoende av framtida handlande
redovisas som avsättningar och har
tagits upp till det belopp som bedöms
krävas för att reglera förpliktelserna. Se
not nr 19 för närmare beskrivningar och
bedömningar.

REDOVISNING AV DERIVAT OCH
SÄKRINGSREDOVISNING

Derivat- och säkringsredovisning görs i
enlighet med RKR R8.
Kristianstads kommun använder ränteswappar på del av långfristiga skulder
i syfte att säkra räntenivån på en del av
räntekostnaderna. Genom säkringen
erhåller kommunen en fast ränta och det
är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntor på upplåning.

ÄNDRADE OCH AVVIKANDE
REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT
RÄTTELSE AV FEL I SAMBAND MED
ANPASSNING TILL NY LAG OCH
NYA REKOMMENDATIONER
I samband med att LKBR trädde i kraft
uppdaterades rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Under 2019 började kommunen att
anpassa redovisningen för att följa lagen
och rekommendationerna
För räkenskapsåret 2019 finns rättelser av tidigare års fel som justerats
genom eget kapital. Även kommunens
resultat påverkades av de anpassningar
som gjorts. Mer om hur respektive rättelse och/eller anpassning har påverkat
det egna kapitalet och resultatet står i
rubrikerna nedan.

Återföring av tidigare uppskrivning
av finansiella anläggningstillgångar

Tidigare år har uppskrivning gjorts
av värdet på andelar i Kommuninvest
ekonomisk förening om 35,7 mkr. Uppskrivningen har gått genom eget kapital.
Med anledning av att LKBR inte medger
uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar har dessa nu återförts. Jämförelsetalen för resultaträkningen 2018
har inte påverkats.

Exploateringsersättningar och
investeringsbidrag
Exploateringsersättningar och investeringsbidrag från privata aktörer har
tidigare redovisats som förutbetalda
intäkter vilka intäktsförts i takt med
avskrivningen på motsvarande investeringar.
Under 2019 genomfördes en kartläggning för att anpassa redovisningen så
att denna typ av ersättningar intäktsförs
korrekt eller skuldbokförs till dess att
kommunen delvis eller helt fullgjort sitt
åtagande. Arbetet med detta kommer att
fortsätta under 2020. Anpassning till den
nya redovisningsprincipen har inneburit
att förutbetalda intäkter om 106,4 mkr
justerats 2019 som en rättelse av tidigare
års fel direkt mot eget kapital.

Finansiell leasing

Under räkenskapsår 2020 har tillgångar
och skulder bokats in avseende finansiell
leasing av fastigheter hyrda av det kommunala dotterbolaget Specialfastigheter
i Kristianstad AB. Denna förändring har
inte påverkat resultaträkningen utan har
ökat balansomslutningen i kommunen
genom att en leasingtillgång tagits upp
och motsvarande belopp tagits upp som
leasingskuld. 2019 justerades för detta i
den sammanställda redovisningen men
inte i kommunens räkenskaper.

Anslutningsavgifter i C4 Energi

Från och med 2015 intäktsför C4
Energi anslutningsavgifter direkt. I den
sammanställda redovisningen har C4
Energi:s anslutningsavgifter periodiserats i enlighet med RKR:s principer. Detta
har ändrats 2019 och intäkter avseende
anslutningsavgifter från C4 Energi redovisas på samma sätt i bolaget som i den
kommunala koncernen.

Ersättning moms, enligt LEMK

Kommuner erhåller momsersättning
från staten för den ingående moms som
kan dras av på leverantörsfakturor.
Momsersättningen är ett bidrag i form av
intäkter, och intäkter och kostnader får
enligt lag inte kvittas mot varandra. Kommuner avviker avseende detta eftersom
kommunen bokför nettokostnaden, d.v.s.
fakturans bruttobelopp minus moms.
Skäl eller analys anges inte eftersom
detta är en generell avvikelse hos Sveriges kommuner.

NOTER

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MKR)
KOMMUNEN
Not 2 Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel samt nettoomsättning bolagen

KONCERNEN

2020

2019

2020

2019

44,0

51,1

1 482,5

1 528,1

135,4

132,3

135,4

Avgifter och ersättningar

501,8

468,4

Bidrag

615,7

588,7

Hyror och arrenden

Verksamheter och entreprenader
Övriga intäkter

Aktiverade interna intäkter till investeringar
Elimineringar inom koncernen
Summa

varav jämförelsestörande poster:

132,3
96,3
58,7
8,9

91,1
53,1
53,4

501,8

468,4

615,7

588,7

96,3

91,1

91,8

85,0

16,9

57,0

1 457,7

0,0

1 441,2

0,0

2 691,4

–245,9

2 697,8

–255,9

92,0

0,0

65,9

0,0

varav statligt driftsbidrag för sjuklönekostnader covid-19

65,9

0,0

65,9

0,0

varav statligt driftsbidrag för övriga merkostnader covid-19

26,1

0,0

26,1

0,0

Not 3 Verksamhetens kostnader
Kostnader för arbetskraft *

varav pensionskostnader inkl. löneskatt 24,26 %:
varav förändring av pensionsavsättning

varav årets intjänande av avgiftsbestämd del
varav pensionsutbetalningar
varav pensionsförsäkringsavgifter
varav förvaltningsavgifter
varav löneskatt
Bidrag och transfereringar
Revisionskostnad

Skatt på årets resultat
Minoritetens andel i årets resultat

2020

2019

2020

2019

–3 982,7

–4 032,4

–4 273,7

–4 322,0

–3,0

–2,5

–2,8

–325,6

–341,1

–347,1

–358,2
–2,5

–137,6

–137,0

–137,6

–137,0

–44,9

–59,3

–62,4

–59,3

–75,6
–0,4

–64,0

–263,5
–1,9

–71,7
–0,4

–70,2

–75,6

–71,7

–0,4

–0,4

–68,2

–70,2

–241,0

–263,5

–241,0

0,0

–1,9

–2,8

–3,0

0,0

–15,3

–34,9

0,0

0,0

–0,2

0,0

Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader

–1 952,5

–1 933,1

–2 675,5

–2 671,8

Summa

–6 200,6

–6 208,4

–6 985,0

–6 998,4

Elimineringar inom koncernen

0,0

0,0

245,9

274,3

* From 2020-01-01 redovisas motkontering vid aktivering av eget arbete vid utveckling av anläggningstillgångar under kostnader för arbetskraft i enlighet med Kommun-Bas 20r.

Not 4 Revisionskostnad

2020

2019

2020

2019

Revisionskostnad

–1,9

–1,9

–1,9

–3,0

Summa

–1,9

–1,9

–1,9

–3,0

varav kostnad för räkenskapsrevision

Not 5 Avskrivningar

–0,4

–0,4

–0,4

–1,0

2020

2019

2020

2019

Planenliga avskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar

–315,7

–290,7

–581,2

–556,1

Summa

–379,5

–290,7

–702,1

–556,1

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar*

–63,8

0,0

–120,9

0,0

* Nedskrivning i kommunen avser Hammarslundsvallen inkl Pyntens pumpstation, Hedentorpsvallen och Bomgatan. För koncernen tillkommer nedskrivning i C4 Energis fjärrvärme

Not 6 Skatteintäkter

2020

2019

2020

2019

Preliminär skatteinbetalning innevarande år

3 840,2

3 807,8

3 840,2

3 807,8

Slutavräkningsdifferens föregående år

3 758,3

–61,2

3 773,3

2,0

3 758,3

–61,2

3 773,3

Preliminär slutavräkning innevarande år
Summa

–20,7

–36,5

–20,7

–36,5
2,0

"Preliminär slutavräkning av skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) decemberprognos och motsvarar för år 2020
-715 kr per invånare. Slutavräkning för år 2019 innebär -244 kr per invånare jämfört med prognos på -430 kr. Mellanskillnaden, +186 kr per invånare resultatredovisas i 2020 års
bokslut."

RÄKENSKAPER

|

57

NOTER

NOTER TILL RESULTAT– OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MKR)
KOMMUNEN

KONCERNEN

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

2020

2019

2020

2019

Bidrag inkomstutjämning

986,2

937,2

986,2

937,2

85,1

62,5

85,1

Regleringsavgift/bidrag

Avgift/bidrag kostnadsutjämning
LSS utjämning avgift/bidrag
Intäkt från fastighetsavgift

Generella bidrag från staten

87,7
83,6

173,9

59,6
34,0

165,4

87,7
83,6

173,9

59,6
34,0
62,5

165,4

1 598,4

181,9

1 297,0

1 598,4

160,8

0,0

181,9

1 297,0

160,8

38,2

160,8

2019

160,8

0,0

2020

0,0

2020

0,0

2019

5,5

51,9

5,8

52,2

Borgensavgifter

24,6

83,4

0,0

–69,7

Not 9 Finansiella kostnader

0,0

40,0

–37,0

22,8

39,4

0,0

24,6

Summa

0,0

22,8

2020

40,0

2019

0,0

2020

0,0

2019

Räntor på upplåning

–21,9

–14,3

–104,7

–95,9
23,8

Summa

varav jämförelsestörande poster:

varav generellt statsbidrag extra välfärdsmiljarder till kommuner

Not 8 Finansiella intäkter

Utdelning obligationer/aktier
Räntor från likvida medel

Räntor från utlämnade lån till kommunala bolag
Övriga finansiella intäkter

Elimineringar inom koncernen

varav jämförelsestörande poster:

varav värdeöverföring från Kristianstads Kommunföretag AB

Ränta på pensionsskuldsförändring
Övriga finansiella kostnader

0,3
7,2
1,8

–1,4
–1,3

0,7
7,0
1,1

–2,4
–1,7

6,5
7,2
1,8

8,9

0,0

–1,4
–1,3

38,2

1,3
7,0
1,1

14,7

0,0

–2,4
–1,7

Elimineringar inom koncernen
Summa

0,0

–24,6

0,0

–18,4

37,0

–70,4

–76,2

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar

2020

2019

2020

2019

3,7

2,8

7,9

Anskaffningsvärde

Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

Avskrivningstider

Redovisat värde vid årets början
Investeringar

Försäljningar och utrangeringar
Avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut

Not 11 Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde

6,6

–2,0

–1,3

–5,6

–4,8

1,5

2,0

1,8

2,7

1,7

5 år

0,9
0,0

–0,6

1,5

5 år

0,6

–0,4
–0,7

2,3

5 år

1,3
0,0

–0,8

1,8

5 år

0,6

–0,4
–1,0

1,7

2020

1,5

2019

2,3

2020

2019

9 729,0

8 877,6

16 988,3

15 804,2

Ackumulerade avskrivningar

–3 052,9

–2 805,6
5 998,9

11 229,7

10 596,2

Avskrivningstider

10–80 år

10–80 år

10–100 år

10–100 år

–7,3

–9,9

–18,6

–10,7

Ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde

Redovisat värde vid årets början
Investeringar

Försäljningar och utrangeringar
Nedskrivningar

Återförda nedskrivningar
Avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut
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–121,3

6 554,8
5 998,9

863,4
–63,8
0,0

–236,3

6 554,8

–73,0

5 323,7

910,0
0,0
0,0

–225,0

5 998,9

–5 612,6

1,8

–146,0

10 596,2

1 110,2
–73,8
4,0

–388,2

11 229,7

–5 116,3
–91,7

9 717,8

1 284,4
–38,3
0,0

–357,0

10 596,2

NOTER

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MKR)
KOMMUNEN
Not 12 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde

Ackumulerade avskrivningar

Ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde

Bokfört värde leasingtillgång fordon
Summa bokfört värde
Avskrivningstider

Redovisat värde vid årets början
Investeringar

Försäljningar och utrangeringar
Nedskrivningar

Återföring av nedskrivningar
Avskrivningar

Övrig justering

Redovisat värde vid årets slut
Redovisat värde vid årets början, leasingtillgång fordon
Förändring bokfört värde leasingtillgång
Avskrivningar leasingtillgång

Redovisat värde vid årets slut, leasingtillgång fordon
Summa redovisat värde vid årets slut

KONCERNEN

2020

2019

2020

2019

1 587,6

1 492,3

4 777,5

4 528,8

–1 135,3
0,0

452,3

–1 061,9
0,0

430,4

–2 710,1
–112,2

1 955,1

–2 538,8
–67,5

1 922,5

17,0

19,9

469,4

450,3

1 972,2

1 942,4

3–20 år

3–20 år
382,2

1 922,5

1 836,7

–1,2

122,9

3–20 år

0,0

274,8
–1,4

265,5
–0,5

430,6

99,4
0,0
0,0

0,0
0,0

17,0

19,9

3–20 år

–54,0

0,0

2,9

4,5

–76,5

–74,6
430,6

1 955,1

1 922,5

19,9

0,0

18,6
4,1

19,9
–0,4

18,6

0,0

452,3

–0,4
–2,4
17,0

–2,8
19,9

–189,8

–183,5

0,0

–2,4

0,0
4,1

17,0

–2,8
19,9

469,4

450,3

1 972,2

1 942,4

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar

2020

2019

2020

2019

Aktier i Kristianstads Kommunföretag AB, KKF

344,0

344,0

0,0

0,0

Aktier i övriga koncernföretag
Aktier i Kommunassurans Syd

Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening*

11,7
3,6

11,7
3,6

0,1
3,6

0,0
3,6

Övriga aktier och andelar

48,6

399,2

5,5

38,0

410,1

1,8

48,6

Summa värdepapper och andelar

2,2

38,0

57,8

45,7

Utlämnade lån till koncernföretag

760,4

633,3

0,0

0,8

644,6

0,8

10,6

761,2

0,8

0,0

0,0

0,8

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Förlagslån, Kommuninvest ekonomisk förening
Övriga utlämnade lån

Summa långfristiga fordringar
Uppskjutna skattefordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

0,0

1 171,3

10,6

1 043,8

58,5

4,1

0,8

57,0

* Insatsemission/andelskapital - Kommuninvest ekonomisk förening:
Kristianstads kommun har uppnått full medlemsinsats i Kommuninvest, 900 kr/invånare baserat på 81 826 st invånare. Antal invånare låstes 2015 och gäller fram till 2024.
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Insatskapitalet kommer successivt att höjas åren 2021-2024 med 100 kr/invånare och år och ska utgöra 1 300 kr/invånare år 2024, totalt 106 373
800 kr.
"I räkenskaperna upptas ett värde på balansdagen på 48 564 399 kr enligt nedan
73 643 400 kr bevis om medlemsinsats 2020-12-31
+ 10 600 000 kr överinsats, inbetalning av insatskapital genom konvertering förlagslån
- 35 679 001 kr återföring av tidigare gjorda uppskrivningar förändrad redovisningsprincip LKBR 2018:597"

Not 14 Bidrag till infrastruktur

2020

2019

2020

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Not 15 Förråd

2020

2019

2020

2019

Exploateringsfastigheter

128,6

87,9

128,6

87,9

Summa

150,7

95,0

188,0

136,8

Kristianstads kommun har inga aktiverade bidrag till infrastruktur
Summa

Övriga förråd

22,0

7,1

59,4
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Not 16 Kortfristiga fordringar

2020

Kundfordringar

91,1

Statsbidragsfordringar

Kortfristig fordran koncernkonto

2020

2019

67,0

144,8

123,3

192,1

145,8

50,6

50,5

20,0

Mervärdesskattefordringar

KONCERNEN
2019

192,1

78,0

0,0

145,8
0,0

50,6

50,5

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

112,7
508,9

28,3

137,2

Summa

42,5

106,8
476,5

562,8

38,2

408,2

0,0

0,0

501,1

337,7

2020

2019

2020

2019

Övriga kortfristiga fordringar

Elimineringar av koncerninterna kortfristiga fordringar ingår med
Not 17 Kassa, bank
Kristianstads kommun inklusive helägda kommunföretag har avtal om finansiella tjänster
med Nordea. Avtalet innefattar förutom sedvanliga banktjänster även hantering av likvida
medel via koncernkonto samt koncernkontokredit på 250 mkr.

Not 18 Eget kapital

552,3

173,5

70,8
17,7

193,8

562,8

2020

2019

2020

2019

3 957,8

3 880,5

4 366,9

4 255,9

- finansiell leasing samt byte K2 till K3

0,0

0,0

0,0

–1,8

- rättelse av fel konsolidering tidigare år av kommunala bolag

0,0

0,0

0,0

–40,9
152,0

Ingående balans

Effekter av ändrade redovisningsprinciper:
- justering uppskjuten skatt dotterföretag 2019
Direktbokning mot eget kapital
Årets resultat
Summa

varav vatten- och avloppsverksamheten

0,0
0,0

0,0
0,0

–1,2
0,0

0,0
1,7

249,0

4 206,8

77,3

3 957,8

299,5

4 665,1

4 366,9

0,4

–1,5

0,4

–1,5

varav resultatutjämningsreserv

267,8

126,4

267,8

126,4

Not 19 Minoritetsintresse

2020

2019

2020

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

2,1

2,3

2020

2019

2020

2019

Avsättningar pensioner exklusive ÖK-SAP**

46,7

44,5

46,7

44,5

Avsättning pensioner avseende förtroendevalda

22,5

20,2

22,5

20,2

Avsättning särskild löneskatt

86,5

16,9

81,2

15,9

95,9

16,9

90,9

6

6

–

–

Kristianstad Airport AB
Summa

Not 20 Avsättningar till pensioner*
Avsättning pensioner avseende ÖK-SAP**
Andra pensionsavsättningar
Summa

0,3
0,0

0,6
0,0

0,3
9,4

2,3

0,6
9,7

15,9

Antal visstidsförordnanden
Politiker

Tjänstemän

Villkoren avviker inte från avtalspraxis på området.
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Not 20 Avsättningar till pensioner, fortsättning

2020

2019

2020

2019

Ingående avsättning pensioner

81,2

75,4

90,9

85,1

Nyintjänad pension

4,0

2,5

4,0

2,5

Ändring försäkringstekniska grunder

0,0

0,0

0,0

0,0

Ränte- och basbeloppsförändring
Pension till efterlevande
Övrig post

1,9
0,2
1,2

2,1
0,0
2,9

1,9

2,1

0,2

0,0

0,9

2,9

Pensionsutbetalningar

Förändring av löneskatt

–3,1

81,2

1,0

–2,9

86,5

1,1

–3,1

Summa avsatt till pensioner

1,0

–2,9

95,9

90,9

Aktualiseringsgrad

97 %

97 %

97 %

97 %

1 415,3

1 459,9

1 415,3

1 459,9

0,0

0,0

0,0

0,0

* Pensionsavsättning för kommunens aktiva förtroendevalda ingår. Beräkning gjord av KPA.
**ÖK-SAP = Överenskommen särskild avtalspension.

1,1

Pensionsförpliktelser i form av ansvarsförbindelse ***
Ingående ansvarsförbindelse

Ränte- och basbeloppsförändring
Aktualisering

Ändring av försäkringstekniska grunder
Pensionsutbetalningar
Nyintjänande
Övrig post

Summa pensionsförpliktelser
Förändring av löneskatt

Övrig pensionsförpliktelse

Utgående ansvarsförbindelse

34,9
0,0

36,9
0,0

34,9

36,9

0,0

0,0

–74,8

–71,4

–74,8

–71,4

1 394,1

18,4

1 424,0

–0,5

1 394,1

18,4

1 424,0

–5,1

–8,7

–5,1

–8,7

1 388,9

1 415,3

1 388,9

1 415,3

0,3

0,0

–1,0

0,0

0,3

0,0

–1,0
–0,5
0,0

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 19.
Förpliktelse minskad genom försäkring: förmånsbestämd ålderspension och efterlevandepension försäkrat hos KPA.
Överskottsmedel i försäkringen uppgår till 6,9 mkr (2019: 7,1 mkr).
*** Ansvarsförbindelse för kommunens aktiva förtroendevalda ingår. Beräkning gjord av KPA.
Visstidsförordnanden för förtroendevalda som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Dessförinnan redovisas de som ansvarsförbindelse.

Not 21 Övriga avsättningar

2020

2019

2020

2019

Avsättning för Torsebrobadet

0,0

4,2

0,0

4,2

Avsättning för projekt Orangea staden

0,0

1,0

0,0

1,0

Avsättning för Kristianstad Tennisklubb
Avsättning reningsverk 2019
Avsättning uppskjuten skatt

Summa övriga avsättningar

0,3
0,0
0,0

0,3

0,3
0,8
0,0

6,3

0,3
0,0

234,3

234,6

RÄKENSKAPER
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NOTER

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MKR)
KOMMUNEN
Not 22 Långfristiga skulder

KONCERNEN

2020

2019

2020

2019

Lån i banker och kreditinstitut, ingående låneskuld*

2 392,0

1 656,0

6 980,3

6 138,0

Amortering under året

3 030,0

0,0

2 392,0

–220,0

7 850,5

–4,9

6 980,3

2 310,0

1 792,0

720,0

600,0

–

–

0,44

0,62

168,1

157,6

–13,7

–7,9

Upplåning under året
Summa låneskuld
Löptid, t.o.m. 5 år
Löptid, längre än 5 år

Genomsnittlig upplåningsränta, %
Genomsnittlig räntebindningstid, år
Förutbetalda anslutningsavgifter VA, ingående värde
Nya anslutningsavgifter under året
Resultatförda avgifter

Summa förutbetalda anslutningsavgifter VA
Återstående antal år

Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde
Nya investeringsbidrag under året
Resultatförda investeringsbidrag

Summa förutbetalda investeringsbidrag
Återstående antal år

Leasingskuld fordon

638,0

956,0

875,0

–

1 062,3
–220,0
–

2,28

3,05

168,1

157,6

59,5

18,3

19–30

213,9

20–30

168,1

19–30

213,9

20–30

123,7

125,5

123,7

125,5

12,1

4,5

12,1

4,5

123,7

130,1

–13,7

–5,6

130,1

25–33
32,1

–7,9

–6,3

26–33
32,4

59,5

–5,6

25–33
32,1

18,3

168,1

–6,3

123,7

26–33
32,4

Leasingskuld byggnad

187,3

189,0

0,0

0,0

Summa skuld finansiell leasing

219,3

3 593,3

221,4

2 905,2

32,1

8 226,5

32,4

7 304,5

–

–

612,6

640,8

Summa långfristiga skulder totalt
Eliminering av koncerninterna långfristiga skulder ingår med

* Tilläggsupplysningar låneskuld
Finanspolicy för kommunen och dess kommunala bolag innehåller ramar för hantering av finansiella risker i samband med upplåning. Refinansieringsrisk, maximalt 50 % av låneskulden får förfalla inom ett år, den genomsnittliga kapitalbindningen bör inte understiga två år. Ränterisk, maximalt 60 % av ränteförfallen får
ligga inom ett år, den genomsnittliga räntebindningen bör ligga mellan 2-5 år. Derivatinstrument får användas för att hantera risker och för att styra portföljens
räntebindning. Derivat med syfte att förbättra kassaflödet i skuldportföljen är tillåtna.
Per 2020-12-31 hade Kristianstads kommun två lån på på totalt 160 mkr räntesäkrade med derivat i form av två ränteswappar med motsvarande belopp.
Marknadsvärdet uppgår i bokslutet till -1,2 mkr (-3,2 mkr år 2019). Räntekostnaden för räntesäkringarna uppgår till 2,1 mkr (3,3 mkr för år 2019). Genomsnittlig
låneränta inklusive ränteswappar uppgår till 0,44 % (0,62 % år 2019) och exklusive ränteswappar till 0,36 % (0,55 % år 2019). Genomsnittlig räntebindningstid
inklusive ränteswappar uppgår till 2,3 år (3,1 år 2019) och exklusive ränteswappar till 2,3 år (2,9 år 2019).

Finansiella leasingavtal, fordon
Totala minimileaseavgifter

Nuvärde minimileaseavgifter
Därav förfall inom ett år

Därav förfall inom 2-5 år

Därav förfall senare än 5 år

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat

17,7
17,7
8,4

20,1

–

–

9,9

–

–

20,1

9,3

10,2

0,0

0,0

0,0

0,0

–
–
–
–

–
–
–
–

Operationella leasingavtal överstigande 3 år
Minimileaseavgifter:

1,8

1,0

Med förfall inom 2-5 år

0,7

0,2

Med förfall inom 1 år

Med förfall senare än 5 år
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NOTER

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MKR)
KOMMUNEN

KONCERNEN

Not 23 Kortfristiga skulder

2020

2019

2020

2019

Leverantörsskulder

212,6

282,7

308,4

402,9

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter*

648,0

585,6

739,2

753,5

4,2

3,0

4,2

Kortfristig skuld koncernkonto

Preliminärskatt och övriga löneavdrag

Skuld till staten avseende bidrag till infrastrukturell investering
Övriga skulder till staten

Övriga kortfristiga skulder
Summa

*varav beräknad upplupen pensionskostnad på avgiftsbestämd del
*varav beräknad upplupen löneskatt
*varav beräknad upplupen semesterlön och okompenserad tid
Not 24 Övriga ansvarsförbindelser, borgensåtaganden
Kommunala bostadsbolag
Övriga kommunala bolag
Bostadsrättsföreningar

Förlustansvar för Egna hem

Föreningar och organisationer
Övriga åtaganden*
Ställda säkerheter
Summa

407,9
66,3
3,0

185,1
56,7

0,0

0,0

66,3

56,7

105,8

78,5

85,4

78,5

1 289,0

156,7

85,4

1 522,1

89,2

1 352,1

1 344,6

122,6

122,7

122,6

122,7

41,8

29,7

29,8

29,7

29,8

244,9

241,9

244,9

241,9

2020

2019

2020

2019

3 368,6

3 159,0

0,0

0,0

28,7

30,0

28,7

30,0

2,7

2,6

2,7

1 513,4
0,0
2,6
7,9
0,0

4 921,2

1 492,9
0,1
7,9
0,0

4 692,7

0,0
0,0
7,9
0,0

39,2

0,0
0,1
7,9
0,0

40,8

*Övriga åtaganden: Borgensförbindelse avseende Regionmuseet Kristianstads pensionsskuld, 7,9 mkr. Åtagandet delas lika mellan Kristianstads kommun och Region Skåne.

Solidarisk borgen – Kommuninvest ekonomisk förening
Kristianstads kommun förlängde genom beslut i KF 2018-11-13, §217 sitt åtagande gällande solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Åtagandet gäller tom 2028-12-31
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken
på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kristianstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras
att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525
483 415 941 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1,68 % och andelen av de totala tillgångarna uppgick till
1,66  %.
Not 25 Justering för gjorda avsättningar
Förändring avsättning pensioner

Skuldförändring löneskatt på avseende pensioner
Förändring övriga avsättningar
Summa

2020

2019

2020

2019

4,3

4,6

4,0

4,7

–6,0

–3,4

7,6

18,0

1,0

–0,7

1,1

2,3

1,0
12,6
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MKR)
KOMMUNEN
Not 26 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

KONCERNEN

2020

2019

2020

2019

Realisationsvinst/förluster materiella anläggningstillgångar

6,0

9,6

4,0

–5,1

Effekt av ändrad princip koncernkonsolidering

0,0

Redovisning av minoritetsintresse

0,0

0,0

0,2

2,3

0,0

0,0

–1,2

–41,0

6,0

9,6

–0,3
2,6

–43,8

2020

2019

2020

2019

2,5

2,5

0,7

0,7

16,0

16,0

2,4

Not 28 Ökning av långfristiga fordringar

2020

2019

2020

2019

Utlåning till koncernföretag

148,0

0,0
0,0

0,0

0,0

148,0

0,0

0,0

Summa

0,0

0,0

0,0

Övriga ej likviditetspåverkande poster
Summa

Not 27 Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljningspris för övriga materiella anläggningstillgångar
Summa

Övrig ökning av långfristiga fordringar
Not 29 Minskning av långfristiga fordringar

0,0

0,0

2,4

0,0

2020

2019

2020

2019

Amortering avseende lån till övriga koncernföretag
Löst förlagslån Kommuninvest

20,9

7,6

10,6

0,0

31,5

0,0

0,0

Summa

10,6

7,6

10,6

0,0

Not 30 Investering i finansiella anläggningstillgångar

2020

2019

2020

2019

Andelar Kommuninvest

0,4

0,1

10,6

0,6

11,0

0,0

1,5

Summa

10,6

0,1

12,1

0,6

Not 31 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

2020

2019

2020

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

–12,3

2020

2019

2020

2019

6,4

6,4

–1,8

–1,8

6,4

6,4

–1,8

–1,8

Förvärv av övriga andelar

Omklassificering andelar
Summa

Not 32 Ökning av övr långfristiga skulder
Förutbetalda investeringsbidrag
Summa

Not 33 Förändring av leasingskuld

0,0

0,0

–12,3

2020

2019

2020

2019

Förändring av leasingskuld avseende fordon

Förändring av leasingskuld avseende byggnad

–0,4

4,1

0,0

4,1

–2,1

0,0

–0,4

Summa

–1,7

4,1

–0,4

4,1

Not 34 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

2020

2019

2020

2019

1,3

0,4

0,4

1,3

1,3

0,4

Betalning till Trafikverket för medfinansiering av GC-vägar
Summa
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0,4

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

DRIFTREDOVISNING – KOMMUNEN (ALLA BELOPP I MKR)
REDOVISNING
Kommunfullmäktige
varav fullmäktige
varav revisionen
varav valnämnden
Gemensamma nämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunstyrelsen inkl. KLK
varav styrelsen
varav kommunledningskontoret
Räddningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Arbete och välfärdsnämnden
Tekniska nämnden
varav gator, parker, fastigheter
varav vatten och avloppsverksamheten
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SUMMA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR
Finansförvaltning
ÅRETS RESULTAT

BUDGET

AVVIKELSE

2020
7,9
5,2
2,7
0,0
0,0
10,0
204,9
9,6
195,3
69,2
2 247,1
1 698,6
511,9
136,5
138,5
–1,9
235,2
15,5
11,4
5 148,2

2019
11,1
6,9
2,7
1,5
0,0
11,2
195,9
9,9
186,0
65,8
2 182,2
1 675,8
477,0
143,2
141,4
1,8
225,9
21,1
12,2
5 021,4

2020
10,1
7,3
2,8
0,1
0,0
12,6
207,4
10,4
197,0
68,6
2 280,9
1 707,9
481,9
138,9
138,9
0,0
235,2
19,9
12,9
5 176,5

2020
2,2
2,1
0,0
0,1
0,0
2,6
2,5
0,8
1,7
–0,6
33,8
9,4
–30,0
2,4
0,4
1,9
0,0
4,4
1,5
28,3

–5 397,2
–249,0

–5 098,8
–77,3

–5 215,4
–39,0

181,8
210,1

INVESTERINGSREDOVISNING – KOMMUNEN (ALLA BELOPP I MKR)
ÅRETS INVESTERINGAR
Nämnd/bolag
Kommunstyrelsen inkl förvaltningarna
varav Pynten pumpstation
varav skyddsvall Hammarslund
Gemensam nämnd
Räddningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Arbete- och välfärdsnämnden
Tekniska nämnden
varav Sånnaskolan*
varav Arkelstorp samlad förskola*
varav Hjärtebackens förskola
varav Helgedal skola/förskola
varav Tvedegårds förskola*
varav Fröknegårdsskolan
varav Kristianstad Badrike
varav Reningsverk
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Hjälpmedelscentrum
Summa kommunen
ABK
varav Nyproduktion Lugnet
varav Nyproduktion Stenskeppet*
varav Nyproduktion Dammlyckan
varav Nyproduktion Flaket
varav Gruppboende Färlöv
C4 Energi AB
Renhållningen
varav Returum *
Kristianstad Airport AB
Åhus Hamn
Summa bolagen
Totalt kommunkoncernen

TOTALT SEDAN PROJEKTENS START

Utfall 2020
36,0
0,4
0,4
0,1
4,4
23,9
10,3
0,6
872,3
56,2
9,0
70,8
55,4
24,2
72,7
124,7
85,9
3,9
0,6
0,0
1,5
953,5

Budget 2020
195,6
60,0
55,3
0,2
9,4
36,8
12,4
0,8
995,3
60,8
10,2
59,8
48,7
24,9
55,5
182,2
46,0
6,1
1,5
0,5
1,5
1 260,1

Avvikelse
159,6
59,6
54,9
0,1
5,0
12,9
2,2
0,2
123,0
4,6
1,2
–11,0
–6,7
0,8
–17,2
57,5
–39,9
2,3
0,9
0,5
0,1
306,6

Utfall ack.

Total budget

Avvikelse

16,8
3,2

140,5
74,0

123,7
70,8

264,4
71,8
85,0
130,2
81,3
102,3
152,7
123,3

268,0
72,0
108,0
160,0
82,0
110,0
510,0
535,0

3,6
0,2
23,0
29,8
0,7
7,7
357,3
411,7

–

–

–

230,6
55,5
37,8
4,1
2,8
4,8
127,0
48,8
31,3
1,4
28,9
436,7

231,1
56,4
39,8
4,0
2,5
5,0
134,2
61,3
35,0
5,3
40,9
472,8

0,5
–0,9
–2,0
0,1
0,3
–0,2
7,2
12,5
3,7
3,9
12,0
36,1

531,6
69,5
209,6
5,7
4,1
12,4
127,0
87,4
69,9
1,4
28,9
776,3

1 021,8
118,5
220,4
102,1
57,4
57,1
134,2
95,3
69,0
5,3
40,9
1 297,5

490,2
–49,0
–10,8
–96,4
–53,3
–44,7
7,2
7,9
–0,9
3,9
12,0
521,2

1 390,2

1 732,9

342,7

–

–

–

* färdigställt under 2020
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ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Ord och begrepp
Anläggningstillgångar

Kassaflödesanalys

Nettoomsättning

Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk t.ex. byggnader, mark,
aktier, inventarier, maskiner.

Beskriver hur verksamhet och investeringar har finansierats under året och
hur likvida medel har förändrats.

Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där avskrivningen sker utifrån
förväntad nyttjandetid.

Kortfristigt lån, fordran eller skuld som
förfaller till betalning inom ett år.

Intäkter från sålda varor och utförda
tjänster som ingår i ett företags normala
verksamhet med avdrag för lämnade
rabatter, moms m.m.

Avskrivning

Avsättning

Utgörs av de betalningsförpliktelser som
är säkra eller sannolika till sin förekomst,
men där osäkerhet föreligger beträffande
beloppets storlek eller tidpunkten för
betalning.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen per
den 31 december samt hur kapitalet
har använts (tillgångar) och hur det har
anskaffats (skulder och eget kapital).

Drift- och investeringsredovisning

Redovisar utfallet i förhållande till budgeterade intäkter och kostnader på olika
ansvars- och verksamhetsområden.

Eget kapital

Skillnaden mellan tillgångar respektive
skulder och avsättningar. Kommunens
egna kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar för
stadigvarande bruk) och rörelsekapital
(fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål).

Finansiell leasing

Äganderätten kan övergå till leasetagaren (kommunen), vilket innebär att de
ekonomiska risker och fördelar som är
förknippat med ägandet också övergår.

Finansnetto

Finansiella intäkter (t.ex. utdelningar,
ränteintäkter) minus finansiella kostnader (t.ex. räntekostnader).

Jämförelsestörande poster

Ekonomiska händelser som inte är extraordinära men som ändå är viktiga att
uppmärksamma vid jämförelser mellan
olika år.

Kapitalkostnader

Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern ränta.
66

|

RÄKENSKAPER

Kortfristig fordran/skuld

Kommunalt koncernföretag

En juridisk person där kommunen har ett
varaktigt bestämmande eller betydande
inflytande.

Kommunalt uppdragsföretag

En juridisk person som utför en kommunal angelägenhet utan att kommunen har
ett betydande inflytande. Delas upp i andra samägda företag (röstandelar under
20  %) samt i kommunala entreprenader.

Kommunens samlade verksamhet

Den verksamhet kommunen bedriver i
kommunkoncernen och i uppdragsföretag.

Kommunkoncernen

Den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag.

Komponentavskrivning

En uppdelning av en anläggningstillgång
i ett antal komponenter med olika livslängder (avskrivningstider).

Likvida medel

Kontanter eller tillgångar som kan
omsättas på kort sikt, t .ex. kassa- och
banktillgångar samt värdepapper.

Långfristig fordran/skuld

Långfristigt lån, fordran eller skuld som
förfaller till betalning senare än ett år
efter räkenskapsårets utgång.

Nettokostnadsandel

Beskriver hur stor andel av skatteintäkter och statsbidrag som använts för att finansiera verksamhetens nettokostnader.

Nettokostnader

Driftskostnader inklusive avskrivningar
efter avdrag för driftbidrag, avgifter och
ersättningar.

Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter efter avdrag för
investeringsbidrag.

Omsättningstillgångar

Lös egendom som inte är anläggningstillgång. Dessa tillgångar kan på kort tid
omsättas i likvida medel, t.ex. förråd,
fordringar, kassa, bank.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter till
rätt redovisningsperiod.

Resultaträkning

Sammanfattar intäkter och kostnader
samt visar årets förändring av det egna
kapitalet (årets resultat).

Realisationsvinst/realisationsförlust
Försäljningspris för en anläggningstillgång minus tillgångens bokförda värde.

Ränteswap

Ett finansiellt instrument som används i
syfte att säkra nivån på framtida räntebetalningar och minska den finansiella
risken på lång sikt.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet
avspeglar den finansiella styrkan på kort
sikt.

Självfinansieringsgrad

Beskriver hur stor andel av årets investeringar som finansieras av kassaflödet
från den löpande verksamheten.

Skuldsättningsgrad

Beskriver hur stor del av tillgångarna
som är finansierade genom lån och
övriga skulder.

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av egenfinansierade
tillgångar. Beskriver den långsiktiga
betalningsförmågan.

Årsarbetare

Antal anställda omräknade till heltidsanställningar.

Verksamhetsberättelser
I det fjärde och sista avsnittet beskrivs kommunens verksamhet lite mer
utförligt sektorsvis. De tio sektorerna (Ledning och styrning, Förvaltning och
tillsyn, Risk och säkerhet, Barn och utbildning, Vård och omsorg, Arbete och
välfärd, Teknik och infrastruktur, Kultur och fritid, Planering och samhällsbyggande, Miljö och hälsa) beskriver sitt uppdrag, kommenterar årets händelser,
redovisar måluppfyllelse i både text och styrkort, samt ger sin syn på framtida
utveckling. Även de kommunala bolagen kommenterar året på ett snarlikt,
men lite mer förenklat sätt.

INNEHÅLL

Kommunen

68-103

Kommunala bolag

104-110

Ledning och styrning

68-71

AB Kristianstadsbyggen

104

Barn och utbildning

78-81

Åhus Hamn och Stuveri AB

107

Förvaltning och tillsyn
Risk och säkerhet
Vård och omsorg

Arbete och välfärd

Teknik och infrastruktur
Kultur och fritid

Planering och samhällsbyggande
Miljö och hälsa

72-74
75-77
82-85
86-89
90-93
94-97

98-100

101-103

C4 Energi AB

Renhållningen Kristianstad
Kristianstad Airport AB
Krinova AB

Kristianstads Industribyggnads AB

105
106
108
109
110

LEDNING & STYRNING

Stora utmaningar att tackla
Året har präglats av stora utmaningar från coronapandemin. men arbetet har också fortsatt för att
stärka miljön, tryggheten och möjligheten till bostäder och försörjning för medborgarna.

Uppdrag
Kommunstyrelsen har det strategiska
ansvaret för ledning, samordning och
uppsikt av all kommunal verksamhet,
oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform.
Kommunledningskontoret har, inom
de ramar och direktiv som kommunstyrelsen anger, ansvaret för att leda,
samordna, följa upp och utveckla kommunens verksamhet utifrån en helhetssyn. Syftet är att bidra till en positiv
utveckling av villkor och förutsättningar
för boende, arbete, företagande, studier
och besök i Kristianstads kommun.

Årets händelser

Året inleddes med stigande vatten i Helge å och i februari gick kommunen gick
upp i stabsläge för att hantera hotet från
högvattnet. Vattenståndet kulminerade
på +2,09 meter vid Barbacka 27 februari.
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Inga allvarliga incidenter inträffade, men
händelsen underströk vikten av den plan
för utbyggnad av fullständigt vallskydd
som sedan färdigställdes under året.
Innan samordningsstaben hann
upplösas efter högvattenläget inleddes
det nya krisläge som skulle komma att
dominera hela det kommande året. Coronavirus hade börjat spridas i världen och
de första fallen rapporterades i Sverige.
Med utgångspunkt från kommunens
pandemiplan började staben planera för
möjliga scenarier. Händelseutvecklingen
blev snabbare och värre än någon kunde
ana. Den 11 mars klassade världshälsoorganisationen WHO utbrottet av covid-19 som en pandemi. Många och svåra
anpassningar och åtgärder för att minska
smittspridningen och minska konsekvenserna av pandemin gjordes inom
kommunen detta år. Även om mycket har
cirklat kring pandemin har annat arbete
fortsatt med riktning mot visionen 2030

”Vi lyfter tillsammans” under ledorden
Tillväxt, Tanke och Trivsel.
Många förberedelser har krävts för att
vid årsskiftet kunna etablera en samlad
serviceorganisation för bemanning, kost,
lokalvård och transporter, som mer än
fördubblar antalet medarbetare på kommunledningskontoret.
Överförmyndarverksamheten organiserades vid förra årsskiftet under en
egen nämnd och har fortsatt utvecklingen av sin verksamhet i nya lokaler i Östra
kommunhuset.
Ett nytt intranät lanserades i november med uppfräschat utseende,
ny struktur och bättre navigation där
medarbetarna enklare kan hitta information och verktyg för det dagliga arbetet.
Första spadtaget för ett nytt badhus togs
i början av året och då presenterades
också logotypen och namnet: Kristianstads badrike. Badhuset ska stå klart
under 2022.

LEDNING & STYRNING

Måluppfyllelse
MEDBORGARE
Medborgarnas hälsa, trygghet och säkerhet stod i fokus under året. Förutom alla
åtgärder för att skydda kommunens invånare mot smitta, gjordes insatser för att
skydda mot brottslighet och öka tryggheten. Det arbetet gjordes i nära samarbete
med polisen och andra aktörer. Den
gemensamma lägesbilden stärktes och
en ny överenskommelse mellan polis och
kommun undertecknades. Extra resurser satsades för att stärka föreningslivet
under den svåra perioden.
Dialog och delaktighet var svårare att
upprätthålla när fysiska sammankomster
måste begränsas, men nya former för
dialog öppnades utomhus och i digitala
kanaler.
Miljö- och klimatfrågorna står fortsatt
högt på kommunens dagordning. Kristianstad deltar med sex andra kommuner
i spjutspetsprojektet Fossilbränslefria
kommuner i Skåne 2.0. Med den nya

centrala fordonsorganisationen är målet
att effektivisera fordonsutnyttjandet och
underlätta omställningen till 100 procent
fossilfria transporter.

UTVECKLING

Insatserna för att förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet
ger resultat. I Sveriges Kommuner och
Regioners (SKR) jämförelse av näringslivsklimat ökade kundindex-värdet (NKI)
för företagens kontakter till 79, och kommunen klättrade från 74:e till 15:e plats
i rankingen. Lite motsägelsefullt sjönk
Kristianstad samtidigt 55 placeringar i
Svenskt Näringslivs undersökning.
Ett stödpaket för lokala företag togs
fram för att motverka pandemins konsekvenser.
Bostadsbyggandet fortsatte i hög takt
och visar inga tecken på den avmattning
som rapporteras från andra delar av landet. Kommunen klarar fortsatt målet för
antal nya bostäder om året. Utbyggnaden
av bredband gick snabbare än målsättningarna och täckningen är god. Även

utvecklingen av kommunens e-tjänster
går snabbt.

MEDARBETARE

Sjukfrånvaron minskade med 3,4 kalenderdagar trots pågående pandemi.
Sjukfrånvaron under 14 dagar var i
princip oförändrad under året. Den
långa sjukfrånvaron över 90 dagar stod
för minskningen. Männens sjukfrånvaro
ökade samtidigt som kvinnornas minskade betydligt.
Frisktalet (andelen med högst fem
sjukdagar under året) minskade under
året från att ha ökat både under 2019
och 2018. Frisktalet förbättrades för
kvinnorna medan det sänktes för männen. Frisktalet hamnade på 73 procent
vilket var en bra bit över det totala frisktalet för kommunen.
Resultatet på medarbetarenkäten
för kommunledningskontoret visade
fortfarande goda värden, men vissa
områden visade på en viss försämring.
eNPS Rekommendationsvilja hade fortfarande ett positivt värde på 2 men det
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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då året ägnades åt en grundlig utredning
och att ta fram ett förslag på plan för
vallutbyggnad framöver. Beslut kring planen tas under 2021 och därefter kommer
ny plan för investeringarna att läggas in i
kommande budgetar. Investeringar från
exploatering hade ett överskott främst
kopplat till Härlövs handelsområde där
åtgärder inte kunnat genomföras än.

Framtiden

Visionen ”Vi lyfter tillsammans” stakar
ut riktningen mot 2030, med ledorden
Tillväxt, Tanke och Trivsel. I den strategiska färdplanen konkretiseras målsättningarna inom områdena ”Arbetsliv och
attraktionskraft”, ”Boendemiljöer och
stadsutveckling”, ”Friska ekosystem” och
”Hälsa och delaktighet”. Alla insatser ska
genomföras utifrån ett hållbarhetsperspektiv och med FN:s Agenda 2030 och
de 17 globala målen som ledstjärna.
Kommunfullmäktige, revisionen, valnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

2020

2019

96

1 913

Kostnader

Årets resultat

-7 934

-8 029

-11 131

Budget

10 122

12 242

Driftbudgetavvikelse

2 188

-13 044
1 111

Gemensam nämnd
Ekonomi (tkr)
Intäkter

var en minskning jämfört med 2018 då
värdet hamnade på 5. Det totala medarbetarindexet höjdes till 72 (+1) där
högsta värdet är 100. Ledarskapsindex
minskade något, men hade fortfarande
högt värde 75 (-2). Robotiseringen av
vissa processer pågår. Genomförda delar
inom löne- och ekonomi påvisar minskad
administration både för verksamheter
och för medarbetare.

EKONOMI

Driftanalys
Nämnden totalt visade ett överskott på
2,4 miljoner kronor, varav kommunledningskontoret redovisade ett överskott
på 1,7 mkr. Det finns flera avvikelser
som ligger bakom det positiva resultatet.
En stor del av avvikelserna handlar om
vakanser, vissa yrkeskategorier har visat
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sig extra svårrekryterade och det har
skapat överskott.
Kopplat till covid-19 är det en hel del
avvikelser. Bussresorna minskade och
de flesta evenemang under året blev
inställda vilket skapade överskott. Det
uppvägdes av beslut om krisstöd till
föreningar med anledning av corona,
samt extra bidrag till byggnadsföreningar
2020. Nämndens egna kostnader var
0,7 mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen
berodde på lägre kostnader för sammanträden, transport, representation och
trycksaker.

Investeringsanalys

Budgetavvikelsen för investeringar uppgick till +159 mkr. Avvikelsen förklaras
i huvudsak av projekten för skyddsvallar (+131 mkr) och exploateringar (+15
mkr). Skyddsvallarna har ett stort belopp

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

2020

2019

37 224

39 674

-37 224
0

-39 674

0

0

0

0

108

272

8

Personalkostnadsandel  %

0

8

12 %

10 %

2020

2019

Kommunstyrelsen inklusive
kommunledningskontoret
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel  %

152 698

150 558

-357 596

-346 479

207 401
2 503

199 866

35 993

23 494

211

213

-204 897 -195 921

41 %

3 945

41 %
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Kommunledningskontorets styrkort 2020
MÅL

• MEDBORGARE

•

•

• UTVECKLING

•

• MEDARBETARE

•

• EKONOMI

•

•

God jämlik
hälsa och
stärkt delaktighet

En rik natur
och stärkta
ekosystemtjänster

Långsiktigt
hållbara boenden, ökat
bostadsbyggande och
pulserande
stad

En stark
arbetsmarknad med
växande
företag

Friska
och nöjda
medarbetare med
ett effektivt
arbetssätt

Hållbar
ekonomi
och god
hushållning

••

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

INDIKATOR

KOMMENTAR

••
•
•
•

Bredbandsutveckling
Utveckling e-tjänster,
antal och nyttjandegrad
Nöjd-MedborgarIndex, Bemötande/
tillgänglighet
Nöjd-Region-Index,
Rekommendation

» Vid årsskiftet hade 96,0 % (2019: 94,1 %) av hushållen möjlighet att ansluta sig till bredband
>100Mbit/s. Verklig anslutningsgrad var 77,1 % (2019: 74,2 %).
» Antal e-tjänster 2020: 203 st. (2019: 162). Totalt hanterades 24 242 ärenden via e-tjänsteportalen
2020 (2019: 20 866).
» Kristianstads betygsindex i undersökningen år 2020 för Nöjd-Medborgar-Index bemötande blev 55,
föregående mätning 2018: 61). Snittet för samtliga kommuner är 55.
» I indikatorn Nöjd-Region-Index rekommendation får kommunen ett värde på 60. Det är en minskning från mätningen som gjordes år 2018 då vi låg på 67.

Markanvisningsavtal
kommunal bostadsmark, antal lägenheter
Antal startbesked för
bostäder
Besökstal naturum
Nöjd-Region-Index,
Bostäder

» Under året har markanvisningar gjorts i Täppetområdet i Åhus (190 st). 6 villatomter har sålts
hittills i år.
» I år har 405 bostäder fått startbesked varav 124 var flerbostadshus.
» Besökstalet för Naturum år 2020 landade på 44 080 besökare, en stor minskning sedan år
2019 då antalet var 95 000. Förklaringen är pandemin och att Naturum höll stängt många
månader.
» Kristianstads betygsindex i undersökningen år 2020 för Nöjd-Region-Index bostäder blev 59,
samma som vid föregående undersökning år 2018. Snittet för samtliga kommuner är 55.

•
•
•
•
•
••
•
•
•
••
••
•

•
•
•

Statusbedömning
reglerande ekosystemtjänster: restaurerande
land och vattenmiljöer,
antal och areal
Andel fossilfri energi
till värme i koncernen
Andel fossilfri energi
till fordon och transporter i koncernen
Nöjd-MedborgarIndex, Miljöarbete

» 19 ha nyanlagda våtmarker 2020.
» 28 insatser för att restaurera land- och vattenmiljöer och för att gynna hotade arter (naturvårdsbränningar, röjningar, grävningar, återinplantering av hotade arter etc.) totalt 95 ha, samt
2 rådgivningsinsatser.
» Andelen fossilbränslefri uppvärmning i koncernen uppgår till 99,2 % (2019: 98,0 %). Uppvärmning sker i huvudsak med fjärrvärme, vilken är 99,9 % fossilfri.
» Andel fossilfri energi till kommunkoncernens fordon och arbetsmaskiner uppgår 2020 till
66,7  % (2019: 65,4 %). Bolagens bränsleanvändning var under 2020 95,0 % fossilfri, men
förvaltningarnas enbart var 42,3 %.
» Kristianstads betygsindex i undersökningen år 2020 för Nöjd-Medborgar-Index miljöarbete
blev 62 (föregående mätning 2018: 66). Snittet för samtliga kommuner är 56.

Sammanfattande
omdöme om företagsklimatet i kommunen,
Svenskt Näringsliv
Tillgång till strategisk
bostads- och verksamhetsmark
Gästnätter

» Företagsklimatet 2020 fick betyget 3,2 (2019: 3,43) av 6 möjliga. Motsvarande siffror för riket
3,4.
» På Ängamöllans verksamhetsområde har etableringar påbörjats. Ungefär 85 % av området är
sålt eller reserverat. I Åhus är det tredje området utbyggt och i princip allt sålt eller reserverat.
Övriga basorter innehåller planlagd verksamhetsmark. Det pågår planering av nytt verksamhetsområde i Åhus men det behöver planeras för ny verksamhetsmark i Kristianstad. Totalt har
kommunen ca 395 000 kvm industrimark kvar, varav ca 120 000 kvm är reserverat.
» De kommersiella gästnätterna visar en minskning med 11 % under 2020. Minskningen är en
direkt effekt av pandemin. Uteblivna gästnätter har inte drabbat kommunen i lika hög utsträckning som övriga Skåne, där siffran är -31,5 %. Riket visar en minskning på 37 %.

Sjukfrånvaro KLK
Frisktal KLK
Medarbetarindex KLK
Ledarskapsindex KLK
Robotisering, antal
införda processer och
tidsvinster

» Sjukfrånvaron minskade med 3,4 kalenderdagar per medarbetare under året, trots rådande pandemi. De långa sjukskrivningarna stod för minskningen.
» Frisktalet minskade med nästan tre procentenheter.
» Medarbetarindex förbättrades till 72 (+1)
» Ledarskapsindex minskade något, men låg fortfarande på en hög nivå på 75 (-2)
» Vid årets slut 2020 fanns 11 (2019: 8) automatiserade processer, med beräknad tidsvinst på 3 500
arbetstimmar/år (2019: 3 110).

Driftbudgetföljsamhet
KLK
Intern kontrollutveckling koncernen
Avtalstrohet leverantörsnivå kommunen

» KLK redovisar en positiv driftsbudgetavvikelse på +1,7 mkr vilket motsvarar 0,9 % av nettodriftbudgeten.
» Arbetet med  att utveckla intern kontroll fortskrider och fler medarbetare är engagerade i arbetet
med att öka förståelsen kring vikten av intern kontroll. Utmaningen består av att definiera och
genomföra koncerngemensamma aktiviteter och utveckla förmågan kring att bedöma väsentligheter och risker.
» Avtalstroheten för kommunen låg år 2020 på 91 %, en minskning från året tidigare där avtalstroheten låg på 93,5 %. Förklaringen är pandemin, många inköp av ex skyddsmaterial har fått hanteras
utan avtal.
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Ett stort digitalt fokus för ökad
effektivitet och rättssäkerhet
Under 2020 har överförmyndarnämnden lagt ett stort fokus på att digitalisera sin verksamhet och anpassa arbetssätt och rutiner utifrån detta.

Uppdrag
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Överförmyndarnämnden utövar, i enlighet med
föräldrabalken (1949:381), förmynderskapsförordningen (1995:379) samt
lagen om god man för ensamkommande
barn (2005:429) tillsyn över gode män,
förvaltare och förmyndare.

Årets händelser

Coronapandemin slog till under våren
2020 vilket gjorde att överförmyndarnämndens verksamhet fick visa på
stor flexibilitet och anpassa sig efter
nya förhållningssätt. Inriktningen som
72
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tidigare varit kompetensutveckling och
utåtriktade insatser fick istället läggas
om och ett nytt fokus blev digitalisering
och interna processer.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

Fokus nöjda medborgare nådde inte önskad måluppfyllelse. Det som var inplanerat som exempelvis kompetenshöjande
insatser för ställföreträdarna fick ställas
in och skjutas på framtiden. Inplanerade
kunskaps- och erfarenhetsutbyte med
externa myndigheter samt träffar med
överförmyndarnämndens referensgrupp
fick också flyttas fram.  Däremot genom-

fördes individuella kunskapsträffar i
samband med att årsredovisningarna
lämnades in och ett par samverkansträffar med Tingsrätten som kunde hållas
i början av året. Alla medarbetare fick
under 2019-2020 kompetenshöjande
information kring GDPR samt barnkonventionen. Under sensommaren infördes
en ny kompetensmodul som ska kunna
vara till hjälp vid rekrytering av nya ställföreträdare. Översyn av granskningsprocessen och rutin för denna gjordes för att
korta granskningstiderna och säkerställa
konsekventa bedömningar och hög rättssäkerhet.

UTVECKLING

Den digitala utvecklingen var i stort

FÖRVALTNING & TILLSYN

fokus under 2020. Även om verksamheten kommit en bra bit på vägen har man
mycket kvar att göra. Under året har man
tillsett att verksamheten nu har ett modernt och ändamålsenligt verksamhetssystem som man kommer att fortsätta att
utveckla.

MEDARBETARE

Sjuktalen minskade och frisktalen ökade,
vilket är glädjande. Verksamheten
arbetar fortsatt med den systematiska
arbetsmiljön där ett fokusområde har
varit den psykosociala arbetsmiljön. Ett
annat fokus var att tydliggöra rutiner och
processer för en ökad kontinuitet och
minskad sårbarhet och i förlängningen
en minskad upplevelse av stress.

EKONOMI

Driftsanalys
Resultat för 2020 blev ett överskott om
drygt 2,6 mkr. Kostnaderna blev mindre
än budgeterat vilket till stor del kan
förklaras av ett färre antal ärenden om
ensamkommande barn, EKB, och lägre
kostnader för god mans arvode.

Investeringsanalys

Inga investeringar genomfördes.

Framtiden

Överförmyndarnämnden kommer även
vid kommande år att lägga stor vikt vid
vårt huvuduppdrag det vill säga en god
tillsyn samt hög rättssäkerhet. Digitaliseringen är en stor utmaning då verk-

samheten till huvuddel bedrivits analogt
tidigare. Ett mer digitalt arbetssätt ska
bidra till en mer effektiv verksamhet,
snabb och säker handläggning samt
i förlängningen nöjda huvudmän och
ställföreträdare.
Överförmyndaren
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

2020

2019

92

126

-10 062
-9 971

-11 153

12 613
2 643

12 442

Investeringar

0

0

Antal årsarbeten

6

6

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse

Personalkostnadsandel  %

90 %
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1 289
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Överförmyndarnämndens styrkort 2020

••

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

INDIKATOR

KOMMENTAR

•

•
•
•

Korta tillsättningstider av
nya ställföreträdare
Snabba byten av ställföreträdare
Inkomna synpunkter

» Effektivisering av rekryteringsprocessen har inletts och ny kompetensmodul har
installerats för att underlätta det arbetet. E-tjänsten för att anmäla intresse som ny
ställföreträdare fungerar väl och används i stor utsträckning.
» Samarbetsträff med tingsrätten genomfördes tidigt under våren därefter har inplanerade nätverksträffar fått ställas in på grund av corona.

Korta granskningstider
som medför snabbare
utbetalningar
Rekommendera andra att
ta uppdrag, enligt enkät
Tillgänglighet, enligt enkät

» Klarar inte målet att korta granskningstiden till mindre än 6 månader. Dock var
merparten av granskningen av de som inkom i tid var klar, innan augusti.
» Under hösten inleds ett arbete kring att se över granskningsrutinerna.
» Ny enkät planeras 2022

Antal ställföreträdare med
mer än 10 huvudmän
Uppfyller Barnkonventionen
Uppfyller GDPR

» Fortfarande ca 10 personer med fler än 10 ärenden. En individuell och noggrann bedömning innan dessa tilldelas fler och går det att ta bort något ärende
naturligt så görs det.
» Samtlig personal har fått utbildning inom Barnkonventionen samt GDPR.

Antal icke kompletta
årsredovisningar
Antal genomförda kompetenshöjande utbildningar
Antal genomförda kompetenshöjande åtgärder
Nöjdhetsgrad, enligt frågeformulär efter genomförd
utbildning

» Fortsatt hög andel av årsredovisningarna som inkommer och som ej är kompletta. Individuella träffar har erbjudits ställföreträdarna i samband med inlämnandet av årsredovisningarna.
» Samtliga utbildningar har fått ställas in på grund av corona. Informationsbrev,
enskilda träffar samt nyhetsbrev har genomförts.
» Inga genomförda utbildningar.

Andel digitala akter
Antal e-tjänster

» Uppgradering av befintligt verksamhetssystem har implementerats under våren
och inscanning av akter kommer att påbörjas under kvartal 4.
» E-tjänst införd som innebär att ställföreträdarna kan administrera sina årsredovisningar löpande under året.

Sjukfrånvaro ÖFK
Frisktal ÖFK
Medarbetarindex
Ledarindex
Hållbart medarbetarengagemang

» Frisktal: 66,7 % (+11,1)
» Sjukfrånvaro: 5,6 (-7,0)
» Resultat först efter medarbetarenkäten i september 2020

Driftbudgetföljsamhet
ÖFN

» Överskott i driften för helår 2020 på ca +2,6 mkr.
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MÅL

•

•
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Nöjda huvudmän

Nöjda ställföreträdare

Hög rättssäkerhet

Ställföreträdare har
rätt kompetens för sitt
uppdrag

Effektivt digitaliserat
arbetssätt för god
service. (samtliga akter
digitala under 2020)

Friska, engagerade, positiva och kompetenta
medarbetare som trivs
och har arbetsglädje,
för främjande utveckling och innovation i
verksamheten

Hög budgetrespekt
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RISK & SÄKERHET

Stabil leverans av samhällsnytta
Under det gångna året har social oro, högvatten och pågående pandemi hanterats av kommunkoncernens olika verksamheter. Genom att använda befintligt planeringsunderlag i form av risk- och sårbarhetsanalyser, pandemiplan samt krisledningsplan tillsammans med medarbetarnas mycket stora
engagemang har samhällsviktiga tjänster kunnat levereras i samtliga verksamheter.

Uppdrag
Räddningstjänsten förebygger och begränsar skador på människor, egendom
och miljö samt verkar för att skapa en
trygg och säker miljö åt de som bor, verkar och vistas i kommunen.

Årets händelser

Kommunens operativa brottsförebyggande arbete prioriterades tillsammans
med hanteringen av dödsskjutningar i
tätorten, högvatten och pandemi. Under
året samordnades kamerabevakningen
av kommunkoncernens fastigheter i
Larmcentralen.
» Räddat värde: 250 mkr (-)
» Antal operativa insatser under året:
1515 (+5 %)
» Antal samtal till Larmcentralen: 583
000 (+6 %)

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

Utryckningsverksamheten och larmcentralen påverkades endast i ringa omfattning till följd av covid-19. Andra verksamheter inom förvaltningen påverkades
i något större utsträckning. Utbildningar
i brandskydd för kommunens medarbetare ställdes in under våren. Under
hösten kunde genomförandet återupptas
men i begränsad form genom färre deltagare per utbildningstillfälle. Även andra
delar av det förebyggande arbetet kunde
inte genomföras enligt plan. Exempelvis
kunde inte Räddningstjänsten delta på de
olika årliga evenemang där förebyggande
information normalt förmedlas såsom
ABK:s Österängsfestival med flera.
Förvaltningens avdelning Skydd & Säkerhet samordnade kommunkoncernens
stabsarbete gällande covid-19. Stabsarbetet innebar omvärldsbevakning, plane-

ring, sammanställning samt framtagande
av beslutsunderlag mm.
Under året skedde gruppmöten för
gemensam lägesbild varje vecka i brottsförebyggande syfte, med extra insatta
möten under sommaren och jul- och
nyårshelgerna.

UTVECKLING

För en effektivare larmhantering samt
minskad sårbarhet genomför förvaltningen en övergång till ett nationellt
utlarmningssystem. Tjänsten levereras
av SOS Alarm och beräknas vara helt
implementerad under 2020. Införandet
innebär en ökad kvalitetsuppföljning
såsom jämförelsemöjligheter avseende
utlarmningstider med andra larmcentraler. Förvaltningen ämnar använda
underlaget i sitt löpande arbete avseende
ledningssystem för kvalitet (ISO-9001).
Som ett led i detta påbörjades en
utredning inom Skåne nordost vars syfte
var att kartlägga gemensamma tjänster såsom trygghetslarm, kommunal
felanmälan och bevakningstjänster samt
identifiera möjliga ägandeförhållanden
kopplat till tjänsterna.
Parallellt inom Skåne nordost genomfördes ett arbete med inriktning mot en
gemensam larm- och ledningscentral för
räddningsuppdrag (så kallat blåljusuppdrag). Redan hösten 2020 kom två av
kommunerna att larmas ut från Kristianstads kommuns larmcentral.
En samordnad systemledning med ett
fast inre befäl knutet till Larmcentralen,
infördes 1 april med lyckat resultat.

MEDARBETARE

Under 2019-2020 förändrades den
operativa styrkans sammansättning.
Pensionsavgångar, rörlighet på arbetsmarknaden samt införandet av annan
befälsstruktur medförde en föryngring
och ändring i kompetens och erfarenhet.

Vägledning togs fram för operativ personal vid olyckshändelser där personer
misstänktes vara smittade av covid-19.
Rutinerna omfattade såväl riskbedömning, medarbetarens agerande samt
personlig skyddsutrustning.
Resultatet från årets medarbetarenkät
visade på en ökning av Nöjd medarbetarindex från 72 % till 75 % jämfört med
föregående undersökning.

EKONOMI

Driftanalys
2020 års utfall blev - 0,6 mkr. Den faktor
som påverkade ekonomin mest var
miljöprovtagningar förelagda av miljöoch hälsoskyddsnämnden. Även covid-19
hade viss inverkan.

Investeringsanalys

Leverantörer hade leveransproblem med
anledning av covid-19, varför förvaltningen kommer senarelägga investeringar. Därmed har endast 40 % av årets
budgeterade medel nyttjats.

Framtiden

Kamerabevakningen för kommunens
egna anläggningar kommer att utvecklas
under året i syfte att förbättra det interna
skyddet.
Räddningsnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel  %

2020
25 315

2019
25 543

-94 501

-91 306

68 623
-563

65 261

4 388

6 912

76

73

-69 186 -65 763

70 %
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69 %

|

75

RISK & SÄKERHET

76

|

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

RISK & SÄKERHET

Räddningsnämndens styrkort 2020
MÅL

•
• MEDBORGARE

•
•
•
•

• UTVECKLING

•
•
•

• MEDARBETARE

•

•

• EKONOMI

•

•

Nöjda och stolta medborgare
Ökad utbildningsnivå
Aktiva och trygga
medborgare

Information och
service med hög tillgänglighet
Aktiva insatser för
hållbar miljö

Växande Kristianstad

God företagsamhet

Förbättrad infrastruktur

God hälsa och hög
arbetstillfredställelse

Ökad delaktighet, ökat
medskapande och
ansvarstagande
Ekonomisk kontroll
under verksamhetsåret
Ekonomisk kontroll
över tiden

INDIKATOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
••
•
•
•
•
•
•

Anspänningstid för
trafikolyckor och brand i
byggnad
Svarstider för trafikolyckor

Utbildning allmän brandkunskap internt inom
kommunen

Utbildning av deltagare
i FRG
Trygghetsriktade insatser
i kommunen
I samband med garageoch områdestillsyn information till boende om
brandskydd i hemmet
Utvärdering av ”Rent
vatten” vid tvättning av
kontaminerad personlig
skyddsutrustning
Hantering av demografiska förändringar

Myndighetsgemensamma
brottsbekämpande insatser för konkurrens på lika
villkor
Styrdokument för tillståndsprocessen brandfarlig vara

KOMMENTAR

••

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

» Enligt beslutat handlingsprogram är anspänningstiden satt till 90 sekunder. Detta
uppnåddes endast avseende 2/3 av larmen.
» Under 130 sek jan-dec 2020.

» Utbildningarna covid-19 anpassades med färre antal deltagare per kurs. Totalt utbildades 4 300 st (8 300) 2019.
» På grund av covid-19 genomfördes inga aktiviteter
» 8 st har genomförts, till följd av covid-19 har färre genomförts än planerat

» På grund av covid-19 genomfördes inga uppsökande åtgärder av denna karaktär.
» Test och utvärdering har skett.

» På grund av covid-19 genomfördes inga aktiviteter.

» På grund av covid-19 genomfördes endast få aktiviteter.
» Styrdokumentet är framtaget.

Digitalisering, utbildningar i kommunens
gemensamma utbildningsplattform

» Förvaltningsspecifik utbildning har lagts in i plattformen.

Sjukfrånvaro
Frisktal
Nöjd Medarbetarindex
Ledarskapsindex
Svarsfrekvens med
arbetarenkäten

» 9,3 sjukdagar/anställd (jmf 2019: 10,6), dock en ökad korttidssjukfrånvaro på grund
av covid-19.
» Frisktalet har sjunkit till 61,2 % (jmf 2019: 67,5 %).
» Nöjd medarbetarindex har ökat till 75 % från 72 % 2018.
» Ledarskapsindex 81 % (2018: 75 %)
» Svarsfrekvensen var 84 % (samma som 2018).

Avvikelse mot budgeterat
resultat
Genomförandegrad av
investeringarna

» Covid-19 samt miljöprovtagningar medförde negativt utfall
» Vissa investeringar har skjuts till 2021 på grund av covid-19

Kunskap om förvaltningens olika uppdrag
Interna samverkanövningar

Avvikelse mot budgeterat
resultat

» Gemensamma analyser av olika avdelningars uppdrag medförde ökad förståelse
inom förvaltningen
» Samverkanövningar genomfördes inte i planerad omfattning

» Förvaltningens ordinarie verksamhet har ekonomisk kontroll. Vissa år har dock
förvaltningen påverkats av extraordinära kostnader.
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Kunskapsresultat och
Framgångsrik undervisning i fokus
Andra fasen i den fleråriga insatsen ”Framgångsrik undervisning” genomfördes. Barn och elevernas
måluppfyllelse var fortsatt i fokus med en förbättring av flera resultat som följd. Skolverksprojektet
som innebär att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och
elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska påbörjades.

Uppdrag
Barn och utbildningsnämnden ansvarade för volymer och verksamheter
enligt följande: 18 000 barn, elever och
studerande, 3 200 tillsvidareanställda
medarbetare inom 100 olika befattningar, 51 förskolor, 32 fritidshem, 33
grundskolor, varav 13 med högstadier,
samt 5 gymnasieskolor.
Därutöver vuxenutbildning, grundsärskola/träningsskola, gymnasiesärskola,
riksgymnasium, nationell idrottsutbildning, särskild utbildning för vuxna, yrkeshögskola, kommunal musikskola samt
tio skolområdesövergripande enheter.

Årets händelser

Inom nämndens omfattande ansvarsområde förekom ett stort antal händelser
väl värda att omnämna och framhålla.
På två nya fokusskolor, Tollarps skola
och Wendesgymnasiet genomfördes insatser utifrån framtagna handlingsplaner.
Ett antal byggprojekt och renoveringar
av olika omfattning färdigställdes och
78
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togs i bruk under året, såsom Villaskolan,
Sånnaskolan och Slättängsskolan samt
Arkelstorps och Tvedegårds förskolor.
Byggarbete pågick eller startade
på Helgedalskolan, Fröknegårdskolan,
Milnergymnsiet, Lingenäs särskola, samt
Hjärtebackens, Helgedals och Palettens
förskolor.
Planering pågick i flera andra skoloch förskoleprojekt såsom nya skolor i
centrala Kristianstad och Hammarslund
samt Rönnowskolan, Sommarlusts och
Lekholmens förskolor.
Satsningar på lokaler och utemiljöer
för att förbättra trygghet och säkerhet för
såväl barn och elever som medarbetare
genomfördes liksom ett antal projekt för
att förbättra inomhusmiljön.

Måluppfyllelse

För att stärka inflytandet över arbetet
med ökad måluppfyllelse fattades flera
beslut på politisk- respektive tjänstemannanivå. Jämfört med föregående läsår
minskade kunskapsresultaten i årskurs
nio vad gällde andel elever som upp-

nått kunskapskraven i samtliga ämnen,
genomsnittligt meritvärde och behörighet till gymnasieskola efter genomförd
lovskola.
I gymnasieskolan var genomsnittligt
betygspoäng oförändrat för kommunala skolor vårterminen 2020 jämfört
med 2019, samtidigt som såväl andelen
avgångselever som tog gymnasieexamen
från yrkesprogram som de från högskoleförberedande program ökade.
Uppföljningar påverkas i hög grad
av att verksamheten baseras dels på
kalenderåret, dels på läsåret. Barn och
utbildningsnämnden har därför beslutat
om att utvärdera verksamheten vid två
tillfällen under året, februari respektive
september. I februari var fokus främst
på ekonomi samt djupare analys av
föregående läsårs verksamhet medan i
september inriktades utvärderingen i
första hand på brukarnas nöjdhet, och
elevernas måluppfyllelse.

MEDBORGARE

Genomförda enkätundersökningar

BARN & UTBILDNING

visade att vårdnadshavare i förskola och
elever i grund- och gymnasieskola var
fortsatt generellt nöjda med verksamheterna, de upplevde i stort trygghet i
förskole- och skolmiljön även om svaren
varierade. Resultaten för gymnasieskolan
förbättrades något sedan föregående år.

UTVECKLING

Utbildningsresultatet för Kristianstads
kommun låg fortfarande generellt under
riksgenomsnittet. Positiva effekter av
utvecklingsarbetet på fokusskolorna
identifierades och resultatet kommer att
användas inom organisationen i det fortsatta utvecklingsarbetet. Ett antal viktiga
insatser genomfördes i syfte att öka
måluppfyllelsen. Den systematiska kartläggningen av undervisningens kvalitet
genomfördes avseende grundskolan och
fortsatte inom gymnasieskolan. Denna
kartläggning gav respektive verksamhet
en mycket bra grund för arbetet med att
fortsätta utveckla undervisningen.
För att leva upp till innehållet i reviderade läroplaner och digitaliseringsstrategier för förskolan och skolan genomför-

des ett implementeringsarbete på olika
nivåer. Lovskola bedrevs såväl under
sommaren som på andra lov och läxhjälp
erbjöds på samtliga grundskolor.
Det mottagande av nyanlända som
kommunen haft under senare år påverkade fortsatt verksamheterna, även om
elevtalen inom förberedelseklasser och
språkintroduktion sjönk betydligt under
2020. De lagstadgade kraven på modersmålsundervisning medförde ökade
insatser.

MEDARBETARE

Andelen medarbetare med behörighet
och legitimation var fortsatt hög. Den
totala sjukfrånvaron hade vid årets slut
på grund av covid-19 ökat till 23,5 dagar
per årsarbetare och år vilket var en ökning med 5,7 dagar. Det var främst korttidsfrånvaron som ökade (ca 4 dagar).
De personalgrupper i vilka ökningen var
störst var: kost (9,1 dagar), förskollärare
(8,4 dagar), barnskötare (10,6 dagar) och
elevassistenter (9,2 dagar). Arbetet med
att sänka den långa sjukfrånvaron (mer
än 90 dagar) fortsatte och gav som resul-

tat endast 0,28 dagars ökning. Personalomsättning sjönk något totalt och låg på
6 %. Behörighets- och legitimationsgrad
var fortsatt hög vid jämförelse med andra
kommuner i Sverige. Högst för gymnasielärare 85,9 % (84,9 % nationellt),
grundskola 74,3 % (69 % nationellt) och
förskola 59 % (nationellt 43 %).

EKONOMI

Driftanalys
Resultatet i driftbudgeten, motsvarande
+33,8 mkr eller 1,5 % av nettobudgeten,
omfattade såväl över- som underskott i
de olika verksamhetsformerna. I huvudsak grundade sig resultatet på lägre kostnader än budgeterat inom stora delar av
verksamheten, främst som en konsekvens av covid-19, men även som en konsekvens av god framförhållning avseende
åtgärder för att nå balanserat resultat
2021. Efterfrågan inom fritidshem och
grundskola blev lägre än planerat medan
den blev högre inom gymnasieskolan.
Kostnaderna för elever med behov av
särskilt stöd ökade ytterligare och några
skolor samt gymnasieprogram hade
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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kostnader för omställning vid vikande
elevunderlag. Omfattningen på riktade
statsbidrag motsvarade ca 150 mkr.

Investeringsanalys

Investeringsbudgeten uppgick till 36,8
mkr. Budgetramen avsåg investeringar
i bussar, inventarier till nya skolor och
förskolor, samt mindre fastighetsföränd
ringar i verksamheterna. De större
projekten som tekniska förvaltningen
ansvarade för utgjordes primärt av förskolor och grundskolor för att klara det
ökade behovet av platser samt ersättning
av äldre lokaler.
Överskott om +12,9 mkr härrörde
sig främst till planerade men ännu inte
genomförda inköp av inventarier samt
mindre fastighetsförändringar, även i
dessa fall grundat på covid-19.
80

|

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Framtiden
Verksamheten kommer att fokuseras på
barn och elevers kunskapsresultat och
trygghet. Särskild vikt kommer att läggas
på:
» Utveckling av undervisning, ”Kärnan”
» Utveckling av systematiskt kvalitetsarbete, ”BUSK”
» Utveckling genom projekt ”Framgångsrik undervisning”
» Riktade insatser kring språkutveckling
» Fokusskolor
» Nya digitala system
» Samarbete över kommungränser och
med akademier

Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel  %

2020

2019

510 024

509 310

-2 757 105 -2 691 500
-2 247 081 -2 182 189

2 280 909 2 182 773
33 828

584

23 866

37 269

3 052

3 059

62 %

63 %

BARN & UTBILDNING

Barn- och utbildningsnämndens styrkort 2020

• MEDBORGARE

MÅL
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• EKONOMI
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•

Trygga barn och elever
med lust och motivation

Kunskapsresultat

Miljö- och hälsofrämjande skola

Kompetent, motiverad
och resultatinriktad
personal
God hälsa och hög
arbetstillfredsställelse

Effektivt resurs-
utnyttjande
Budget i balans

INDIKATOR

••
•
•
•
•
•
•
••
•
•

Nöjdhetsindex Förskola
Nöjdhetsindex Grundskola
Nöjdhetsindex Gymnasieskola

Gymnasiebehörighet till
yrkesprogram
Examen från högskoleförberedande program
Examen från yrkesprogram

KOMMENTAR

••

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

» Förskoleenkäten våren 2020 visar att majoriteten av vårdnadshavarna är nöjda.
Medelvärdet ligger på 3,45 på skala 1-4. Enkäten innehåller nya frågor och därmed
är det ej möjligt att jämföra med tidigare års resultat.
» Inga större skillnader i resultat för åk 3-9. Medel- värdet för påståendefrågorna har
förbättrats marginellt jämfört med föregående år (från 3,30 till 3,32). Något förbättrade resultat för åk 1-2 i förhållande till föregående år (från 3,29 till 3,32). Skalan är
1-4.
» 89,4 % av eleverna håller med om påståendet att deras skola som helhet fungerar
bra. Vid mätningen året dessförinnan låg resultatet på 87,2 %.
» Gymnasiebehörigheten till yrkesprogram har sänkts sedan föregående år från
83,2 % till 81,9 %, inklusive lovskola.
» Resultaten har ökat från 83,2 % till 87,6 %.
» Resultaten har ökat från 85,3 % till 88,5 %.

Andelen miljöcertifierade
livsmedelsinköp ska öka

» Andelen miljöcertifierade inköp minskade från 48 % till 47 % under våren 2020.
Jämförelse med kommunens livsmedelspolicy. Ingen mätning för hösten med hänvisning till covid-19.

Andel behöriga lärare i
grundskolan

» Andelen är 74,2 %, en minskning med 0,3 % jäm fört med föregående år. Dock fortfarande högre än medel för alla kommunala skolor i landet, som var 69 %.

Frisktal
Sjukfrånvaro

» Frisktalen har under 2020 minskat med 16,4 % till 45,9 %.
» Sjuktalen har ökat från 17,8 dagar till 23,5 dagar per anställd.

Kostnad per betygs-poäng

» Utgår, då det inte presenteras av SKR längre.

Budgetavvikelse

» Överskott motsvarande +1,5 % främst beroende på covid-19.
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Omsorg under speciella
förhållanden – präglat av pandemin
Verksamhetsåret har varit speciellt till följd av den pågående pandemin som kommit att prägla verksamheten. Förvaltningens utvecklings- och förbättringsarbete har inriktats på att minska risk för
smittspridning och hantera smitta.

Uppdrag
Omsorgsnämnden tillhandahåller
individanpassad och professionell vård
och omsorg för äldre och personer med
funktionsnedsättning utifrån gällande
lagstiftning.

Årets händelser

För att samordna de åtgärder och
informationsinsatser som pandemin
krävt genomförde förvaltningens ledningsgrupp regelbundna avstämningar.
Flertalet funktioner fick prioritera arbete
med rutiner, stöd och kommunikation
relaterat till covid-19. Arbetet med inköp
av skyddsutrustning samt att bygga
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upp lager och tillhörande logistik för att
säkerställa tillgången prioriterades.
Förvaltningens fokus var att säkerställa verksamheten och att trygga kunder
och medarbetare utifrån oro och risk
för smittspridning. Mycket arbete lades
på rutiner och arbetssätt för att möta
regelverk och rekommendationer med
anledning av pandemin. Ett prioriterat
område var att stärka medarbetarnas
kompetens och säkra bemanning under
perioder med hög frånvaro. Pandemin
ökade kunskapen om vikten av följsamhet till basala hygienrutiner och klädesregler (BHK) för att minska risken för
smittspridning. Alla medarbetare fick ta
del av ett utbildningspaket med fokus på
detta. Utbildningsportalen som infördes

2020 fick stor betydelse för genomförande av utbildningar generellt i förvaltningen.
Behoven av vård- och omsorgsboende
minskade. Antalet personer i kö till boende varierade under året men samtidigt
fanns lediga lägenheter. Vid årsskiftet
väntade 33 personer i kö samtidigt som
det fanns 41 lediga lägenheter. Förvaltningens bedömning var att verksamheten hade en överkapacitet på minst 50
lägenheter.
Antalet beslut om hemtjänst låg på
samma nivå som 2019. Utförda volymer
minskade något på grund av vilande
beslut och avböjda besök, mycket kopplat
till covid-19.
Inom funktionsstödsområdet har

VÅRD & OMSORG

de senaste årens ökning av beslut om
insatser avstannat. Detta gäller såväl
boende, personlig assistans och insatser
till barn och unga. Det är idag osäkert om
detta beror på den rådande situationen.
De verksamheter som ökade under året
är daglig verksamhet och boendestöd.
Förvaltningen påbörjade arbetet med
att ta fram ett funktionsprogram för ett
nytt vård- och omsorgsboende på Akasiavägen i Tollarp.
Medelåldern är hög i en del gruppbostäder enligt LSS vilket innebär bland
annat ökade omvårdnadsbehov till följd
av fysiska funktionsnedsättningar och
sjukdomar som tillhör åldrandet. Under
2020 fastställdes en boendeplan för
funktionsstödsområdet.

Under året arbetade förvaltningen med
planeringen av bildandet av gemensam
serviceorganisation för kost, lokalvård
och transporter. Vid årsskiftet övergick
dessa verksamheter till gemensam serviceorganisation.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

Det har varit ett speciellt år, där covid-19
medförde att vi behövde arbeta med
åtgärder för att minimera smittspridning
och skydda personer i riskgrupper. Alla
verksamheter påverkades på olika sätt.
För kunder i vård- och omsorgsboenden
påverkade åtgärderna den enskildes
livskvalitet i stor utsträckning, till exempel genom besöksförbud. Förebyggande

verksamhet påverkades exempelvis via
att mötesplatser varit stängda sedan
mars.
En stor del av samverkan med regionen var under 2020 kopplat till covid-19
och olika nya samverkansforum växte
fram både lokalt och regionalt.
Ett arbete pågår med att minska
antalet personer som varje kund möter
under en 14-dagarsperiod inom hemtjänsten. Särskilt fokus läggs på kunder
med många insatser som därmed möter
många personer i sin vardag.
Det pågår även utvecklingsarbete för
att minska miljöpåverkan med hjälp av
bland annat sopsortering, minskat matsvinn och färre utskrifter.
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UTVECKLING
Förbättringsarbeten anpassades utifrån
nuläget med hänsyn till covid-19. Det
handlar om kundens delaktighet, fysiska
utemiljöer, digital teknik, förebyggande
aktiviteter, socialt innehåll samt åtgärder
kring mat och måltidsmiljöer.
Kvalitetsregistret för svårläkta sår,
Rikssår, började användas för att utveckla kvalitén.
Alla medarbetare genomgick utbildning om basala hygienrutiner, skyddsutrustning, smittvägar och covid-19.
Andelen omvårdnadspersonal som
har gymnasieutbildning eller motsvarande var cirka 86 procent. Avseende
specialistutbildad omvårdnadspersonal
ses in liten ökning jämfört med föregående år.
Processen att utveckla tillitsbaserad
ledning inleddes och kommer att fortsätta under 2021.

MEDARBETARE

Fokus låg på att säkerställa en god
arbetsmiljö för medarbetarna under den
pågående pandemin.
Sjukfrånvaron ökade med i genomsnitt 4,4 dagar per anställd, vilket är en
direkt effekt av coronapandemin. Långtidssjukfrånvaron minskade under året.
Medarbetarenkäten genomfördes under hösten. Resultatet för förvaltningen
som helhet visar en positiv trend inom
samtliga frågeområden.
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EKONOMI

Driftanalys
Förvaltningen hade ett positivt resultat
på 9,4 mkr, vilket motsvarade 0,6 procent
av budgeten. Överskottet bestod främst
av minskade volymer, en del på grund av
covid-19. Förvaltningen fick statsbidrag,
både för att täcka ökade kostnader och
för utvecklingssatsningar som skedde
under året, vilket förbättrade årets
resultat.
Covid-19 gjorde det svårt att fortsätta
utvecklingen av kundtid (andel av tid
hos kund av arbetad tid). Hemgångsstöd
når nu upp till 55 procents kundtid och
hemtjänsten ligger kvar på 60 procent.

Investeringsanalys

Investeringsbudgeten uppgick till 12,4
mkr av vilka förvaltningen använde 10,3
mkr. Avvikelsen berodde på att investering av laddstolpar till elbilar blivit
framflyttad.

Framtiden

Förvaltningens bedömning är att vårdoch omsorgsbehovet hos de kunder som
flyttar in till vård- och omsorgsboende
kommer att öka. Kundernas behov blir
mer komplexa och fler har kognitiv svikt/
demenssjukdom. Gällande hemtjänsttimmar kommer sannolikt en volymökning
att ske under kommande år kopplat till
demografin. Inom funktionsstöd ser vi

de närmaste åren en ökning av insatser
kopplat till SoL och LSS. Även här ser
vi ett ökat antal kunder med komplexa
behov vilket leder till ökade krav på god
och rätt kompetens.
En stor del av lokalerna är äldre och
behöver successivt få en högre standard
både vad gäller inomhus- och utemiljön.
Behovet av nya lokaler som är anpassade
för volymökningar och förändrade behov
är stort, främst för daglig verksamhet och
boende enligt LSS.
Kompetensförsörjning är en av de
stora utmaningarna. Efterfrågan på
utbildad arbetskraft är för flera yrkesgrupper större än tillgången. Förändrade målgrupper och behov påverkar
kompetensbehovet med högre krav
på spetskompetens. Olika aktiviteter
för att stärka vårt varumärke som en
attraktiv arbetsgivare för både chefer och
omvårdnadspersonal behöver ske utifrån
flera olika områden, till exempel inom
området schema-/bemanningsformer,
arbetsmetoder, lokaler och möjlighet till
kompetensutveckling.
Digitalisering och utveckling inom
välfärdsteknologi kommer medföra förändrande arbetssätt och kräver resurser
i ett inledande skede men kommer också
leda till effektivisering.
Omsorgsnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel  %

2020

2019

370 230

326 259

-2 068 786 -2 002 064
-1 698 556 -1 675 806

1 707 911 1 687 337
9 355

11 531

10 253

13 068

2 447

2 488

63 %

64 %

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS)
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel  %

2020

2019

85 369

83 286

-85 369
0

-83 286

0

0

0

0

1 458

490

41

39

25 %

0

25 %
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Omsorgsnämndens styrkort 2020
MÅL

INDIKATOR

•

•
••

• MEDBORGARE

•

•

• UTVECKLING

•

•

• MEDARBETARE

•

• EKONOMI

•

•

Delaktiga, nöjda och
trygga brukare

Hälsosamt liv

••
•

Stöd, vård och omsorg
på lika villkor

•
••

Aktiva insatser för
hållbar miljö

•
•
•

En verksamhet för
stöd, vård och omsorg i
framkant

••
••

God hälsa och hög
arbetstillfredsställelse
Ökad delaktighet, ökat
medskapande och
ansvarstagande

Ekonomisk kontroll

••
•
•
•
••

••

KOMMENTAR

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Dokumentation –
genomförandeplan
Mat och måltider
Sammanvägda
upplevelser

» Samma nivå som föregående år, utvecklingsarbete pågår.
» Öppna jämförelser visar en mindre försämring sedan föregående år.
» 13 enheter av 37 har förbättrat resultat. Låg svarsfrekvens.

Mobilt vårdteam
Hemgångsstödsteamet
Förebyggande verksamhet

» Ökning av antal inskrivna.
» Utveckling inom området har skett.
» Fler aktiviteter för anhöriga än föregående år. Dock stängda mötesplatser, inställda aktiviteter och ändrat arbete på grund av covid-19.

Jämställda insatser för
kunder
Barnrättsperspektiv
Personalkontinuitet

» Sammanvägd upplevelse
» Mall för uppföljning infördes sent hösten 2020.
» Högre sjukfrånvaro och därmed ökat behov av vikarier på grund av covid-19.

Transporter – bilar med
fossilfritt bränsle
Aktiviteter för hållbar
miljö
Kravcertifierad kostverksamhet

» 51,5 % i nuläget.
» Flertalet enheter har aktiviteter igång.
» Kravcertifiering är genomförd.

Ledarkompetens
Kompetens hos
medarbetare
Evidensbaserade metoder
Förbättringsarbete

» Påbörjad process.
» Andel utbildad omvårdnads-personal är ca 86 %. Andelen specialistutbildad
omvårdnads-personal har ökat jämfört med 2019.
» Oförändrat jmf med 2019. Utvecklingsarbete pågår. Implementering av Rikssår
är påbörjad.
» Består till stor del av aktiviteter kopplade till Covid -19.

Sjukfrånvaro
Medarbetarenkät –
arbetsklimat
Medarbetarenkät –
medarbetar-index

» Ökning med i genomsnitt 4,4 dagar per anställd. Korttids- och medellång frånvaro har ökat. Långtidssjukfrånvaron har minskat.
» 68 % (2018: 65 %)
» 68 % (2018: 64 %)

Medarbetarenkät –
hållbart medarbetarengagemang
Medarbetarenkät –
ledarskapsindex

Driftbudgetföljsamhet
Kundtid

» 77 % (2018: 75 %)
» 72 % (2018: 71 %)

» Utfall på 9,4 mkr, överstiger budget med 0,6 %.
» Svårt att nå ökad kundtid på grund av covid-19. Hemtjänsten kvar på 60 % och
hemgångsstödsteamet ökade till 55 %.
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Alternativa vägar men fortsatt utveckling
Håll i, håll ut och håll avstånd var kännetecknande för året på arbete och välfärdsförvaltningen, liksom för många andra verksamheter. Den pågående pandemin innebar att en del fick ställas in och ställas om men mycket kunde genomföras som planerat. Mötet med medborgare som behöver vår hjälp
har prioriterats och utvecklingsarbete i form av digitalisering och förändrade arbetssätt har kunnat
fortsätta trots allt.

Uppdrag
Arbete och välfärdsnämnden har det
politiska ansvaret för individ- och familjeomsorg i kommunen. Vidare ansvarar
nämnden för att med utgångspunkt av
kommunfullmäktige fastställda mål förebygga och motarbeta utanförskap genom
att bereda förutsättningar för medborgares delaktighet i samhället, främst genom
tillgång till arbete, sysselsättningsåtgärder och utbildningsinsatser.

Årets händelser

Alternativa sätt för att möta medborgarnas behov startade under året. Den
86
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fysiska tillgängligheten var begränsad i
vissa delar och vissa insatser pausades.
Medborgaren använde rent generellt
mer digitala lösningar och förvaltningen
utvecklade e-tjänster. SFI och vuxenutbildningen ställde om till distansundervisning i olika omfattning under året.
Möjlighet att göra ansökan av försörjningsstöd digitalt etablerades. Familjerådgivningen genomförde de flesta
parsamtal med hjälp av digitala möten.
Ett idéburet offentligt partnerskap
tillsammans med Skånes Stadsmission
arbetades fram och beslutades, vilket
kommer att ge en tydligare och mer långsiktig form för samarbetet.

Med anledning av covid-19 initierades
under våren en gemensam kommunövergripande barnkonsekvensanalys, för att
kunna följa hur situationen har påverkat
barn och ungdomar i kommunen.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

Pandemin begränsade möjligheterna
till gruppverksamhet men förvaltningen
lyckades ställa om och anpassa för att
möta behoven på individnivå. Klienter
med behov av socialt stöd och rutiner
påverkades av omställningarna och en
ökad psykisk ohälsa noterades.

ARBETE & VÄLFÄRD

Medborgare som sökte hjälp på grund
av våldsutsatthet minskade med 12 %
jämfört med 2019. En orsak kan vara
rekommendationerna med anledning av
pandemin. Samma trend sågs på nationell
nivå. Informationsinsatser genomfördes
så att medborgarna ska veta att det finns
hjälp att få.
Orosanmälningar gällande barn och
unga fortsatte att öka. Antalet komplexa
barn- och ungdomsärenden där det krävdes mera ingripande insatser i form av
institutionsplaceringar eller konsulentstödd vård ökade.
För att minska bidragsberoendet prioriterades försörjningsstödstagare som
var berättigade till en arbetsmarknadsanställning.
Förvaltningen klarade uppsatta mål
för positiva behandlingsavslut för vuxna
som söker stöd för bland annat missbruk.
Carpe Diem, Lönnen och Tyggårdsgruppen nådde över målet om 80 % positiva
avslut enligt plan.
Brottsförebyggande rådet utgör navet
inom informationsutbyte mellan viktiga
aktörer. Kommunens arbete med veckovisa lägesbilder förankrades och blev en
naturlig del av att kunna vidta samordnade brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder.

UTVECKLING

Arbetet med digitalisering av interna processer samt kommunikation och tjänster
för ökad tillgänglighet för medborgarna
fortsatte. Nyttjandegraden av förvaltningens e-tjänster var i snitt över målet på
75 %.
Ett kvalitetsinriktat ledarskap med
resultatstyrning var ett pågående arbete
under 2020. Uppdrag för varje enhet
formulerades och beslutades under året.
Alla förvaltningens cirka 30 enheter har
nu uppdrag som grund för att kunna följa
måluppfyllelsen i uppdraget. Jämställdhetsintegrering är ett kommunövergripande mål och förvaltningen har påbörjat
könsuppdelad statistik samt tydligare
målgruppsanalyser utifrån bland annat
kön.

MEDARBETARE
Måluppfyllelsen uppnåddes delvis för
målet hälsa. Frisktalet var lägre och
sjuktalet hade en negativ utveckling,
vilket delvis orsakades av covid-19.
Sjukdom och rehabilitering hanterades
med ett aktivt förhållningssätt. Resultatet
i medarbetarenkäten visade på nöjda
medarbetare.
Förvaltningen klarade av att personal- och kompetensförsörja sig bättre och
målet attraktiv arbetsgivare uppnåddes.

EKONOMI

Det ekonomiska resultatet för året blev
ett underskott om cirka 30 mkr för förvaltningens totala verksamhetsområde.
2020 har varit ett år som har varit svårt
att prognostisera men underskottet har
kommunicerats tidigt under året.

Driftanalys

En försvagad arbetsmarknad och det

svåra konjunkturläge som Sverige
befinner sig i är en bidragande orsak till
underskottet. Utbetalningen av försörjningsstöd har inte minskat i den omfattning som var budgeterat för 2020.
Minskade statliga intäkter fick stor
påverkan på den kommunala budgeten.
För SFI (Svenska för invandrare) gjorde
det minskade flyktingmottagandet att andelen elever med flyktingstatus, vilket ger
statlig finansiering, har sjunkit till endast
20 %.
Barn och ungdomsverksamheten
hade i början av året ett stort förväntat
överskott. Under våren ökade behovet av
insatser och antalet placeringar av barn
och ungdomar ökade väsentligt. Kostnadsutvecklingen påverkades negativt
och resultatet vid årets slut blev ett
mindre underskott.
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Investeringsanalys
Ett överskott på 100 000 kronor då ett
projekt blev fördröjt. Medlen föreslås att
överföras till 2021.

Framtiden

Förvaltningen har en oro för att den
pågående pandemin på olika sätt har hindrat att människor tar kontakt med oss
för att få hjälp. Det kan innebära framtida
utmaningar och ett uppdämt behov hos
medborgaren, och en risk att problemen
har försvårats under tiden.
Utveckling av digitalisering och
e-tjänster för ökad tillgänglighet och
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service fortsätter. Det är viktigt för att
klara förvaltningens uppdrag och frigöra
tid för mötet med medborgaren som
behöver vår hjälp.
Antalet barn, ungdomar och familjer
som blir aktuella inom den sociala barnoch ungdomsvården ser ut att fortsätta
öka, liksom komplexiteten i enskilda
ärenden, vilket förvaltningen uppmärksammat en tid. Samordning, uppföljning
och utveckling av insatser med unga i
kriminell gängmiljö genomförs 2021.
Förvaltningens arbete för att en högre
andel medborgare ska nå ett självständigt och självförsörjande liv intensifieras
och effektiviseras.

Arbete- och välfärdsnämndenmnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel  %

2020

2019

184 463

237 872

-696 349

-714 870

481 899
-29 986

472 160

645

1 325

-511 886 -476 998

454

53 %

-4 838

474

55 %
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Arbete och välfärdsnämndens styrkort 2020
MÅL

• MEDBORGARE

•
•
•

• UTVECKLING

•

•

• MEDARBETARE

•

•
•

• EKONOMI

•

•

Trygg uppväxt för barn
och ungdomar
Självförsörjande och
trygg befolkning
Drog- och missbruksfri
befolkning

God tillgänglighet
Ett kvalitets- och resultatinriktat ledarskap

Hälsa
Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarskap

God ekonomisk
hushållning
Säkerställa långsiktig
ekonomisk planering

INDIKATOR

••
•
••
•
••
••
•
•
•
••
•
••
•
••
•

Behov tillgodosedda
Effektiva insatser
Förebyggande åtgärder

••

KOMMENTAR

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

» Målgruppsanalyser genomförda utifrån (kön, bostadsområde).
» 86 ungdomar har fått helgjobb.

Effektiva insatser
Trygghetsskapande
åtgärder
Social hållbarhet

» Andel försörjningsstödsdeltagare av befolkningen är oförändad.
» Lägesbilden ligger till grund för trygghetsskapande åtgärder/insatser.
» Andel positiva avslut för ensamkommande barn 81 %.

Effektiva insatser
Förebyggande åtgärder

» Andelen positiva behandlingsavslut enligt plan/insatsavslut är 89 %.
» Genomförda målgruppsanalyser.

Brukardelaktighet
Bemötande
Digitala tjänster

» För låg svarsfrekvens i SKR:s brukarundersökning IFO gällande delaktighet och
bemötande, 11-42 %.
» Nyttjandegraden av e-tjänster över målet om 75 %.

Tydliga uppdrag och
syften
Resultatstyrning

» Alla fyra verksamheter har fastställda uppdrag.
» En kvalitetsmodell som tydliggör hur regelbundna sammanställningar och analyser kan genomföras är ej framtagen.

Medarbetarnöjdhet
Frisktal
Sjuktal

» Medarbetarindex 71 %.
» Lägre frisktal 53,5 %.
» Ökade sjuktal, 3,2 dagar per anställd.

HME – hållbart medarbetar-engagemang

» HME 79 %.

Budgetföljsamhet
Effektivt prognosverktyg

» Negativ budgetavvikelse om 30 mkr vilket innebär 5 % i avvikelse.
» Månadsprognoserna har överstigit målsättningen.

Omvärldsbevakning

» Verksamhetsplan framtagen.

Arbetstillfredsställelse
Kompetensförsörjning

» HME 79 %.
» Personalomsättning 10,5 %.
» Tillsättning 96 %.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Epoken som fortsätter
För några år sedan omskrevs historiskt stora investeringsprojekt i kommunens årsredovisning. Den
meningen hade passat bättre idag, med badhusbygge, nytt centralt reningsverk, nytt vattenverk
och flera skolbyggnationer på olika platser.

Uppdrag
Tekniska nämnden svarar genom
tekniska förvaltningen för utveckling,
byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader.
Nämnden har även uppdraget att ordna
vatten- och avloppsförsörjning (VA) och
är väghållningsmyndighet för de kommunala vägarna.

Årets händelser

Året inleddes med högvattenläge, som är
mycket kostnadsdrivande i övertidsersättning för förvaltningen. Nivåerna blev
dock aldrig så höga att stadens säkerhet
hotades.
I februari invigdes Kristianstads
första cykelgarage. Det är en tjänst där
cyklister kan parkera sina cyklar i ett låst
och upplyst garage med tillgång till pump
och enklare servicestation, endast ett
stenkast från Kristianstad centralstation.
Milda vintrarna 2019/2020 sparade
pengar i uteblivna halkbekämpningstimmar. Den största besparingen var dock
för energianvändningen i fastigheter,
90
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där aktiv ekonomistyrning gjorde att
de tillgängliga resurserna användes till
planerat underhåll istället. Kostnaderna
för förvaltningens grönyteskötsel ökade
dock eftersom pandemin medförde att
fler medborgare rör sig utomhus i större
omfattning. Förvaltningens personal
som arbetar med städning, drift och
skötsel av de allmänna platserna gjorde
en hedervärd insats i att hålla stränder,
parker, gator och torg rena och snygga,
trots den höga belastningen. Ett kvitto på
det goda arbetet erhölls efter sommaren,
då förvaltningen mottog glädjande siffror
från Håll Sverige Rent, nedskräpningen i
stadskärnan halverades för andra gången
i rad.
Den ombyggda Sånnaskolan lämnades
över till barn- och utbildningsförvaltningen liksom två nya förskolor, Arkelstorps förskola och Tvedegårds förskola.
På grund av covid-19 hölls det tyvärr
inte några större invigningar för de nya
skollokalerna. Utanför Sånnaskolan
förbättrades även barnens skolvägar med
nya cykelstråk och kommunens första

cykelpassage, där cyklister har företräde
gentemot bilar.
I Kristianstads stadskärna fortsatte
trafiken att engagera. Tekniska nämnden beslutade om att höj- och sänkbara
pollare ska hålla obehörig trafik utanför
gågatorna och förvaltningen påbörjade
projekteringen innan sommaren för att
sedan upphandla systemet vid årsskiftet.
Förvaltningen fick bidraget ”Gröna städer” från Boverket som användes för att
skapa nya stråk och tillgängliggöra Norra
Björket och Prästaskogen.
Strax utanför stadskärnan, norrut på
Näsby, fortsatte byggnationen av Kristianstads badrike. Källarplanet är färdiggjutet och fasadelementen började resas
under december. Strax sydöst om staden
påbörjades pålningsarbetet för ombyggnationen av Kristianstads centrala
reningsverk innan sommaren, ett projekt
som granskades av extern konsult strax
innan årsskiftet på grund av oklarheter
i partneringprojektets beslutsunderlag
och ekonomi.
Läkemedelsrester i sjöar och hav är
ett ökande problem. I Degeberga byggdes
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därför en läkemedelsreningsanläggning
i anslutning till Degeberga reningsverk.
Testerna gick över förväntan och kunskapen från testerna kommer att användas i
reningsverksprojekt framöver.
Park- och lekplatsprogrammet rustade upp lekplatserna i Hammar, Färlöv
och Vinnö och längs Skeppsbron i Åhus
fortsatte upprustningen av hamnpromenaden.
I Yngsjöstrand avslutades entreprenaden för att ansluta nästan 500 nya
VA-abonnenter och nästa område att
anslutas är Ripa.
Mellan Everöd och Gärds Köpinge
anlades nya överföringsledningar till och
från det nya vattenverket som också håller på att byggas.
Läs mer om VA-verksamheten i särredovisningen på sida XX.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

En kundundersökning genomfördes för
barn- och utbildningsförvaltningen som
hyr skol- och förskolelokaler av tekniska

förvaltningen. Resultatet kommer att
utgöra underlag förbättringar för vår
hyresgäst. Vad gäller Nöjd kund-index
(NKI) för markupplåtelse var undersökningen fördröjd, så förvaltningen hade
inget resultat att redovisa i skrivande
stund.
Samtliga vattenprov var tjänliga under
året. De tidigare årens otjänliga resultat
har berott på inträngande regnvatten
i lågreservoarer, så det visar på att de
uppsäkringsåtgärder som genomförts
har gett resultat.
För avloppsreningsverken blev det
också fina resultat där samtliga reningsverk klarade sina utsläppskrav fullt ut.
Tyvärr redovisas ett lågt utfall för fossilbränslefria drivmedel, där endast 26 %
av de inköpta drivmedlen under året var
fossilfria. I samtliga byggprojekt över 20
Mkr uppnåddes däremot målet avseende
miljöbedömning av produkternas påverkan på miljö och hälsa.

UTVECKLING

Även detta år avvecklades två pelletspannor. För VA-ledningsnätet togs nya
grepp för att öka förnyelsetakten. En

reviderad VA-plan ska utgöra den strategiska planen, men planen färdigställdes
tyvärr inte under året. För trafikmiljön
togs samma grepp genom att ta fram en
åtgärdsplan som beslutades av tekniska
nämnden. Här är planen dock framtagen
och åtgärder påbörjade.

MEDARBETARE

Förvaltningens frisktal försämrades, från
74,2 % till 64,6 %. Sjuktalet försämrades
också, från 9,2 till 14,1 dagar/medarbetare. Utfallet var genomgående i hela
kommunen och kopplat till covid-19-situationen.
De mer kvalitativa mätetalen – ledarskaps- och medarbetarindex, viljan
att rekommendera arbetsgivaren och
upplevelsen av ett lärande arbetssätt
– visade på genomgående acceptabla
resultat, med tanke på den utmaning
som organisationen gick igenom under
året med tillförordnad ledning, vakanta
tjänster och så vidare. Förhoppningen är
att nästkommande år ska vara organisatoriskt stabilare och att det ger positivt
utslag på nästa mätningar.
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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EKONOMI

Driftanalys
Resultatet för förvaltningens skattefinansierade verksamhet blev 0,4 mkr bättre
än budget. Resultatet berodde på flera
specifika händelser i båda riktningarna.
Som exempel kan nämnas ett ovanligt
milt klimat, låga elpriser och vakanta
tjänster som har bidragit positivt och
händelser kopplade till högvatten och
covid-19 (ökade kostnader för skötsel
av allmän plats och minskade intäkter
avseende uteserveringar, parkering och
hyror) som bidrog negativt.
VA-verksamhetens resultat blev ett
överskott med 1,9 mkr som balanserade
resultatfonden. Verksamheten påverkades av höga kostnader för bland annat
kemikalier och skadestånd men en taxa
som börjar komma i balans och ett lågt
ränteläge bidrog till det positiva resultatet. En långsiktig plan togs fram avseende
justering av VA-taxan för att säkerställa
finansiering av verksamhetens kostnader. Även efter den beslutade höjningen
2021 kommer VA-taxan att vara bland de
lägre i Sverige.
92
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Investeringsanalys
Total genomförandegrad för tekniska
nämndens investeringar blev 88 % i förhållande till budget. I den skattefinansierade verksamheten flyttades flera projekt
mellan budgetåren, samtidigt som några
färdigställda projekt hade en lägre totalkostnad än budgeterat. De stora VA-projekten Centrala reningsverket och Gärds
Köpinge vattenverk försenades, men har
nu gått in i produktionsfas.

Framtiden

Ledstjärnorna god arbetsmiljö, god etik,
service och professionalism ska fortsätta
genomsyra hela tekniska förvaltningens
verksamhet.
Granskningen av ombyggnadsprojektet på Kristianstads centrala reningsverk visar på att vi kommer att behöva
utveckla bättre kontrollfunktioner för
våra stora VA-projekt. Problemen har
delvis uppstått när förvaltningen befunnit sig i en organisatorisk utmaning, så
med fulltalig ledning på plats kommer
avdelningarna få bättre förutsättningar
– både för sina driftorganisationer och
projektverksamheter.

Tekniska nämnden – Tekniska förvaltningen
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat

2020

2019

924 380

894 438

-1 062 838 -1 035 880
-138 458 -141 442

Budget

Driftbudgetavvikelse

138 892
433

140 221

Investeringar

586 906

767 396

Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel  %

286

14 %

-1 222

295

18 %

Tekniska nämnden – vatten och avlopp (VA)
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar

2020

2019

170 865

175 474

-168 932
1 933

-177 263

1 933

0

-1 790

285 441

177 247

-1 790

0
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Tekniska nämndens styrkort 2020
MÅL

•
• MEDBORGARE

•
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• UTVECKLING
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• MEDARBETARE

•
•

• EKONOMI

•

•

Nöjda kunder
Nöjda medborgare
Nöjda företagare

Aktiva insatser för
hållbar miljö

Förbättrad
infrastruktur

God hälsa och hög
arbetstillfredsställelse

Ökad delaktighet,
medskapande och
ansvarstagande

Attraktiv arbetsgivare
och stolt organisation

Ekonomisk kontroll

INDIKATOR

•
•
•
•
••
•
••

•
••
•
•
•
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•
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KOMMENTAR

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Genomföra kundundersökning mot
hyresgäster, för att säkerställa leverans mot krav och förväntningar inom
drift- och förvaltningsområdet.

» Enkäten genomförd hos barn- och utbildningsförvaltningen. Svarsfrekvens blev 48 %.

Kundnöjdhet avseende tillfällig markupplåtelser (t.ex. uteservering och
torghandel) enligt SKR:s ”företagsklimat; insikt”.

» Enkäter fördröjda hos SKR.

Tjänligt dricksvatten (antal otjänliga
vattenprov i ledningsnät)

Säkerställa byggprojekts fokus mot
trygga och giftfria materialval enligt
etablerade principsystem (Projekt >
20 mkr).
Godkänd rening, avloppsvatten
Bidra till att nå fossilbränslefrihet
(andel fossilbränslefria fordon och
arbetsmaskiner).

»

» Finns med som standardtext i vår AF-mall.
» Under 2020 var 26 % av använt fordonsbränsle fossilfritt.

Avveckla ett antal pellets-anläggningar per år i syfte att frigöra resurser
och minska kostnader.
Säker vatten- och avloppsleverans.
Verka för god trafiksäkerhet och
god trafikmiljö genom att ta fram en
intern tidsatt genomförandeplanering utifrån kommunens trafikplan
(KS 2019-03-20) med tillhörande
åtgärdslista.

» Linderöd och Viby skola färdigställts 2020. Fanns ej budget för fler.
» Förnyelseplanen är inte klar.
» Vi har påbörjat åtgärder i genomförandeplan fastställd av tekniska
nämnden.

Sjukfrånvaro – Antal sjuk-dagar/medarbetare och år
Medarbetarindex (medarbetarenkät)
Frisktal (andel medarbetare med
högst 5 sjukskrivningsdagar/år)

» 14,1 dagar/medarbetare. (2019 = 9,2).
» Medarbetarindex, total blev 65 %.
» 64,6 %. (2019 = 74,2 %).

Ledarskapsindex (medarbetarenkät)

» Indexområde Ledarskap, area total, blev 69 %.

Vilja att rekommendera arbetsgivaren, (eNPS i medarbetarenkät)
Upplevelse av lärande arbetssätt
(medarbetarenkät)

» Måttet, (andel ambassadörer minus andel kritiker), blev -19.
» Andel som anser sig lära sig nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete var
68 %.

Genomförandegrad för investeringar
( % av total budgetram)
Skattefinansierad drift-budgetföljsamhet ( % av total kostnadsbudget)
Taxefinansierat resultat för VA (snitt
för de tre senaste åren, med start
2019)
Totalt ekonomiskt utfall för avslutade
projekt > 20 mkr ( % av total budget)

» Budget 2020 = 995,3 mkr
Utfall 2020 = 872,3 mkr
Genomförandegrad = 87,6 %
» Kostnadsbudget = 1 012,1 mkr
Avvikelse mot budget = 0,4 mkr
Budgetföljsamhet = 99,97 %
» + 72 kkr
» 99 % (Budget 614 mkr, utfall 605 mkr)
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Omställning, lösningsfokus och samhällsnytta präglade kultur- och fritidsåret
Kultur- och fritidsverksamheten drabbades hårt av pandemin – föreningsliv, fritids- och kulturaktörer ställde in, ställde om och kämpade för att hålla ut. Året innehöll också anpassad
biblioteksservice, lägerverksamhet, sommarlovsaktiviteter och ett stort tryck på friluftsliv.

Uppdrag
Kultur- och fritidsverksamheten ska
spela en viktig roll för tillväxt och attraktivitet samt ha ett starkt medbor-garperspektiv utifrån social hållbarhet, där barn
och unga är en prioriterad målgrupp.
Med bas i människors behov av sammanhang, stimulans och skapande ska kulturoch fritidsverksamheten ge rika möjligheter till delaktighet, eget utövande och
skapande genom hela livet.

Årets händelser

Året präglades av covid-19; av ovisshet,
inställd verksamhet och omställning.
Pandemin slog hårt mot kultur- och
fritidsområdet, mot föreningsliv, orga94
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nisationer och arrangörer. Teatervåren
inleddes starkt med Fantomen på operan
som efter 16 föreställningar fick ställas in. Även Musikaliska Strandhugg,
traditionella arrangemang, Kristianstads
bokfestival, Kulturgalan och mycket annat ställdes in.
Det fanns dock positiva utropstecken;
byggstart och namngivning för nya badhuset Kristianstads badrike och lägerverksamhet som ställdes om och erbjöd
fin start på sommarlovet. Sommarlovsaktiviteter, gratis simskolor, sommarlovsböcker och mycket annat stod till buds.
Kulturnyckeln kunde genomföras till stor
del, tack vare kreativitet och digitala lösningar. Fjälkinge bibliotek, ett integrerat

folk- och skolbibliotek, fick utmärkelsen
Skolbibliotek i världsklass.
Den 7 december stängdes Kulturhuset
Barbacka och Tivolibadet för allmänheten, medan verksamheten på biblioteken
begränsades. Den 21 december stängde
alla kommunens folkbibliotek i tre
veckor, något som aldrig hänt tidigare.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

Föreningslivet fick ett svårt år med inställd eller anpassad verksamhet utifrån
covid-19. Kommunstyrelsen beslutade
om stöd för att möjliggöra föreningars
verksamhet och överlevnad; förstärkt
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aktivitetsstöd på 6 mkr och ett brett krisstöd på 3 mkr.
Med barn och unga i fokus ställdes lägerverksamheten om. C4-lägret gav 330
barn möjlighet att prova 16 olika idrotter,
204 feriearbetare anställdes och 20 föreningar stod för aktiviteter. Kulturlägret
delades i två delar, en på teatern och en
på Kulturhuset Barbacka. Statliga medel
möjliggjorde för gratis sommarlovsaktiviteter, 17 kommunala verksamheter och
föreningar erbjöd anpassad meningsfull
fritid för barn och unga.
Tivolibadets besöksantal minskade
markant, medan friluftsbaden var välbesökta. Med hemester blev besökstrycket
stort i naturområden och badplatser
vilket ledde till en del nedskräpning och
parkeringsproblematik.
För biblioteken var utmaningen att
erbjuda service på ett säkert sätt och
mötesplatsfunktionen begränsades till
korta besök, datorbokning och utlån/
återlämning. Servicen utökades med take
away-påsar med böcker för avhämtning
och pop up-bibliotek med lådcykel. Programverksamheten blev digital.
Teaterns arrangörer drabbades av
restriktioner och få föreställningar genomfördes. Teknikerna ställde om till att

rusta upp och iordningsställa i det anrika
huset.
Årets kulturpristagare blev den
internationellt erkända fotografen
André Wolff och årets kulturstipendium
tilldelades mimskådespelaren Richard
Hasslinger.
SCB:s medborgarundersökning gav
samlat gott betyg för kultur- och fritidsverksamheten. Kultur ligger markant
över genomsnittet för jämnstora kommuner, idrotts- och motionsanläggningar
något under.

UTVECKLING

Arbete för stärkt integration och delaktighet fortsatte med After School-aktiviteter på Gamlegårdens bibliotek och
Stadsbiblioteket. I december beslutade
kultur- och fritidsnämnden att en Fritidsbank, för utlån av fritidsutrustning, ska
öppnas i samverkan med omsorgsnämnden, ABK och Renhållningen Kristianstad.
Satsningarna ligger i linje med Barnkonventionen som blev lag 2020.
Bibliotekets digitala lärcenter, en
verksamhet för att stärka människors
digitala delaktighet och kompetens, startade under ett år då digitala verktyg stått
i fokus.

Ett utvecklingsarbete för friluftsliv tog
fart med kartläggning av naturområden,
som underlag för en kommande friluftsplan. I april invigdes en första etapp av
den nya Skåneleden i kommunen, SL6.

MEDARBETARE

Verksamheterna hölls öppna och
anpassades utifrån restriktioner. Oro
för smitta, ovisshet och krav på omställning innebar mycket arbete för att finna
hållbara lösningar. Engagemang visade
sig i lösningsfokus på biblioteken, i kursoch lägerverksamhet, i digitala alternativ,
i kreativ skyltning på friluftsbaden och
på stränder, i dialog med föreningslivet.
Omställning till hemarbete för en del och
utmaning för chefer att förhålla sig till
kort framförhållning och otydlig information präglade året.
Medarbetarenkäten visade övergripande positivt resultat; 70 % för medarbetarindex. Värdet för rekommendationsvilja, eNPS, blev 12. Totalsiffra för
kommunen var -3.
Frisktalet 48 % visar att hälften av
medarbetarna haft korttidsjukfrånvaro.
Sjukfrånvaron ökade till 17 dagar/anställd.
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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EKONOMI
Driftbudgeten redovisade en budget i
balans, +32 tkr, investeringsbudgeten ett
överskott på 2,3 mkr.

Driftanalys

Underskott med 1,6 mkr på grund av
minskade hallbokningar balanserades av
överskott på 980 tkr utifrån främst inställda arrangemang och färre projektbidrag. Bibliotekets överskott, 1,2 mkr, berodde på vakanta tjänster samt inställda
arrangemang. Teatern gjorde, trots läget,
ett blygsamt underskott på 166 tkr. Badverksamhetens minskade intäkter gav
ett minus på 579 tkr. Obalans i personal96
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budgeten samt effekter av pandemin gav
Barbacka ett minus på 226 tkr.

Investeringsanalys

Investeringar genomfördes till 63 %, en
del beställt men ännu ej levererat. Bibliotekens investeringar sköts fram med anledning av fokus på verksamhetsanpassning utifrån covid-19. Budget konstnärlig
gestaltning har flerårsprocesser utifrån
ny policy för 1 %-regeln.

Framtiden

Föreningslivets förutsättningar är fortsatt en nyckelfråga och en än större utmaning utifrån året som gått. Med större
fokus på barnkonventionen och social

hållbarhet tydliggörs den roll kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde
har, utifrån meningsfull fritid, demokratiprocesser, delaktighet och inkludering.
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel  %

2020

2019

30 591

35 331

-265 769

-261 265

235 210
32

226 006

3 860

4 365

-235 178 -225 934

84

19 %

71

77

19 %

KULTUR & FRITID

Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2020

••

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

INDIKATOR

KOMMENTAR

•

•
••
•

» Besökstal 862 075
» Publik 77 831.
89 digitala arrangemang.
Utlån totalt: 513 438, gult
Utlån barn: 208 025, rött
» Utlån vuxna: 305 413, grönt
» Kultur: 365 arrangemang, varav 180 digitala, grönt
Fritid: Avbröts efter start, rött

• MEDBORGARE

MÅL

•

•

• UTVECKLING

•
•

• MEDARBETARE

•

•

• EKONOMI

•

•

Ett brett utbud av
aktiviteter för barn
och ungdomar

Ett jämlikt kulturoch fritidsliv

Nöjda medborgare

Ett jämlikt kultur- och
fritidsliv
En ledande friluftskommun

Ett utvecklat inflytande
och på-verkansperspektiv för barn och
unga
God hälsa och hög
arbetstillfredsställelse
Delaktighet, medskapande och ansvarstagande

Budgetrespekt

••
•
•
•
••
••
••
••
•
••
•
••
•
••
••

Besökstal kultur- och fritidsanläggningar
Publikmängd arrangemang
Utlåning av vuxen- och barnmedia
Genomförda aktiviteter för äldre
i samverkan med omsorgsförvaltningen

Deltagartillfällen aktivitetsstöd
Procentuella deltagartillfällen flickor
aktivitetsstöd
Unika deltagare pojkar och flickor
aktivitetsstöd
Andel elever som deltar i Kulturnyckeln av totala målgruppen
Antal deltagare i Barbackas kursverksamhet
Antal besök fritidsgårdar
Procentuella besök fritidsgårdar
flickor
Deltagande C4-lägret och Kulturlägret
Simkunnighet årskurs 5

»
»
»
»
»
»
»
»
»

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

32,1 deltagartillfällen/invånare i åldern 7-20 år.
45,3 %
5 procentenheters skillnad
60 %, avser läsår 19/20. Om allt genomförts hade resultatet legat på
cirka 79 %
681 deltagare i kursverksamhet
9,89 besök/invånare 10-18 år. Digitala alternativ nov-dec.
28,1 % besök flickor
330 deltagare på C4-lägret och 86 på Kulturlägret
93,2 %

Brukarundersökning
Nöjd-Medborgar-Index

» Enligt plan, C4-lägret, Kulturlägret, Sommarlovsaktiviteter
» SCB:s medborgarundersökning visar sammantaget grönt för kultur- och
fritidsverksamheten. Kultur ligger över genomsnittet för jämnstora kommuner, idrotts- och motionsanläggningar något under

Fritidsbanken
Handlingsplan jämställdhetsintegrering
Inventering fysisk tillgänglighet

» Process pågår, införande 2021
» Genomförd
» Arbetet pågår

Friluftsplan
Skåneleden Vattenriket

» Processen löper enligt tidplan
» En del av leden färdig, arbetet fortlöper

Handlingsplan barnkonvention

» Genomförd

Nöjd-Medarbetar-index
Frisktal
Sjukfrånvaro

» 70 %
» 48 % har högst 5 sjukdagar
» 17 dagars sjukfrånvaro/anställd

Rekommendationsvilja (eNPS)
Ledarskaps-index

» 12 (jämför kommunen totalt -3)
» 74 %

Driftbudgetföljsamhet
Genomförandegrad investeringar

» Driftsresultat +32 tkr
» 63 %, konst flerårsprojekt, kultur försenade projekt

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

|

97

PLANERING & SAMHÄLLSBYGGANDE

En tillgänglig och hållbar samhällsplanering
För att skapa en tillgänglig och hållbar samhällsplanering behövs nya digitala lösningar. Genom att
använda smart data i alla steg av planeringen öppnas många dörrar i arbetet med att effektivisera
och tydliggöra samhällsbyggnadsprocessen. Men även om vi ständigt strävar efter att bli mer digitala
i våra arbetssätt kommer den mänskliga kontakten alltid vara oerhört viktig i dialogen med medborgarna.

Uppdrag
Byggnadsnämnden har det politiska
ansvaret för plan- och byggfrågor i kommunen, samt för kommunens mätverksamhet, kartframställning och geografiska informationsverksamhet. Nämnden
ansvarar även för den kommunala
lantmäterimyndigheten.

Årets händelser

Antalet lov- och anmälningsärenden
ökade med mer än 10 %, främst om- och
tillbyggnader. En tydlig effekt av covid-19
där fler har valt att bygga om eller bygga
till sina bostäder. Ökningen har inneburit belastningar på organisationen och
förlängda handläggningstider. Vidare har
ett flertal av de planerade utvecklingsprojekten inom bygglovshanteringen fått
skjutas fram.
Utformningen av framtidens digitala detaljplaner har fortsatt. Kristianstad har under året deltagit nationellt
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tillsammans med bland annat Boverket
i arbetet med att ta fram hur digitala
detaljplaner ska upprättas och data från
alla kommuner ska göras tillgängliga.
Från och med år 2022 blir det lagkrav
genom föreskrifter att göra nya detaljplaner tillgängliga digitalt.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

Grundläggande inom nämndens ansvarsområde är en hög servicenivå och god
rättssäkerhet. Årets arbete har varit mer
reaktivt än proaktivt, med hög ärendeinströmning. Utvecklingsarbete inom
vissa områden har inte kunnat prioriteras, främst e-tjänster. En smartare och
enklare kommunikation, med förbättrade e-tjänster hade kunnat leda till fler
kompletta inkomna ärenden, kortare
handläggningstider och därmed ännu
nöjdare medborgare. Trycket på lovärenden har varit fortsatt högt hela året och

trots hög personalomsättning har fokus
legat på att korta handläggningstider och
samtidigt upprätthålla kvaliteten i alla
beslut.

UTVECKLING

Nämnden verkar på olika sätt för hållbar
samhällsplanering och det har funnits
god följsamhet mellan detaljplanerna och
översiktsplaneringen.
Samhället idag förväntar sig att det
ska gå att vara helt digital i sin kommunikation med kommunen om så önskas.
Det ställer i sin tur krav på digitalisering
och optimering av såväl arbetsprocesser
som verksamhetssystem. Behovet av att
effektivisera och digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är stort. Digitaliseringsarbetet kring detaljplaner har
fortsatt. Syftet med digitaliseringen är
att förenkla, förtydliga och underlätta för
alla som har kontakt med förvaltningen.
Men också att skapa goda förutsättningar
för nya arbetssätt där smart data är
nyckeln till att identifiera såväl nya sam-

PLANERING & SAMHÄLLSBYGGANDE

verkansmöjligheter som att möjliggöra
andra sätt att analysera data. Detaljplaner används såväl av enskilda aktörer
och exploatörer som myndigheter inom
många professioner.

MEDARBETARE

En stolt organisation med högt medskapande är en förutsättning för ett gott
arbetsklimat och goda arbetsresultat.
Flera gemensamma projekt/arbetsgrupper har startats inom förvaltningen,
stora och små. Medarbetare har under
året publicerats i tidskrift, flera mindre
aktiviteter har synliggjorts.
Duktiga och erfarna medarbetare är
även det en förutsättning för att beredning av ärenden skall ske effektivt och
rättssäkert. Det är därför strategiskt
viktigt för nämnden att kunna rekrytera och behålla kompetenta ledare
och medarbetare, som trivs och växer
i organisationen. Arbetet med strategisk kompetensförsörjning har fortgått
och ”on-boarding”, vilket innebär att ta

tillvara tiden till introduktion mellan
anställningsavtalet och att medarbetaren
påbörjar sin tjänst, påbörjats.

EKONOMI

Driftanalys
Resultatet för året blev ett överskott med
4,4 mkr. Överskottet förklaras dels av
högre intäkter i form av projektmedel
och ökat ärendeinflöde, dels lägre övriga
kostnader i form av verksamhetsutvecklande kostnader som omvärldsbevakning, kompetenshöjande aktiviteter samt
konsulter och programlicenser.

Investeringsanalys

Investeringsbudgeten visar ett överskott
om 857 tkr vilket förklaras av att beställd
mätbil fått leveransförseningar och utgift
kommer därför först under 2021.

Framtiden

Även framöver kommer digitaliseringsarbetet vara i fokus. Digitaliseringen

och möjligheterna att nyttja smart data
kommer att innebära såväl ökad service
som effektiv användning av kommunens
resurser. Det är också till stor del en
förutsättning för att skapa en god och
attraktiv arbetsmiljö. Förvaltningens
digitaliseringsarbete är därför inte bara
viktig i de externa kontakterna utan
minst lika viktigt för det interna arbetet.
Byggnadsnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel  %

2020

2019

35 372

31 904

-15 509

-50 881

-21 058

-52 962

19 937
4 428

19 141

625

717

59

60

-1 916

72 %

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

69 %

|

99

PLANERING & SAMHÄLLSBYGGANDE

••

Byggnadsnämndens styrkort 2020
MÅL

• MEDBORGARE

•
•

• UTVECKLING

•

•

• MEDARBETARE

•

• EKONOMI

•

•

100

INDIKATOR
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och rättssäker verksamhet

Öppen enkel kommunikation och hög
servicenivå

Hållbar samhälls
planering

Verksamhetens olika
processer ska vara
100  % digitala

Modern och attraktiv
arbetsgivare

Stolt organisation med
högt medskapande

Optimerad
resursanvändning
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KOMMENTAR

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Rätt i 90 % av överprövade ärenden
Minst 4 nya e-tjänster
Samsynskontroll

» 8 av 38 (78 %) beslut som rapporterats till nämnden har upphävts.
Överprövade fall är mestadels strandskydd och kustnära planer.
» På grund av rådande situation med hög ärendeinströmning och hög
personalomsättning har e-tjänster ej kunnat prioriteras.
» Samsynskontroll genomförs på en avdelning inom byggnadsnämndens
verksamhet.

Högre grad av kompletta inkomna
ärenden jämfört med 2019
NKI > 70

» Jämförelse har gjorts på en avdelning inom byggnadsnämndens verksamhet.
» 2019 års företagsmätning visar ett värde på 65 för bygglov.

Detaljplaner ska följa översiktsplanen
Antal nya byggrätter i antagna detaljplaner
Framtagande av styrdokument för
genomförandet av Agenda 2030 och
miljömålen för Kristianstads kommun
Genomförande av miljömålsåtgärder

» Planuppdragen som påbörjas har god följsamhet.
» Antal nya byggrätter för bostäder under året är ca 300 st. Över tid är
prognosen att det totala årsöverskridande målet i bostadsförsörjningsprogrammet nås.
» Det övergripande ansvaret ska övertas av kommunledningskontoret.
» 94 % genomförandegrad.

Medarbetarskapsindex ska öka jämfört med 2018
Frisktalen ska öka jämfört med 2019
On-boarding ska genomföras i introduktion av nya medarbetare

» Medarbetarenkäten visar högre index än 2018
» Utfall i november visade ett ökat frisktal.
» Denna introduktion genomföras på alla nya medarbetare.

Budgetavvikelse
Införa och följa upp tidredovisning
Inventering av arbetsmoment som
kan samordnas

» Positiv budgetavvikelse
» Tidredovisning är infört och följs upp enligt plan.
» Förvaltningsövergripande inventering av administration och
reglementesamordning.

Införa e-arkiv
Användandet av e-tjänster ska öka
jämfört 2019
Digital signering ska öka jämfört med
2019
Måluppfyllelse enligt projektplan för
Smart & Digitalt

Uppstartade nya gemensamma
projekt/arbetsgrupper inom förvaltningen
Synliggöra medarbetares medverkan/
bidrag i konferenser och utbildningar
Ambassadörvärdet ska öka jämfört
2018 (eNPS medarbetarenkät)

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

»
»
»
»

Arbetet med införande av e-arkiv är påbörjat på förvaltningen.
Användandet av e-tjänster har ökat jämfört med 2019
Digital signering har ökat jämfört med 2019
Projektet Smart & Digital har blivit nedlagt men vissa aktiviteter sker
utanför projekt i ordinarie verksamhet.

» Flera gemensamma projekt/arbetsgrupper har startats inom förvaltningen, stora och små.
» Medarbetare har medverkat i flera konferenser och publicerat texter i
olika tidskrifter.
» Ambassadörsvärdet är lägre än 2018

MILJÖ & HÄLSA

Trängseltillsyn och förebyggande
smittskyddsåtgärder
Som för så många andra i vårt samhälle har året till stor del präglats av coronapandemin. Trängseltillsynen tillkom som nytt arbetsområde och innebar allt från förbyggande arbete till uppföljning av klagomål och föreslagna smittskyddsåtgärder.

Uppdrag
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det
politiska ansvaret för kommunens miljöoch hälsoskyddsarbete. Det innebär
tillsyns- och informationsansvar samt
miljöstrategiskt arbete. Inriktningen är
att samhället ska ges en hållbar utveckling både på kort och på lång sikt.

Årets händelser

År 2020 präglades till stor del av pandemin med covid -19 och arbetet med att
minimera smittspridning. Ett nytt arbetsområde tillkom genom att miljö- och hälsoskyddsnämnden fick ansvar för tillsyn
enligt den lag som infördes om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Arbetet med trängseltillsyn omfattade under 2020 drygt 800 arbetstimmar
från sommaren och framåt, där merparten av arbetet utgjordes av uppföljning

av inkomna klagomål och att ställa krav
på åtgärder. Förebyggande tillsynsarbete
och information utfördes också bland
annat i samband med ordinarie livsmedelskontroll. Tillsynsarbetet gällande
trängsel innebar omprioriteringar där
viss ordinarie hälsoskyddstillsyn fick
skjutas upp. När året summeras framstår
ändå bilden av att omställningen till arbete med trängseltillsyn fungerat mycket
väl och i god dialog med verksamheter
och allmänhet. Merparten av miljö- och
hälsoskyddsnämndens ordinarie verksamhet kunde också genomföras som
planerat.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

En smart, professionell och rättssäker verksamhet inom nämndens hela
ansvarsområde är väsentlig. För att

bidra till målsättningen om en attraktiv
kommun arbetar verksamheten för hög
tillgänglighet och service. Satsningen
på digitalisering kommer fortsätta med
syftet att öka servicegraden ytterligare
och förenkla för medborgaren. Allt fler
inspektionsrapporter och informationer
sker nu digitalt och användarfrekvensen
för de e-tjänster som publicerats har ökat
jämfört med föregående år. Målsättning
om smidig och rättssäker handläggning
uppnås, fokus har legat på samsynskontroll som gett ökad kvalitet i arbetet där
fler än 90 procent av domarna i överklagade ärenden har fastställt nämndens
beslut.

UTVECKLING

Hållbar samhällsplanering nås genom
tematiska styrdokument, vilka har tagits
fram som ett led i att nå de nationella
miljömålen samt det pågående arbetet
med miljöåtgärder.
VERKSAMHETSBERÄTTELSER

|

101

MILJÖ & HÄLSA

Samhället idag förväntar sig att det ska
gå att vara helt digital i sin kommunikation med kommunen om så önskas. Det
ställer i sin tur krav på digitalisering och
optimering av såväl arbetsprocesser som
verksamhetssystem. Nämnden har verkat
för att verksamhetens olika processer
ska vara 100 % digitala. Arbetet med
att införa digital ankomststämpel blev
klar under året och integrationen av etjänster med verksamhetssystemet pågår
enligt plan.

MEDARBETARE

En stolt organisation med högt medskapande är en förutsättning för ett gott
arbetsklimat och goda arbetsresultat.
Flera gemensamma projekt/arbetsgrupper har startats inom förvaltningen, stora
och små. Medarbetare har under året
haft inspirationsföreläsningar och flera
mindre aktiviteter har synliggjorts.
Duktiga och erfarna medarbetare är
även det en förutsättning för att beredning av ärenden skall ske effektivt och
rättssäkert. Det är därför strategiskt
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viktigt för nämnden att kunna rekrytera
och behålla kompetenta ledare och medarbetare, som trivs och växer i organisationen. Arbete med strategisk kompetensförsörjning pågår och ”on-boarding”,
vilket innebär att ta tillvara tiden till
introduktion mellan anställningsavtalet
och att medarbetaren påbörjar sin tjänst,
har påbörjats.

EKONOMI

Driftanalys
Utfallet blev ett överskott med 1,5 mkr.
Överskottet har flera förklaringar, främst
högre intäkter i form av projektmedel
och statsbidrag samt lägre personalkostnader.

Investeringsanalys

Investeringsbudgeten visade ett överskott om 533 tkr vilket förklaras av att
upphandlat verksamhetssystem ännu
inte blivit leveransgodkänt och kostnad
kommer därför först under 2021.

Framtiden
Allt fler medborgare önskar och förväntar sig kunna vara digitala i sin kontakt
med kommunen. Det innebär större krav
på tillgänglighet, servicenivå och arbetssätt. Därför kommer arbetet med att
bland annat digitalisera arbetsprocesser
fortsätta under 2021. Målsättningen med
digitaliseringen är att använda resurserna så effektivt som möjligt, samt ge ännu
bättre service till medborgarna och bidra
till nytta för vår miljö.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

2020

2019

10 041

8 874

-21 482

-11 440

-12 247

12 941
1 501

12 563

Investeringar

10

922

Antal årsarbeten

25

25

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse

Personalkostnadsandel  %

83 %

-21 121
316

81 %
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Rätt i 90 % av överprövade ärenden
Minst 4 nya e-tjänster
Samsynskontroll

» 11 av 13 ärenden (85 %).
» Flera e-tjänster har skapats under året.
» Samsynskontroll sker kontinuerligt.

Högre grad av kompletta inkomna ärenden
jämfört med 2019
NKI > 70

» Siffror för kompletta ärenden saknas.
» Resultatet avser 2019, preliminärt resultat för 2020 är ok gällande Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Genomförande av miljömålsåtgärder
Framtagande av styrdokument för genomförandet av Agenda 2030 och miljömålen för
Kristianstads kommun

» 94 % genomförandegrad.
» Det övergripande ansvaret ska övertas av kommunledningskontoret

Införa e-arkiv
Användandet av e-tjänster ska öka jämfört
2019
Digital signering ska öka jämfört med 2019

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

Medarbetarskapsindex ska öka jämfört med
2018
Frisktalen ska öka jämfört med 2019
On-boarding ska genomföras i introduktion
av nya medarbetare

» Medarbetarenkäten visar lägre index än 2018
» Utfallet i november visar att frisktalen minskat.
» Denna introduktion genomföras på alla nya medarbetare.

Budgetavvikelse
Införa och följa upp tidredovisning
Inventering av arbetsmoment som kan
samordnas

» Positiv budgetavvikelse.
» Tidredovisning är infört och följs upp enligt plan.
» Förvaltningsövergripande inventering av administration och
reglemente-samordning.

Uppstartade nya gemensamma projekt/arbetsgrupper inom förvaltningen
Synliggöra medarbetares medverkan/bidrag
i konferenser och utbildningar
Ambassadörvärdet ska öka jämfört 2018
(eNPS medarbetarenkät)

» Flera gemensamma projekt/arbetsgrupper har startats inom
förvaltningen, stora och små.
» Medarbetare har medverkat i flera konferenser och publicerat
texter i olika tidsskrifter
» Ambassadörsvärdet är lägre än 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

|

103

AB KRISTIANSTADSBYGGEN

Uppdrag
AB Kristianstadsbyggen (ABK) är ett
allmännyttigt bostadsföretag vars uppgift
är att bygga och förvalta hyresbostäder
för alla boendegrupper. ABK äger och
förvaltar 9 236 bostäder och 237 lokaler
i kommunen. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen AB Allön som förvaltar
äldreboende i Kristianstads kommun,
Specialfastigheter i Kristianstad AB som
förvaltar fastigheter för kommunal verksamhet, C4 Parkerings AB som förvaltar
fastigheter för parkeringsrörelse samt C4
Kabel TV AB som är vilande.

Årets Händelser

2020 var tänkt att bli ett år med aktiviteter för att fira att ABK fyllde 70 år.
Pandemin gjorde sitt intåg vilket innebar
att firandet fick ställas om med balkonggymnastik, gårdsmusik och ”Alla tiders”
på ABKs hemsida. Pandemin påverkade
genom förändrade arbetssätt mot kunder
och internt. Under året gjordes inflyttning i de 91 nya bostäderna i kv Stenskeppet i Hammar. Avtal om förvärv av
kv Vapenbrodern i Kristianstad undertecknades, tillträde sker i mars 2021.
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Förvärvet möjliggör byggnation av bostäder på ett av stans mest attraktiva läge.
Arbetet med förvandlingen av Östermalms Park påbörjades. Projektet kommer att tillföra 300 bostäder i centralt
läge. Nyproduktionen av 48 bostäder i
kv Lugnet påbörjades. Projektering påbörjades av bostäder i Färlöv och Tollarp.
Installation av bredband i bostäder där
det tidigare saknats påbörjades. Installationen beräknas att slutföras under
2022. ABKs nya kundcenter i centrala
Kristianstad stod klart för inflyttning i
slutet av mars. Under året uppnåddes
målet med en helt fossilfri fordonspark
och uppvärmning av byggnaderna.
I
AB Allön påbörjade produktionen av
ett gruppboende i Färlöv. Utrangering
avseende kvarstående restvärde för
Almgården i Tollarp gjordes med 4 mkr
då byggnaden revs under året. I SIKAB
slutfördes renoveringen av Idrottshallen
i Kristianstad under året. Fasadskivorna
på Kristianstads Arena byttes ut under
året som ett garantiarbete.

Måluppfyllelse

Trots pandemin fick bolaget ett starkt

resultat vilket berodde på goda arbetsinsatser av personalen, den goda
uthyrningsgraden för både bostäder
och lokaler, det gynnsamma vädret och
ränteläget samt genomförda satsningar
på energieffektivisering.

Framtiden

ABK fortsätter att arbeta för nöjda hyresgäster, en positiv utveckling i Kristianstads kommun genom nyproduktion
av bostäder, underhåll av fastigheterna,
förnyelsebar energi, omtanke om miljön
för framtidens boende och med fortsatt
fokus på sociala frågor och integration.
ABKs personal är en mycket viktig resurs
för bolagets utveckling.
AB Kristianstadsbyggen (koncernen)
Ekonomi (tkr)
Nettoomsättning

Resultat efter fin.
poster
Soliditet  %

Nettoinvesteringar
Antal anställda

2020

2019

818 094

799 990

39 555
14,9

230 529
228

39 547
15,0

354 800
225

C4 ENERGI AB

Uppdrag
C4 Energis (C4E) verksamhet omfattar
eldistribution, fjärrvärme, elproduktion,
fjärrkyla, biogas, fibernät, elhandel och
energirelaterade tjänster. Uppdraget är
att leverera miljövänliga produkter, tjänster och service med hög leveranssäkerhet
till konkurrenskraftiga priser. Ägardirektiv anger förväntad lönsamhet.

Årets händelser

2020 var på många sätt ett annorlunda
år. Pandemin har satt agendan för vardagen.
För verksamhet och resultat var dock
varmt väder tillsammans med låga marknadspriser på el och elcertifikat det som
påverkade mest.
C4E hade vid årsskiftet drygt 8700
elhandelskunder. Elförsäljningen 2020
uppgick till 84 GWh (76 GWh, 2019).
Fjärrvärmeförsäljningen uppgick till
321 GWh (345) och elproduktionen till
62 GWh (86).
Eldistributionen uppgick till 486 GWh
(495).
En storskalig solcellspark driftsattes
under året. Efterfrågan på solcellsanläggningar och lösningar för elbilsladdning
ökade.
Fiberutbyggnaden uppnådde 96 %,
37400 fastigheter är endera uppkopplade eller ligger nära fibern och kan
anslutas.
I Karpalund producerades 57 GWh

(56) biogas varav 37 GWh (37) såldes
som fordonsgas. Via en ny gasledning
köper nu HKScan 11–13 GWh/år biogas,
som ersätter fossil gasol för ångproduktion.

Måluppfyllelse

Prisnivån på C4E:s produkter och
tjänster är konkurrenskraftiga och har
en stark miljöprofil. I den årliga ”Nils
Holgersson”-jämförelsen ligger C4E:s
elnäts- och fjärrvärmepriser kring snittet
i Sverige.
Ägardirektivets krav på soliditet uppnåddes. Avkastning på sysselsatt kapital
uppgick till 3,7 % mot kravet på 8 %,
främst beroende på en nedskrivning av
anläggningstillgångar på 54 Mkr. Varmt
väder liksom låga elpriser under året
bidrog till utfallet.
Målet 95 % för fiberutbyggnaden nåddes under 2020.

Framtiden

Tillväxten i elhandeln gör C4E starkare
rustad för att möta kommande nordisk
slutkundsmarknad.
En ny elnätsreglering för elnätsbolagen i Sverige för åren 2020–2023
underminerar förutsättningarna för att
bedriva en leveranssäker eldistribution.
En branschgemensam överklagan av
regleringen pågår.
Varmare klimat och mer volatila
priser på el pressar lönsamheten i C4E:s
kraftvärmeproduktion.

Efterfrågan på solceller och lösningar för elbilsladdning bedöms öka. Vi
erbjuder kunder olika engagemang i den
storskaliga solcellsparken.
Genom att erbjuda mer av kundnära
service och tjänster stärks kundrelationerna.
Biogasverksamheten är en viktig del
för att upprätthålla det lokala kretsloppsarbetet. Den statliga utredningen
gällande biogasmarknad föreslår fortsatt
skattefrihet för biogas och ett produktionsstöd fram till år 2030. Utredningen
är i grunden positiv för biogasverksamheten i Sverige, men konkurrensen från
dansk biogas finns kvar.
För utbyggnad av fiber utöver 96 %
krävs nya ägardirektiv eller statliga
investeringsstöd.
AO Fibernät arbetar under 2021 med
att utreda möjligheten att gå upp i värdekedjan från och med 2023. Satsningar
görs inom Internet of Things-tillämpningar. Fiberinfrastrukturen bedöms
vara viktig för 5G-utrullningen.
C4 Energi AB (koncernen)
Ekonomi (tkr)
Nettoomsättning

Resultat efter fin.
poster
Soliditet  %

Nettoinvesteringar
Antal anställda

2020

2019

541 608

594 923

41 858

129 157

127 041

123 967

43,5
97
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44,4
95
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RENHÅLLNINGEN KRISTIANSTAD

Uppdrag
Renhållningen Kristianstad har som
uppdrag att på ett effektivt sätt samla
in och omhänderta kommuninvånarnas
hushållsavfall med fokus på bästa service, miljö- och kundnytta.

Årets händelser

Renhållningen fortsatte byggnationen av
Kristianstads nya hållbarhetspark och
återvinningscentral, Returum, ute på
Ängamöllans industriområde. I september invigdes anläggningens första etapp
och kommunen fick ett nytt center för
miljö- och hållbarhetsfrågor, studiebesök och avfallshantering. Anläggningen
lägger ett stort fokus på helhetstänk,
med återbrukade och omklädda möbler,
konstverk skapade av skrot och biodiken
runt om på området. Returum ska fungera som inspiration och vara ett pedagogiskt centrum för avfallsfrågor.
I maj utsågs Kristianstad till Årets avfallskommun av branschorganisationen
Avfall Sverige. Utmärkelsen baseras på
faktorer som kundnöjdhet, återvinning,
avfallsmängd och sortering. Kristianstads
106
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kommun tog förstaplatsen med 92,3
poäng av 100 möjliga.
För att fortsätta fokusera på att
skapa kundnytta till kommuninvånarna
anställde bolaget under året en miljöpedagog, lanserade en ny app och ett nytt
kundmagasin.

Måluppfyllelse

Bolaget utgår från kundernas behov
för att skapa förutsättningar för en bra
service. Fokus ligger på att skapa hållbarhet och stor samhällsnytta. För att vara
en attraktiv och modern arbetsgivare
arbetar bolaget aktivt med delaktighet,
engagemang och ansvarstagande. Ekonomin planeras långsiktigt och kostnader
ses över löpande.
Bolaget redovisade ett negativt resultat 2020 vilket regleras mot tidigare års
överskott.
Under 2020 var investeringsvolymen
ca 48,8 mkr där större delen avsåg Returum.

Framtiden

Renhållningen utvecklar sin pedagogiska

verksamhet, som ska bygga på interaktivt
och lustfyllt lärande, samt inkludering
och deltagande. Med kunskap om avfallshantering som grundstomme vill vi
inspirera och engagera för en mer hållbar
utveckling. En grupp/individ ska efter ett
möte med oss bättre förstå sin egen plats
i och påverkan på det cirkulära kretsloppet.
Planeringsarbetet inför etapp 2 på
Returum, som ska bli en återbruksby
med möjligheter att lämna, köpa och laga
begagnade saker, fortsätter med förhoppning om byggstart tidigt 2022. Den tredje
och sista etappen kommer att innefatta
flytt av bolagets nuvarande verksamhet med kontor, lager och verkstad från
Långebro ut till Returum.
Renhållningen Kristianstad (koncernen)
Ekonomi (tkr)
Nettoomsättning

Resultat efter fin.
poster
Soliditet  %

Nettoinvesteringar
Antal anställda

2020

2019

121 637

117 482

7,0

8,0

0

48 816
78

0

43 362
75

ÅHUS HAMN & STUVERI AB

Uppdrag
Åhus Hamn & Stuveri AB är ett hamnbolag med delat ägarskap mellan Kristianstads kommun 54 % och Åhus Stuveriintressenter AB 46 % vars uppgift är att
förvalta och utveckla hamnanläggningen
och tillhandahålla effektiva hamntjänster.
Hamnbolaget ska vara ett nav och logistikcentrum för utveckling av regionens
näringsliv. I koncernen ingår också det
helägda dotterbolaget G. Lindéns, Fritz
Nilssons Eftr. AB som tillhandahåller
mäkleri- och speditionstjänster.

Årets händelser

Våren inleddes med stort fokus avseende
Corona där syftet var att skapa en trygg
miljö avseende smittorisk, så att bolaget
över tid skulle kunna leverera service åt
kunderna. Härvid infördes generellt
besöksförbud och kontakt togs med alla
viktiga leverantörer, så att försörjning
skulle kunna ske utan smittorisk.
År 2020 medförde en del nytillskott

inom hamnområdet. I juni togs Tält 11 i
drift, ett magasin på 3600 kvadratmeter
där kunder erbjuds lagringsplats för
olika sorters gods. I oktober levererades
Kran 12, en vikarmskran av märket Sennebogen som ersatte Kran 7 från 1977.
Två nya kunder välkomnades till
Åhus Hamn. Det är Finja Betong AB, som
importerar och lagrar lecakulor via Åhus
Hamn och containerrederiet MannLines
som inledde veckotrafik i Åhus under
juni månad.
Under en vecka i mitten av december
byttes högspänningsdelen i yttre ställverket, då den gamla var osäker, sliten
med en dålig arbetsmiljö. I samband
med detta byte installerades också en
ny högspänningskabel med två separata
matningar till Containerkranen och nya
Kran 12 i syfte att öka driftsäkerhet och
skapa redundans.

Måluppfyllelse

Det totala godsflödet minskade med
4 % jämfört med 2019 och minskningen

var störst inom segmentet container.
Befintliga kunder inom bulksegmentet
var relativt opåverkade av pandemin och
detta tillsammans med god kostnadskontroll gjorde att bolaget kunde leverera
resultat något över budget.

Framtiden

Bolaget står nu på en stabil grund, men
det finns kommande stora reinvesteringar och därför måste affärsutveckling vara
prioriterat under de närmast kommande
åren. Det är också viktigt att bolaget kan
erbjuda mark inom hamnområdet för
etablering av nya kunder.
Åhus Hamn & Stuveri AB
Ekonomi (tkr)

2020

2019

Nettomsättning

50 856

52 961

Resultat efter fin.
poster
Soliditet  %

Nettoinvesteringar
Antal anställda

4 222
27,2

28 272
25
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5 087
25,0

6 985
30
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KRISTIANSTAD AIRPORT AB

Uppdrag
Bolaget startade sin verksamhet 1984
och bedriver flygplatsverksamhet på
Kristianstads Österlen Airport i Everöd.
Huvudinriktningen för bolaget, vilket
också speglar trafiken, är att säkerställa
en linje till och ifrån Stockholm.

Årets händelser

2020 började på samma sätt som 2019
slutade, det vill säga med god passagerartillströmning. Fram till mitten av mars
hade bolaget all anledning att förmoda
att den positiva utvecklingen skulle
fortsätta, men den 22 mars 2020 lyfte det
sista planet med operatören BRA för året
till följd av effekterna av coronapandemin. Bolagets reguljärtrafik var därmed
utraderad och antalet årspassagerare
blev 6 646 st. att jämföra med de 40 600
st. som flygplatsen hade under 2019.
Bolaget genomförde en åtgärdsplan
som bland annat innebar att hela personalstyrkan permitterades med 60 %
enligt det regelverk för korttidsarbete
som regeringen beslutade. Bortfallet av
reguljärtrafiken medförde att bolagets
nettoomsättning minskade med 5,4 mkr
eller 63 % jämfört med 2019. Intäktsbortfallet kompenserades genom statliga
108
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covid-19 stöd samt extra krisstöd från
region Skåne respektive Trafikverket
med totalt 5,7 mkr.
Bolaget tog under året ytterligare steg
i att utveckla kvalitetsledningssystem
QOMS i vilket bolaget varje dag arbetar
med flygsäkerhetsfrågor, arbetsmiljö och
intern kontroll.

Måluppfyllelse

Bolaget redovisade ett negativt resultat
efter finansiella poster med -9,5 mkr
vilket är en förbättring i förhållande till
föregående år med ca 4,0 mkr.
Under 2020 var investeringsvolymen
ca 1,4 mkr. Merparten var investeringar
som på kort sikt ger miljö- och energivinster samt på längre sikt även ekonomiska
vinster.
Bolagets mål för antal resenärer 2020
var 40 000 st. men på grund av coronapandemin blev utfallet bara 6 646 st.
resenärer.

Framtiden

Bolaget har bedömt att utsikterna i närtid att få tillbaka BRA, eller annan befintlig flygoperatör, efter covid-19 är väldigt
små. Bolaget har därför arbetat med att
ta fram ett koncept för ett lokalt flygbolag

som presenterats för potentiella finansiärer vilket så småningom ledde fram till
bildandet av Skåneflyg AB. Bolaget ägs
av fyra lokala entreprenörer med hjärtat
i bygden och med ett stort engagemang
att få detta bolag i luften under 2021.
Skåneflygs initiala tanke är att trafikera
linjen Kristianstad - Stockholm.
Bolaget tecknade våren 2020 ett
20-årigt avtal med Sjöfartsverket om etablering av Search And Rescue (SAR) Bas
Syd. Uppförandet av den nya basen kommer att påbörjas under första kvartalet
2021 och beräknas vara inflyttningsklar
till sommaren 2022. Verksamhet är en
oerhört viktig samhällsfunktion och visar
med eftertryck, än en gång, hur viktig
flygplatsen är. Basen är en av fem i landet
och den är bemannad 365 dagar om året
24 timmar per dygn.
Kristianstad Airport AB
Ekonomi (tkr)

2020

2019

Nettomsättning

3 172

8 600

Resultat efter fin.
poster
Soliditet  %

Nettoinvesteringar
Antal anställda

-9 518

-13 481

1 425

1 158

86,5
25

87,3
27

KRINOVA AB

Uppdrag
Krinova är en mötesplats för människor
och idéer och erbjuder innovations- och
utvecklingsstöd till såväl företag som
ännu befinner sig på idéstadiet som
etablerade företag. I rollen ingår att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig
sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling.
Inom profilområdet Mat – Miljö – Hälsa
pågår många samarbeten och projekt
på regional, nationell och internationell
nivå.

Årets händelser

Drygt 70 nya företag sökte sig till Krinovas Innovationsarena under året för stöd
i innovations- och utvecklingsarbete. Totalt under 2020 arbetade Krinova aktivt
med stöd till 330 bolag. Flera framgångar
skördades i företagen i form av attraherat externt kapital eller genom priser och
stipendier. Förutom stödet till företagen
drev och startade bolaget nya projekt
för att adressera företags gemensamma
utmaningar. Precis som andra verksamheter påverkades Krinova av pandemin.
Med målsättning att inte ställa in utan
ställa om, genomfördes fyra större träffar
där matföretagare kunde nätverka och
utbyta kunskap. Projekt Contra anord-

nade ett internationellt webinar kring
den senaste forskningen, utmaningar och
lösningar kopplat till tång. I maj avslutade Charlotte Lorentz Hjorth sitt uppdrag som VD. Under rekryteringsfasen
tillsattes Nikolas Larsson som tf. VD och
januari 2021 tillträdde Christian Nyhlén
som VD. Jonas Haak utsågs till styrelseordförande i Krinova AB och efterträdde
Pia Kinhult som lämnade posten.

Måluppfyllelse

Syftet med Krinovas verksamhet är inte
att gå med vinst utan att skapa jobb och
tillväxt i de bolag som Krinova arbetar
med. Företagen som fått stöd av Krinova
skapade tillsammans 400 nya jobb under
2019 och hade en omsättningsutveckling
på 40 % sett över en femårsperiod. 2020
hade Krinova AB en omsättning på 22,3
mkr.

Framtiden
Krinova har ambitionen att vidareutvecklas som en framtidssmart och utmaningsdriven kraft med koppling till de globala
hållbarhetsmålen. Krinova strävar efter
att upprätthålla sin starka position som
en innovations- och tillväxtdrivande
aktör lokalt, regionalt och internationellt.
När förutsättningarna för fysiska möten
skakats om i grunden, kan Krinova spela
en viktig roll att visa vägen och vara i
framkant för möjligheter till nya typer av
möten och sätt att samarbeta.
Krinova AB

Ekonomi (tkr)

2020

2019

Nettomsättning

22 042

25 736

58,5

35,0

18

24

Resultat efter fin.
poster
Soliditet  %

Nettoinvesteringar
Antal anställda

827

700

0
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0
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KRISTIANSTADS INDUSTRIBYGGNADS AB

KRISTIANSTADS
INDUSTRIBYGGNADS AB
Uppdrag
Bolaget har som syfte för sin verksamhet
att uppföra, köpa och förvalta fastigheter
för beredande av lokaler för hantverk,
småindustri och därtill hörande kollektiva anordningar i arbetsbefrämjande syfte
samt att bedriva annan därmed jämförlig
verksamhet.
Bolaget ägs till 100 procent av Kristianstads Kommunföretag AB (KKF).

Årets Händelser

Samtliga fastigheter är avyttrade och det
bedrevs därför ingen uthyrningsverksamhet i bolaget under det gångna året.

Målupppfyllelse

Det redovisade resultatet var i nivå med
budgeterat resultat.

Framtiden

I dagsläget är bolagets framtid oklar. Om
verksamheten inte återupptas kan det bli
aktuellt med avveckling av bolaget.
Kristianstads Industribyggnads AB
Ekonomi (tkr)
Nettoomsättning

Resultat efter fin.
poster
Soliditet  %

Nettoinvesteringar
Antal anställda
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2020

2019

0

0

-6

-13

100,0

100,0

0

0

0
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0

Postadress: 291 80 Kristianstad
Telefon växel: 044-13 50 00
kommun@kristianstad.se | www.kristianstad.se
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VA särredovisning 2020
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Föreslå kommunfullmäktige


Att godkänna upprättad särredovisning för VA-verksamheten 2020



Att en kort beskrivning gällande ekonomiska avvikelsen i CRVprojektet kompletteras i särredovisningen under punkten årets händelse.

Sammanfattning
Enligt vattentjänstlagen 50 § ska huvudmannen årligen upprätta en särredovisning för vatten- och avloppsverksamheten. Redovisningen ska
upprättas enligt god redovisningssed inom kommunal sektor och innehålla en resultat- och balansräkning. Särredovisningen ska också göras
tillgänglig för fastighetsägarna, samt fastställas av huvudman.
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Om VA-verksamheten
Tekniska förvaltningen ansvarar för utveckling,
byggnation och förvaltning av offentliga platser
och byggnader. I det ingår även vatten- och
avloppsförsörjning (VA) och
väghållningsansvar. Verksamheten bedrivs
under tekniska nämnden.

VA-verksamheten är finansierad av kommunens
VA-abonnenter och är enligt 50 §
vattentjänstlagen skyldig att varje år upprätta
en separat resultat- och balansräkning samt en
Lars Svensson, VA-chef i Kristianstads kommun
verksamhetsberättelse. Verksamheten bedrivs
av tekniska förvaltningens VA-avdelning och anläggningsavdelning.
VA-verksamheten jobbar för ett hälsosamt och rent kranvatten för våra abonnenter. Vi
arbetar även för att skydda grundvatten, sjöar, vattendrag och hav. Vi levererar
dricksvatten och tar hand om spill- och dagvatten, som tillsammans definieras som
avlopp. Det innefattar planering, utveckling, drift, administration och underhåll av
ledningsnät, vatten- och reningsverk. Verksamheten styrs av flera lagar, där de viktigaste
är vattentjänstlagen, livsmedelslagen och miljöbalken.

Årets händelser
Inkopplingen av kvarstående fastigheter med dricksvatten och spillvatten i området
Yngsjöstrand har genomförts under året. Centrala reningsverkets ombyggnation har
kommit igång med uppgradering av stödfunktioner så som ett helt nytt
högspänningsställverk och en uppgradering av biogasproduktionen. Byggnation av nytt
vattenverk i Gärds Köpinge och tillhörande överföringsledningar ger på sikt större
redundans och ökad leveranssäkerhet, både mot befintlig bebyggelse i Gärds Köpinge,
Everöd, Östra Sönnarslöv, Huaröd, men även mot Åhus/Yngsjö när överföringsledningen
är färdigbyggd.
Kristianstads kommun

Särredovisning, VA-verksamheten 2020

1

Strax sydöst om staden påbörjades pålningsarbetet för ombyggnationen av Kristianstads
centrala reningsverk (CRV-projektet) innan sommaren. Projektet är en förutsättning för
att VA-verksamheten ska kunna leva upp till det lagstyrda miljöansvaret, men också för
Kristianstads tillväxt. Verket ska bli ett av Europas modernaste och utformas för att kunna
hantera de problematiska mikroplasterna i avloppsvattnet. Det förbereds även för att i
framtiden kunna hantera läkemedelsrester.

Projektet beslutades att granskas av extern konsult strax innan årsskiftet på grund av
oklarheter i projektets beslutsunderlag och ekonomi. Granskningens rapport innebär
bland annat att bättre kontrollfunktioner behövs för våra stora VA-projekt. Problemen i
CRV-projektet har delvis uppstått när tekniska förvaltningen befunnit sig i en
organisatorisk utmaning, så med fulltalig förvaltningsledning på plats kommer
förutsättningarna att vara bättre – både för driftuppdraget och för stora
investeringsprojekt.

Framtiden

Ett stort förbättringsprojekt som startar i januari 2021 är datasimulering av
dricksvattennätet och självfallsledningar för spill- och dagvatten. Projektet kommer att
genomföras de närmaste åren och görs för att minimera riskerna för att bygga för
stort/smått. Genom detta projekt kommer en besparing ske och risken för stillastående
vatten i dricksvattenledningar minskar. Dessutom kräver ”rätt” dimension på
självfallsledningarna mindre underhåll. Kalibrering av datorsimuleringarna görs med
hjälp av ny teknik som VA-avdelningen tagit fram tillsammans med Högskolan
Kristianstad, Kristianstads kommuns IT-avdelning samt C4 Energis LORAnätverksutbyggnad. Nya mätverktyg ger även bättre underlag för att minska
tillskottsvatten (vatten som inte ska tillföras våra reningsverk), samtidigt som risken för
källaröversvämningar minskar.

Arbetet med tillskottsvattenreducering fortskrider och kommer fortsätta i flera år
framöver. Det är en komplicerad åtgärd som ofta involverar fastighetsägare som i vissa fall
måste gräva om ledningar inne på sin fastighet.
Ytterligare framtida projekt som VA-avdelningen arbetar med är:
-

Exploateringar samt förtätningar som sker i staden och bygger ut avloppsnätet för
att möta kommande behov.
Utökad kapacitet för dricksvattenproduktion genom exempelvis nya borror samt
högre säkerhet för befintliga borror med säkrare överbyggnader i betong.
Arbetet med nya reservkraftverk och upprustning av både avloppsreningsverk och
pumpstationer fortsätter. Där inkluderas bättre övervakning samt fjärrstyrning på
verk och pumpstationer.
Dagvattenhanteringen moderniseras fortlöpande med bland annat öppna
utjämningsmagasin som renar dagvattnet innan det når våra vattendrag. Dessa
åtgärder minskar dessutom risken för källaröversvämningar.
Visualisering av miljökvalitetsnormer för ytvatten har förenklat arbetet med
prioritering av så kallade § 6-områden.
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Ekonomi

Drift
VA-verksamheten redovisade ett positiv resultat med 1,9 mkr. Trots höga kostnader för
kemikalier och skadestånd har en låg ränta från kommunen påverkat resultatet positivt.
Resultat drift (tkr)

2020

2019

2018

2017

1 932

-1 789

-2 615

446

Resultatfond
Enligt förarbeten till vattentjänstlagen (LAV) bör både tillfälliga överuttag och underskott
regleras inom tre år genom exempelvis en taxejustering. Utjämningen sker i det så kallade
resultatfonden. Ett positivt resultat balanserar resultatfonden.
Resultatfond (tkr)

2020

2019

2018

2017

Ingående eget kapital

-1 489

0

-2 224

-2 670

Årets resultat

1 933

-1 789

-2 615

446

0

300

4 839

444

-1 489

0

Justering, eget kapital
Utgående eget kapital
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Fördelning gemensamma kostnader
Kristianstads kommuns VA-verksamhet är en del av den tekniska nämnden. Olika resurser
samutnyttjas i kommunen och på förvaltningen. Enligt vattentjänstlagen (§ 50) ska denna
fördelning framgå av särredovisningen.
Typ av gemensam resurs (tkr)

Fördelat

Kommunens centrala ekonomiavdelning
Larmcentralen
Larm och bevakning
Kommunens centrala HR-avdelning
Kartverk (Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen)
Arbetsplatskostnad
Lokalhyror
Datorer, licenser mm
IT kommunikation
Miljö och hälsa
Städning

417
73
325
347
914
437
1 286
962
525
278
489

Totalt

6 053

Kristianstads kommun

Särredovisning, VA-verksamheten 2020

4

Taxor
Avgifterna för VA-verksamheten (VA-taxan) delas upp i brukningsavgifter och
anläggningsavgifter.

Brukningsavgiften är en periodisk avgift som abonnenterna betalar för drift- och
underhållskostnader och för kapitalkostnader. Den skall även användas för andra
nödvändiga kostnader som inte täcks av anläggningsavgiften. Den 1 januari 2020 höjdes
brukningsavgiften med 8 % för att möta ökade kostnader, framförallt kapitalkostnader
som är en följd av stora investeringar som genomförs just nu i kommunen. VA-taxan
kommer behöva revideras ytterligare för att matcha prisutvecklingen och framtida
investeringar.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägare betalar för att täcka
kostnader i samband med anslutning av vatten och avlopp. Anslutningsavgiften
periodiseras och intäktsförs succesivt i takt med att investeringen skrivs av (se
redovisningsprinciper sid 9). Under året har kvarstående fastigheter i området
Yngsjöstrand anslutits.
Anläggningsavgifter (tkr)

2020

2019

2018

-168 083

-157 639

-142 620

Debiterade

-59 524

-18 323

-22 181

Resultatförda

13 733

7 879

7 162

-213 875

-168 083

-157 639

Ingående

Utgående

Investeringar
Total genomförandegrad för VA-verksamhetens investeringar är 112 % i förhållande till
budget. De stora VA-projekten Centrala reningsverket och Gärds Köpinge vattenverk har
försenats, men har nu gått in i produktionsfas. Investeringar i bland
annat ledningsförnyelse och rörnät når inte upp till budgeterad volym under 2020.
Orsakerna är dels tidsförskjutningar i större projekt som överföringsledningar och dels
resursbrist (personal).
Investeringar (tkr)
Avloppsvatten
Dricksvatten
Rörnät
Samordnade projekt gata/rörnät
Inventarier fordon maskin

Budget
Utfall
2020
2020
84 247 127 495
39 594 71 382
99 720 70 351
30 000 14 828
1 439
1 385

Avvikelse
mot
budget
-43 248
-31 788
29 368
15 172
54

Totalt

255 000 285 441

-30 442
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VA-ledningar
Kristianstads kommun har till stor del ett gammalt ledningsnät som behöver renoveras.
Begrepp ledningsförnyelse syftar till att just förnya och rusta upp befintligt ledningsnät,
både för vatten och avloppsledningar. Nedan tabell visar på hur många nya samt förnyade
VA-ledningar (mätt i km) som byggts i Kristianstads kommun under året.
Ledningar

Nya ledningar

Ledningsförnyelse

Vatten
Spill
Dagvatten
Totalt

20,9
6,9
1,1
28,9

2,7
6,0
3,0
11,8

Ledningsförnyelse år 2020-2017 (mätt i km)
Ledningsförnyelse
Vatten, km
Spillvatten, km
Dagvatten, km
Totalt

Kristianstads kommun

2020

2019

2018

2017

2,7
6,0
3,0
11,8

2,8
7,6
2,6
13,0

4,8
5,2
4,4
14,4

4,2
3,4
5,0
12,6
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
RESULTATRÄKNING (alla belopp i tkr)
Not
Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar/nedskrivningar

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära kostnader

1
2
3

2020

2019

170 526

154 970

-121 116

-111 915

122

42

4

Årets resultat
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-42 585
6 825

-39 157
3 899

-5 014

-5 729

0

0

1 933

1 933

-1 789

-1 789
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BALANSRÄKNING (alla belopp i tkr)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
VA-anläggningar
Maskiner
Inventarier
Bilar och transportmedel
Övriga maskiner och inventarier
Omsättningstillgångar
Kundfordringar

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Kassa, bank
Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Låneskuld hos kommunen
Förutbetalda investeringsbidrag
Förutbetalda anläggningsavgifter
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

Kristianstads kommun

Not
5
6
7
8
9
10
11
Not
12
13
14
15
16

2020

2019

1 262 258
1 132 216
119 293
1 793
7 049
1 908
34 521
23 691

1 018 027
902 518
102 751
1 827
8 838
2 094
32 559
1 025

2020
444
1 272 461
1 048 383
10 203
213 875
23 873
22 660

2019
-1 489
1 019 377
849 944
1 350
168 083
32 698
28 987

1 296 779

1 050 586

5 220
5 609
1 296 779
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2 190
29 344
1 050 586

3 711
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Upplysningar om redovisningsprinciper
Särredovisning är upprättad i enlighet med vattentjänstlagen (§ 50). VA-verksamheten
ska redovisa ett separat bokslut med balans- och resultaträkning som är skilt från den
skattefinansierade verksamheten. När avgiftsuttaget över- eller understiger
kostnaderna redovisas det i en resultatfond i balansräkningen. Anläggningstillgångar
redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Tillgångarna skrivs av
över bedömd nyttjandeperiod. Linjär avskrivning tillämpas för samtliga typer av
anläggningstillgångar. Avskrivningen påbörjas månaden efter tillgången har tagits i
bruk. Komponentavskrivning sker i enlighet med Rådet för kommunal redovisning
samt kommunens policy.
Avskrivningar

Vatten och avloppsledningar

50-75 år

Vattenmätare, maskiner, tekniska anläggningar

5 - 25 år

Byggnader, vattenverk, avloppsverk, brunnar

Inventarier, verktyg, fordon och installationer

25-40 år

3 - 25 år

För att en utgift ska aktiveras som tillgång i balansräkningen ska nyttjande perioden
uppgå till mer än tre år och anskaffningsvärdet överstiga gränsen för mindre värde.
Kommunens gräns för mindre värde är 0,5 prisbasbelopp, vilket 2020 motsvarar 23
650 kronor.

Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna periodiseras över balansräkningen. Inkomsterna ska matchas
mot de tillgångar de avser finansiera. Anläggningsavgifterna blir då intäkter i den
period som kostnaderna för tillgången uppstår i form av avskrivningar och redovisas
över resultaträkningen. Vi tillämpar 30 år.
Anläggningsavgifterna periodiseras enligt följande:

År 1, 13% av årets anläggningsavgifter intäktsförs via resultaträkning eftersom det
finns direkta kostnaderna i samband med anslutningen (fakturering, kommunikation
med kund mm).
År 2-30, 3% av föregående års förutbetalda anläggningsavgifter intäktsförs
via resultaträkning.
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NOTER (alla belopp i tkr)
Not 1 Verksamhetens intäkter
Avloppsavgifter
Vattenavgifter
Dagvattenavgifter
Ersättningar tex slamtömning
Anläggninsavgifter
Hyror
Bidrag
Försäljning
Återvuna kundfordringar
Arbetad tid mot investering och
skattefinansierat*

2020
79 712
44 865
13 311
3 267
13 733
304
122
55
110

2019
69 918
38 558
18 418
4 799
7 879
300
81
0
13

15 049
170 526
764

15 005
154 970

Arbetad tid mot investering

14 285

14 966

Summa

15 049

15 005

2020
-15 568
-43 097
-48 126
-6 053
-8 273
-121 116

2019
-15 549
-40 849
-43 867
-4 406
-7 244
-111 915

2020

2019

-42 277

-37 851

Summa

*Arbetad tid mot skattefinansierat

Not 2 Verksamhetens kostnader
Material
Personalkostnader
Externt köpta tjänster
Från kommunen fördelade kostnader
Interna kostnader*
Summa
* från andra avdelningar inom förvaltningen, exempelvis
anläggningsavdelningen, staben.

Not 3 Avskrivningar
Planenliga avskrivningar materiella
anläggningstillgångar
Utrangering av materiella
anläggningstillgångar*
Summa

* 2020 förstudier: Åhus Kärr, Gamla Furuboda, Hammarslund dagvatten och en bil Toyota

Not 4 Finansiella kostnader
Räntor på upplåning hos kommunen
Övriga finansiella kostnader
Summa
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39

-308
-42 585

-1 306
-39 157

2020
-4 971
-43

2019
-5 677
-52

-5 014

-5 729
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Not 5 VA-anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar*
Redovisat värde vid årets slut

2020
1 274 774
-372 255
902 518
259 200
-29 258
-244

1 132 216

2019
1 118 155
-345 764
772 391
157 924
-26 491
-1 306

2020
136 599
-33 848

2019
109 148
-24 921

902 518

* 2020 av förstudien: Åhus Kärr, Gamla Furuboda, Hammarslund dagvatten

Not 6 Maskiner
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Avskrivningar

102 751
27 282
-10 740
119 293

102 751

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Avskrivningar

2020
7 943
-6 116
1 827
306
-340

2019
7 875
-5 739
2 136
68
-376

Redovisat värde vid årets slut
Not 7 Inventarier

Redovisat värde vid årets slut
Not 8 Bilar och transportmedel
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Försäljningar och utrangeringar*
Avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut
* Utrangering LBL GON 730 Toyota Hilux

Not 9 Övriga maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Kristianstads kommun
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1 793

84 227
27 452
-8 928

1 827

2020
28 555
-19 717

2019
28 555
-17 919

-1 341
7 049

-1 799

2020
7 206
-5 113
2 093
0
-185

2019
7 206
-4 855
2 351
0
-257

8 838
-384
-64

1 908

10 637
0
0
8 838

2 094
11

Not 10 Förutbetalda
kostnader/upplupna intäkter
Upplupna intäkter

2020
5 220

2019
2 190

Summa
Not 11 Kassa, bank
Justering resultatfond
Nettot av tillgångar mot skulder och eget
kapital*
Summa

5 220
2020
0
5 609
5 609

24 205
29 344

Not 12 Eget kapital
Ingående balans
Justering resultatfond
Årets resultat

2020
-1 489
0
1 933

2019
193
107
-1 788

*Nettot av tillgångar mot skulder och eget kapital korrigeras mot
likvida medel eller kortfristig skuld beroende på om nettot är
positivt eller negativt.

Summa
Not 13 Låneskuld hos kommunen
Anläggningstillgångar
Anläggningsavgifter
Summa
Not 14 Förutbetalda
investeringsbidrag
Förutbetalda investeringsbidrag, ingående
värde
Nya investeringsbidrag under året
Resultatförda investeringsbidrag
Summa
Not 15 Förutbetalda
anläggningsavgifter
Förutbetalda anläggningsavgifter
ingående värde
Nya anläggningsavgifter under året
Resultatförda anläggningsavgifter
Summa
Not 16 Upplupna
kostnader/förutbetalda intäkter
Ingående upplupna kostnader
Övriga upplupna kostnader
Förutbetald intäkt
Summa
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2 190
2019
5 139

444

-1 489

2020
1 262 258
-213 875
1 048 383

2019
1 018 027
-168 083
849 944

2020

2019

1 350
8 853
0
10 203

6 040
-4 794
105
1 350

2020

2019

168 083
59 524
-13 733

213 875

157 639
18 323
-7 879

168 083

2020
3 711
-2 497
0
1 213

2019
1 883
1 827
0
3 711
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För mer information
Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen

Lars Svensson,
VA-chef
Tel: 044-13 21 41

VA-verksamheten i Kristianstad
särredovisning 2020
Dnr TN2020/505
Antagen av tekniska nämnden
2021-03-04

Beata Egrenius,
Ekonomiansvarig
Tel: 044-13 27 62

Tekniska förvaltningen | VA-avdelningen

Revisorerna i Kristianstad kommun
Till
Fullmäktige i Kristianstad kommun
organisationsnummer 212000-0951

Revisionsberättelse för år 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse,
nämnder och de gemensamma nämnderna samt genom utsedda lekmannarevisorer den
verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga
från PwC som biträder revisorerna.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning
samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2020.

 Signerat

•

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter
som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning
om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen.

•

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det
inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2020.

•

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det
inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2020.

•

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans år 2020.

•

Nämnderna sammantaget redovisar ett överskott på 28,3 mnkr. Arbete- och
välfärdsnämnden redovisar ett budgetunderskott med -30 mnkr varför
verksamheten inte i rimlig grad kan verifiera att förvaltningen skett på ett från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. I delårsrapporten prognostiserade
ett underskott med -12 mnkr och nämnden redovisade svårigheten att
prognostisera verksamheten.
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•

Den interna kontrollen hänförlig till tekniska nämndens förvaltning har inte
varit tillräcklig under år 2020 mot bakgrund av att nämnden inte i tillräcklig
grad fokuserat sin rapportering på måluppfyllelse och resultat samt att
tillräckligt tydliga åtgärder inte vidtagits för att nå målen. Vi ser mycket
allvarligt på att tekniska nämnden haft en bristande intern kontroll av
investeringsprojektet CRV. Tekniska nämnden har i sin roll som utförande
nämnd, utifrån beslutad ekonomisk omfattning på investeringen, inte haft en
tillräcklig dokumenterad styrning, rapportering, och uppföljning.
Vi konstaterar att nämnden först i december 2020 initierat en utredning
gällande CRV. Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2021-03-25 § 38
beslutat om ett antal åtgärder med anledning av uppkomna brister i den
interna kontrollen gällande denna typ av projekt.

•

Vi gör även bedömningen att kommunstyrelsen, mot bakgrund av sin
uppsiktsplikt, borde ha haft en mera ändamålsenlig dokumenterad uppföljning
och kontroll av CRV-projektet i sin roll som ägare av investeringsprojektet. Vi
gör också bedömningen att kommunstyrelsen, inom ramen för detta ansvar,
borde ha säkerställt en tillräcklig insyn i organisationen för styrning och
ledning av projektet.

I övrigt bedömer vi sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
I övrigt bedömer vi att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och de
gemensamma nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020
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Kristianstad kommun
2021-03-31

Sven-Gunnar Linné
Ordförande

Göran Sevebrant
Vice ordförande

Bill Nilsson

Fredrik Berndt

Sven-Ove Reimers

Per-Ingvar Johnsson

__________________________
Roland Krantz
vald av KF 2021-02-09 § 12

Bilagor
Till revisionsberättelsen hör bilagorna
-

Revisorernas redogörelse, bilaga 1

-

Granskning av årsredovisning, bilaga 2

-

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna och auktoriserad revisors
revisionsberättelser i bolagen, bilaga 3-14
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1. Revisorernas redogörelse Kristianstad år 2020 slutlig PDF (11 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner CF5211BA372AC117B7B59E58F70DF70659B03A2A25BEAB35C5ACDDCC326C1634

2. Granskningsrapport ÅR 2020 Kristianstad slutligt ex PDF (9 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner 618EA316A2DAE6E457848130406075F675211EEFD19F9D44B262D59A3D4E7ABD

3. Granskningsrapport och RB Kristianstad kommunföretag PDF (3 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner 62FBD05FE691E161E5E20381DE087CCBA534BFB1C8F144136470AC15D1115CD4

4. Granskningsrapport och RB C4 Elnät PDF (3 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner F1FD705BADE4A8CD5CCA0826A65671BC6A9D22272C5EEB6EED9C6FFA87E8B760

5. Gransknigsrapport gemensam nämnd PDF (1 sida, bifogade nedan)
 Ladda ner 8EABDF1A60ACB7E946463CF920892306A996518C9351E8F4C960D50402066DC9

6. Gransknigsrpaport Östra Skånes hjälpmedelsnämnd PDF (1 sida, bifogade nedan)
 Ladda ner D951124C98336AE60CD225C6C575F318536B4333E0C3172C78AC66EE4C5FD9E7

7. Granskningsrapport och RB C4 Parkering AB PDF (3 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner 362B691E2B19014C1774CAEE72DC2EFEEFB619BF018D4BF6656A40965C27ABAA

8. Granskningsrapport och RB Kristianstad Renhålling AB PDF (4 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner D91B15CBA382B5ABAEC641090D0FF9C8C3253297F0083E9BF8727E48D18F5DF3

9. Granskningsrapport och RB ABK och Personalstiftelse PDF (6 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner 4C1FC675145A90930F5F17EB3CA33621F188012F441984ECC1F83F6D8BF0B996

10. Granskningsrapport och RB Allön PDF (3 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner E19EE03D3C58CFD9E60F068BC76214287A42482656EFA0804A364D50C36607BC

11. Granskningsrapport och RB C4 Energi PDF (3 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner 99409295A14968A66E80217F39C8F01E3639FE7EB25A8513DE620ED5C4792BF3

12. Granskningsrapport och RB Kristianstad biogas AB PDF (3 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner CEB5EA3FDEACF7661919914C27CC3724E133FEA2C9DDE7DB6BF9FE60F893E7B5

13. Granskningsrapport och RB Kristianstad Industribyggnadsaktiebolag PDF (3 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner 95FCD497397F5181FAD36C38A7026BAB8F06B5DABBFE256EA034D11277D63D55

14. Granskningsrapport och RB Specialfastigheter AB PDF (3 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner 25C750A25BCDABD2A934A0517F22706E8BE108ED1F91C77CDAB1C1502583851E
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Deltagare
KRISTIANSTAD KOMMUN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-31 12:18:49 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bill Nilsson

Datum

Bill Nilsson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-31 12:47:32 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: SVEN GUNNAR LINNÉ

Datum

Sven Linné
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-31 12:12:01 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: FREDRIK BERNDT

Datum

Fredrik Berndt
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-31 12:13:14 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Göran Sevebrant

Datum

Göran Sevebrant
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-31 15:45:47 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROLAND KRANTZ

Datum

Roland Krantz
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-31 13:20:09 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER INGVAR JOHNSSON

Datum

Per-Ingvar Johnsson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-31 12:46:05 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: SVEN OVE REIMERS

Datum

Sven-Ove Reimers
Leveranskanal: E-post
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Revisorernas redogörelse för år 2020
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Syfte
Syftet med revisorernas redogörelse är att på ett överskådligt sätt redovisa
genomförda granskningsinsatser under året och att följa upp revisionsplanen.
Revisorernas redogörelse är en komplement till revisionsberättelsen.

Den förtroendevalda revisorns uppdrag
Den förtroendevalda revisorns uppdrag regleras i kommunallagens 12 kap. I
uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
ansvarsområden i den utsträckning som följer av God revisionssed. Revisorerna har
att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om
nämndernas och styrelsens interna kontroll är tillräcklig. Revisorernas uppdrag i
kommunala bolag och stiftelser är i stort sett detsamma men den främsta skillnaden
är att en lekmannarevisor inte granskar räkenskaperna. Det uppdraget har en
auktoriserad revisor. Uppdraget att granska bolagets interna kontroll har såväl
lekmannarevisorerna som auktoriserad revisor .

Förtroendevalda revisorer och sakkunniga
Förtroendevalda revisorer för 2020 har varit:
●
●
●
●
●
●
●
●

Sven Gunnar Linné (ordf)
Göran Sevebrant (vice ordf)
Sven-Ove Reimers
Bill Nilsson
Fredrik Berndt
Per-Ingvar Johnsson
Gunilla Björk tom. 2020-12-09
Roland Krantz from. 2021-02-09

Revisorerna i kommuner och regioner ska, med stöd av sakkunniga granska och
pröva den kommunala verksamheten, enligt kommunallagen och god revisionssed.
De förtroendevalda revisorerna har anlitat PwC som sakkunnigt biträde under år
2020.
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Revisionsinsatser år 2020
Revisionens anslag
För år 2020 var revisionens totala anslag 2 758 tkr. Utfallet för året uppgår till 2 737
tkr.

Koppling till riskanalys
2020 års revisionsinsatser bygger på en dokumenterad riskanalys.

Redovisning av Årlig granskning
Grundläggande granskning
Grundläggande granskning har genomförts av samtliga styrelser och nämnder. Den
grundläggande granskningen innehåller:
●
●

Granskning av måluppfyllelse
Granskning av styrning och intern kontroll

Under 2020 har regelbundna dialogen med styrelser, nämnder och förvaltningar
fortsatt kring väsentliga frågor som rör de kommunala nämnderna och bolagens
verksamhet.
Vid den grundläggande granskningen sker en löpande insamling av fakta och
iakttagelser genom bland annat verksamhetsbesök, möten med nyckelpersoner
inom nämnder och bolag samt genomläsning av protokoll, enskilda ärenden,
rapporter eller utredningar.
Inom den grundläggande granskningen för revisorerna ingår bland annat dialog om
styrelsens eller nämndens styrning, uppföljning och analys av måluppfyllelsen.
Granskningen ska enligt God revisionssed vara så omfattande att den ger en stabil
grund för revisionens bedömningar i revisionsberättelsen/granskningsrapporten. Den
grundläggande granskningen för revisorerna i Kristianstad innebär att revisorerna:
●
●
●
●
●

följer verksamheten (dokument, ärenden, beslut, besök mm)
har dialog med styrelse och nämnder om mål, uppdrag, ansvar,
styrning och resultat
bedömer förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll
verifierar vid behov genom granskningsinsatser (t ex om beslut verkställs och
mål uppnås, om system och rutiner inom redovisningsområdet fungerar etc.)

Mot bakgrund av Covid-19 har många aktiviteter under året blivit inställda, såsom de
sedvanliga revisionsmötena gällande samverkanskommuner i nordöstra Skåne
(Hässleholm, Hörby, Osby, Bromölla, Perstorp och Östra Göinge). Revisorerna har
under året deltagit på möten med Region Skånes revisionskontor gällande
revisionsamverkan samt medverkat i en samgranskning med andra kommuner och
Region Skåne.
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En särskild bolagsdag har genomförts för att revisorerna ska informera sig om
bolagens verksamhet.
PwC har även på uppdrag av revisorerna i Kristianstad kommun för år 2020
genomfört en översiktlig granskning av nämnder och bolag där syftet är att ge
kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelsen. Den
översiktliga granskningen har omfattat kommunens samtliga nämnder och helägda
bolag. Revisionsfrågan har varit: Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning
skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt
med tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattade följande granskningsområden för samtliga nämnder och
bolag:
1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin
4. Intern kontroll
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder kan helt eller delvis verifiera att dess
förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2020.
Kommunstyrelsen och övriga nämnder kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen
skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020.
Nämnderna sammantaget redovisar ett överskott på 28,3 mnkr. Arbete- och
välfärdsnämnden redovisar ett budgetunderskott med -30 mnkr varför verksamheten
inte i rimlig grad kan verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. I delårsrapporten prognostiserade ett underskott med -12 mnkr
och nämnden redovisade svårigheten att prognostisera verksamheten.
Den interna kontrollen hänförlig till tekniska nämndens förvaltning har inte varit
tillräcklig under år 2020 mot bakgrund av att nämnden inte i tillräcklig grad fokuserat
sin rapportering på måluppfyllelse och resultat samt att tillräckligt tydliga åtgärder
inte vidtagits för att nå målen.
Kommunstyrelsens och övriga nämnders interna kontroll har helt eller delvis i rimlig
grad varit tillräcklig under år 2020.
Granskning av delårsrapport och årsredovisning
Revisionen granskar och bedömer om räkenskaperna ger en rättvisande bild av
verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om delårsrapport och
årsredovisning är upprättade i enlighet med LKBR och god redovisningssed i
kommunal verksamhet. Granskningen utgår från riskanalysen.
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Nedan redovisas innehållet i revisorernas delårsutlåtande:
●

●

Vi bedömer att det prognostiserade utfallet för måluppfyllelsen delvis är
förenligt med de finansiella mål som fastställts av fullmäktige i budget 2020.
Bedömningen grundar sig på att målet ekonomisk kontroll under
verksamhetsåret prognostiseras att delvis uppnås. Beträffande nämndernas
resultat i förhållande till budget konstateras att den sammanlagda avvikelsen
förväntas uppgå till -16 mnkr vilket ger en röd indikator under målet
ekonomisk kontroll under verksamhetsåret.
Vi bedömer, utifrån delårsrapporten, att verksamhetens prognostiserade
utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget år
2020. Detta baseras på att perspektiven medborgare, medarbetare och
utveckling delvis prognostiseras att uppnås

Vid delårsbokslutet per augusti uppgick investeringarna till 46 % av årsbudgeten.
Den främsta orsaken till den låga genomförandegraden tidsförskjutning i
skolprojekten och att den nya helikopterbasen på Kristianstad Airport kommer
genomföras till merparten år 2021.
Nedan redovisas redovisas revisorernas bedömningar utifrån granskningen av
årsredovisningen:
●

●
●

●

●
●

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter
som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning
om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år
2020.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det
inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2020.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det
inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2020.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Lekmannarevision - granskning av bolag
Lekmannarevisorerna har uttalat sig i en granskningsrapport om bolagens
verksamheter sköts på ett ändamålsenlig sätt, om verksamheten sköts på ett från
ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är
tillräcklig.
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Inom ramen för lekmannarevisionen har 1 fördjupad granskning genomförts. Nedan
redovisas en sammanfattning i form av revisorernas missiv för denna fördjupade
granskning.
Förstudie och nulägesbeskrivning avseende arbetet med införandet av GDPR,
C4 Energi
Efter genomförd förstudie bedömer vi att det delvis sker ett ändamålsenligt och
heltäckande arbete gällande GDPR bedrivits och har åtgärder vidtagits för att
efterleva de nya reglerna.
Bedömningen grundas bland annat på att arbetet med en anpassning efter GDPR
påbörjats, men ännu inte nått i mål inom alla delar av organisationen. En förklaring
kan vara att den projektgrupp som initialt tillsattes numera inte finns kvar för att driva
det löpande arbetet. Ett resultat av detta är att det fortfarande finns områden där
bolaget ännu inte är i mål, exempelvis behandlingsregistret för Kundservice (och
delvis för HR), samt avsaknad av policys, dokumentation och rutiner för vissa
områden.
Fördjupad granskning
Fördjupade granskningar genomförs där riskanalysen visar på stora risker och där
revisionen och lekmannarevisionen bedömer att den grundläggande granskningen
inte är tillräcklig.
Nedan redovisas en sammanfattning i form av revisorernas missiv för respektive
fördjupad granskning.
Granskning av krisberedskap
Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen har säkerställt att det
finns en tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters
riktlinjer. Bedömningen grundas bland annat på att ansvar och roller inom
krisorganisationen är tydliga och det finns tydliga gränssnitt vad gäller hantering av
olika typer av händelser. Vidare arbetar kommunen med uppföljning och utvärdering
sam säkerställer att övning och utbildning utförs systematiskt. Risk- och
sårbarhetsanalys (RSA) genomförs systematiskt och är utformad i enlighet med
gällande riktlinjer. Kommunstyrelsen har säkerställt att intern och extern samverkan
sker ändamålsenligt i kommunen. Särskilt utmärkande för Kristianstad kommun är
nivån av systematiskt arbete som bedrivs inom krisberedskap, inom samtliga
granskade områden, såsom organisation, risk- och sårbarhetsanalys och
samverkan. Mycket av kommunens krisberedskapsarbete kan direkt härledas till den
genomförda risk- och sårbarhetsanalysen som på ett ändamålsenligt sätt ligger till
grund för övrig planering och prioritering av arbetet med krisberedskap.
Granskning av hemtjänstens kvalitet
Efter genomförd granskning bedömer vi att omsorgsnämnden inte helt säkerställer
en ändamålsenlig verksamhet genom en tillräcklig styrning, ledning och uppföljning
av hemtjänstens kvalitet. Bedömningen grundas bland annat på att mål, indikatorer,
mätetal och aktiviteter finns avseende hemtjänstens kvalitet.
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Kvalitetsledningssystemet är dock endast under uppbyggnad. Uppföljningens
omfattning bedöms vara tillräcklig. Nämnd och förvaltning agerar tillsammans aktivt
kring hemtjänstens kvalitet och besluten är tydliga där det också framgår hur
nämnden prioriterar bland förbättringsförslag saknas.
Granskning av arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa
Efter genomförd granskning bedömer vi att barn- och utbildningsnämnden och
arbete och välfärdsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig verksamhet för
barn och ungdomar med psykisk ohälsa. För kultur- och fritidsnämnden bedömer vi
att nämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig styrning och uppföljning av
fritidsgårdarna. Bedömningen grundas bland annat på att varje nämnd utför ett bra
arbete inom sitt respektive ansvarsområde, men att de skulle vinna på att hitta bättre
strukturer för att samverka både över förvaltningar och mellan nämnderna.
Strukturerna för samverkan i operativa ärenden mellan arbete och välfärd samt barn
och utbildning har förbättrats och formaliserats. Samtidigt saknas etablerade
samverkansstrukturer på politisk nivå samt att samverkan brister på förvaltningsnivå.
Granskning av underhåll av fastigheter
Efter genomförd revision bedömer vi att kommunstyrelsen och tekniska nämnden
delvis har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter.
Bedömningen grundas bland annat på att det finns en tydlig delegationsordning och
reglemente för tekniska nämnden som anger dess ansvar. Vi ser dock en avsaknad
av tydliga mål och indikatorer som avser specifikt underhåll. Vidare grundas
bedömningen på att det finns en långsiktig underhållsplan avseende kommunens
fastigheter. Underhållsplanen ses över kontinuerligt och tar hänsyn till både kort- och
lång sikt. Det finns ett visst eftersläpande underhåll eller en underhållsskuld.
Nuvarande nivåer av underhållsåtgärder är inte tillräcklig ställt mot det behov som
finns. Det finns en överensstämmelse mellan budget och genomfört underhåll.
Nedlagda resurser motsvarar dock inte fullt ut det identifierade behovet av
underhållsåtgärder. Bedömningen görs även mot bakgrund av att det redovisas
uppgifter om budget för planerat och löpande underhåll. I nämndens delår- samt
årsbokslut sker dock inte redovisningen på samma sätt vilket gör det svårt att följa
vilka resurser som lagts på underhåll.
Granskning av utredningstider vid handläggning av ärenden, barn och unga
Efter genomförd revision gör vi bedömningen att arbete- och välfärdsnämnden inte
helt säkerställer en ändamålsenlig handläggning av utredningar med avseende på
följsamheten till utredningstider. Bedömningen grundas främst på att utredningar inte
inleds och genomförs inom den lagstadgade tidsgränsen i tillräcklig omfattning.
Flertalet försenade ärendena saknar beslut om förläggning. Vi har även noterat
mindre brister vid dokumentation av skyddsbedömningar. Vi bedömer att nämnden
kontinuerligt följer utredningstiderna och att åtgärder vidtas för ett förändrat
arbetssätt.
Granskning av intern kontroll attester
Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och byggnadsnämndens interna
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kontroll avseende attester delvis är tillräcklig. Tekniska nämndens interna kontroll
bedöms som tillräcklig. Bedömningen grundar sig bland annat på att det har
beslutats om ett reglemente med tillämpningsanvisningar för fakturahanteringen. Vi
konstaterar dock att detta antogs år 2004 av kommunfullmäktige och ser, likt
kommunledningskontorets egen observation, att dessa styrdokument behöver
aktualiseras. Avseende detta är vår bedömning att kommunstyrelsen i enlighet med
3 § i reglementet för verifikationshantering borde initierat denna översyn redan när
ett nytt försystem för fakturor infördes för några år sedan. l detta arbete behöver
även roll och ansvarsbeskrivningarna ses över och aktualiseras.
Förstudie och nulägesbeskrivning avseende arbetet med införandet av GDPR
Efter genomförd förstudie bedömer vi att det delvis sker ett ändamålsenligt och
heltäckande arbete gällande GDPR bedrivits och har åtgärder vidtagits för att
efterleva de nya reglerna. Bedömningen grundas bland annat på att arbetet med en
anpassning efter GDPR påbörjats, men ännu inte nått i mål inom alla delar av
organisationen. En förklaring kan vara att den projektgrupp som initialt tillsattes
numera inte finns kvar för att driva det löpande arbetet. Ett resultat av detta är att det
fortfarande finns områden där bolaget ännu inte är i mål, exempelvis
behandlingsregistret för Kundservice (och delvis för HR), samt avsaknad av policys,
dokumentation och rutiner för vissa områden.
Granskning av delegation av beslutsrätt gällande upphandling
Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen och
byggnadsnämnden i allt väsentligt säkerställer att delegation av beslutsrätt inom
deras verksamhetsområde är lag- och ändamålsenligt. Vi bedömer att kultur- och
fritidsnämnden samt arbete- och välfärdsnämnden inte helt säkerställer att
delegation av beslutsrätt inom deras verksamhetsområde är lag- och ändamålsenlig.
Bedömningen grundas bland annat på vi inte har inte kunnat se att några ärenden
som omfattas av delegationsförbudet i kommunallagen 6 kap. 38 § är delegerade.
Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden har beslutat om i vilken utsträckning
delegerade beslut ska anmälas/återrapporteras i enlighet med kommunallagen 6
kap 40 §. Arbete- och välfärdsnämnden har beslutat om i vilken utsträckning
delegerade beslut ska anmälas/återrapporteras, men besluten anslås inte i enlighet
med kommunallagen 6 kap 40 §. Gällande kultur- och fritidsnämnden anges det i
delegationsordningen att samtliga delegationsärenden ska återrapporteras, det
framgår däremot inte varken av delegationsordningen eller av annat särskilt beslut
att ärenden enligt LOU ska tas upp en gång årligen. Nuvarande hantering gällande
delegationsbeslut avseende LOU inom arbete- och välfärdsnämden är otillräcklig då
besluten inte anslås i enlighet med kommunallagen 6 kap 40 §. Avseende kulturoch fritidsnämnden finns det enbart beloppsgräns för enhetschef men inga
beloppsgränser utöver det. Det finns alltså ingen övre beloppsgräns för när
förvaltningschef får fatta beslut. Vi ser däremot att det finns kontrollfunktioner som
minimerar risken att förvaltningschef fattar beslut om upphandlingar för höga belopp.
Granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor
Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsens interna kontroll
avseende anställdas bisysslor inte är tillräcklig. Bedömningen grundas bland annat
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på att det finns kommunövergripande riktlinjer för bisysslor. Dessa behöver
uppdateras och revideras. Det finns brister avseende rutinerna kring anställdas
bisysslor. Många av bisysslorna var inte kända före vår granskning. Det visar att
kommunens riktlinjer för bisyssla inte efterföljs. Det är även en brist att det under de
senaste åren inte funnits några kontrollmoment avseende bisysslor i
kommunstyrelsens och nämndernas internkontrollplaner eller varit med i
riskbedömningen. Kommunstyrelsen har inte tillsett tillräckliga rutiner som möjliggör
kontroller av i vilken utsträckning som det förekommer att anställda har engagemang
i näringsverksamheter som bedriver affärer med Kristianstads kommun. Det finns för
närvarande inte någon digital hantering av anställdas bisysslor. Om möjlighet finns
bör kommunstyrelsen tillse att en digital hantering inrättas.
Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade
insatser
Efter genomförd granskning bedömer vi att det till viss del finns en ändamålsenlig
samverkan mellan Region Skåne och Kristianstads kommun kring barn och unga
med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma
regelverk. Bedömningen grundas bland annat på att samverkan framför allt sker
inom ramen för Lotsmodellen som erbjuder en tydlig ansvarsfördelning och en
upparbetad struktur för arbetet. De samverkande aktörerna får genom modellen
insyn i varandras verksamheter, uppdrag och möjligheter. För att öka Lotsmodellens
funktion vid komplexa ärenden har den så kallade Sambasamordningen beslutats.
Lotsmodellens nackdel är att den har lett till att medarbetare i kommunens
verksamheter har låg kännedom om samordnad individuell planering (SIP) samt
uppfattar att Lotsmodellen ersätter den lagstadgade SIP:en samtidigt som
granskningen visar att det finns brister i kunskap och förståelse mellan samverkande
aktörer. Därför bedömer vi att det finns ett behov av informations- och
utbildningsinsatser inom förvaltningen och även i den politiska organisationen. Detta
för att öka samverkan enligt lagar och gemensamma regelverk samt skapa
förutsättningar för tillräcklig internkontroll.
Övriga granskningsinsatser
Uppföljningsgranskning för kommunens fordonshantering
Efter genomförd revision bedömer vi att kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och arbete- och välfärdsnämnden inte helt
har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och rekommendationer
utifrån tidigare genomförd granskning.
Bedömningen grundas bland annat på att ett antal åtgärder har vidtagits för att
arbeta mot en fossilbränslefrihet, dock nås ännu inte målet om ett fossilbränslefritt
Skåne 2020. Vi noterar att andelen fossilbränslefria fordon har ökat. Vidare grundas
bedömningen på att kommunstyrelsen under senare år har uppmärksammat att
fortsatta avvikelser från riktlinjerna sker och har därför successivt skärpt dessa med
bland annat krav på samråd innan avsteg görs. Bedömningen grundas även på att
hanteringen av kommunens fordon nästan sker på samma vis som vid den
föregående granskningen. Det har däremot beslutats om en ny serviceorganisation
som ska ha ansvar för kommunens samtliga fordon som också kommer ha en
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samordnande roll för hanteringen av fordonen samt den interna kontrollen avseende
dessa.

Förstudie avseende trygga köp
Förstudien visat att 51% av periodens inköp träffas av ett avtal/ramavtal och 43 % av
periodens inköp bedöms som ej upphandlingspliktiga (utbildning, vård, omsorg mfl).
Vidare påvisas att 6 % (204.270.348 kr) av periodens inköp sker utanför ett
avtal/ramavtal efter att hänsyn tagits för de inköp som inte är upphandlingspliktiga.
Av inköpen ovan ligger 20 % (40 552 706 kr) över direktupphandlingsgränsen om
615 tkr. 12 leverantörer står för ca 66 % av inköpen. Periodens inköp uppgår till 3
543 895 806 kr och under perioden finns 4 533 aktiva leverantörer.
Störst inköp sker i mars och lägst inköp sker i juli. Från den största leverantören sker
i snitt 2.100 inköp per månad.
Förstudie avseende föreningsbidrag
Kultur och fritidsnämnden har under perioden januari - september 2020 totalt betalat
ut cirka 43 miljoner kronor i bidrag till motpart föreningar och stiftelser. Avseende C4
energi så framgår att bolaget ej betalar ut några föreningsbidrag. Däremot stöds
barn och ungdomars fritidsaktiviteter genom sponsring till olika föreningar i enlighet
med bolagets sponsringspolicy. Kristianstadsbyggen har ett antal samarbetsavtal
med föreningar där alla pengar som betalas ut möts av motprestationer i form av ex
logo på föreningskläder (sponsring).
Av analys av bokföringen under perioden januari - september 2020 kan vi
konstatera att 26 stycken föreningar får bidrag från olika nämnder. Det avser främst
föreningar som får bidrag från kultur och fritidsnämnden samt exempelvis
kulturnattsbidrag eller evenemangsbidrag. Ett antal föreningar har även fått bidrag
från Idrottsgalan i samband med uppvaktning kopplat till framgångsrika prestationer.
Det kan framöver vara aktuell att granska om upprättade riktlinjer och rutiner följs av
förvaltningen och om ansökningarna uppfyller de krav som finns i beslutade riktlinjer.
Samt att granska om det genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att de
utbetalda föreningsbidragen används till de ändamål som de beviljats för och om det
sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidragen till nämnden.
Dialog/kommunikation
Revisorerna har löpande under året haft inbjudna nämnder till sina sammanträden
för dialog om verksamheten. Revisorerna har också deltagit på samtliga
fullmäktigemöten för att informera om genomförda granskningar och hålla sig
informerad om kommunens verksamhet samt. Revisorerna har arbetat aktivt med att
öka kommunikationen och presenterat sin revisionsplan på kommunfullmäktiges
möte samt genomförda granskningar. Sammanträffande har skett två gånger med
kommunfullmäktiges presidium.
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För Kristianstad kommuns förtroendevalda revisorer
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Granskning av
årsredovisning 2020
Kristianstad kommun

Projektledare
Mattias Johansson, auktoriserad revisor & certifierad kommunal revisor
Projektmedarbetare
Malin Odby, certifierad kommunal revisor
Sara Rejnefelt
Camilla Westdahl
Ellinor Lövgren

Revisionsrapport
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Innehållsförteckning
Inledning

3

Iakttagelser och bedömningar

5

Bedömningar utifrån revisionsfrågor

8
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål fullmäktige
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?

Delvis Uppfyllt

Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt

2
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska ställning.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
beskrivning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

●

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

3
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Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”.
En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2021-03-24 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2021-04-14.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef.

4
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Driftredovisning
Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.
Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt.
Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens
investeringsverksamhet.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020.

5
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God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2020 innehållande ett
antal finansiella mål och verksamhetsmål.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella perspektiv och mål
för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020.
Perspektiv

Mål

Måluppfyllelse

Ekonomi

Ekonomisk kontroll under
verksamhetsåret

Uppfyllt

Ekonomisk kontroll över tiden

Uppfyllt

Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2020.
Perspektiv

Mål

Kommunstyrelsens
sammanfattande
bedömning

Medborgare

Nöjda och stolta medborgare

Delvis uppfylld

Ökad utbildningsnivå
Aktiva och trygga
medborgare
Information och service med
hög tillgänglighet
Aktiva insatser för hållbar
miljö
Utveckling

Växande Kristianstad

Delvis uppfylld

God företagsamhet
Förbättrad infrastruktur
Medarbetare

God hälsa och hög
arbetstillfredställelse

Delvis uppfyllt

Ökad delaktighet, ökat
medskapande och
ansvarstagande

6
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Bedömning
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget
2020.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020.

Rättvisande räkenskaper1
Iakttagelser
Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser
noterats.
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

1

Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

2

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

7
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål fullmäktige
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?

Delvis Uppfyllt

Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt

2021-03-31

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av revisorerna i Kristianstad kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplanen.
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.

8
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Kristianstads
kommun
Lekmannarevisorerna i
Kristianstads Kommunföretag AB
Till årsstämman i Kristianstads
Kommunföretag AB
Org nr 556436-3801
Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år 20zo
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat
Kti$tbnstads KammunfäretagA13;s.verk$anlhel
StWelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen,kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning

Vi bedömer sammantaget att bolagetsverksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagetsintemia kontroll har varit tillräcklig
Kristianstad 2021-03-to

Sven Gi
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Kristianstads
kommun
Lekmannarevisorer:na i
C4 Elnät.Aktiebolag
Till årsstämman i C4 Elnät AB
Org nr 556496-0044

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år 2020
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat C4
Elnät Aktiebolags verksamhet.
StWelse och VD svarar föi att verksamheten bedrivs ilhlighet mödRällandö
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pmva
om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen,kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagetsinterna kontroll har varit tillräcklig
Kristianstad 202i-o3-lo
''/

.

Göran Sevebrant

h..:L/z..k.

Roland Krantz

FredrikBerndt

Bill Nilsson

r J(Jhnsson
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Kristianstads
kommun

2021-03-10

KOMMUNREVISIONEN

Till kommunfullmäktige och
revisorer i Region Skåne

Granskning av gemensam nämnd för fastighets- och
arbetsplatsanknutna

tjänster 2020

Region Skåne och Kristianstads kommun har kommit överens om att från och med
20 12-01-0 1 inrätta en gemensam nämnd Rörfastighets- och arbetsplatsanknutna
tjänster. Värdkommun för denna nämnd är Kristianstads kommun.

Den Gemensammanämndenvisar ethesultat om-0 h Röu2020
Rådhus Skåne
Intäktema uppgår till 37,2 mnkr där arbetsplatsintäkteruppgår till 16, 1 mnkr vilket
innebär en kostnad på 25 tkr per arbetsplats 2020. Resterande del av intäkterna utgörs
till största delen av hyresintäkter och rörliga serviceintäkter.
Vi har enligt kommunallagens bestämmelser genomfört en granskning av
verksamheten. Vi tillstyrker för vår del att nämnden beviljas ansvarsfrihet Rörår 2020

För revisorema i Kristianstads kommun
r

/'

Sven Gunnar Linna, ordförande
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KOMMUNREVISIONEN

Till kommunfullmäktige och
revisorerna i kommunerna:
Bromölla kommun
Hässleholms kommun
Hörby kommun
Osby kommun
Simrishamns kommun

qöbo kommun

Skurups kommun
Tomelilla kommun
Ystad-kommun
Ostra Göinge kommun

Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 20ao

Tio kommuner i östra Skåne har från och med 2003 inrättat en gemensam nämnd för
samverkan angående tekniska hjälpmedel. Sedan l oktober 20i8 ingår även Hörby kommun
och verksamheten omfattas nu av n samverkande kommuner. Värdkommun för denna
nämnd är Kristianstads kommun.
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) redovisade ett resultat för driftverksamheten på
2 227tkr, för uteserviceverksamheten ett resultat på -l33 tkr, för transportverksamheten ett
resultat på t36 tkr och hemtransport ett resultat på 68o tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett
resultat på -585 tkt. Det sammanlagad resultatet är 2 325 tkr.
Uppföljningen av nämndens styrkort visar att målupp&llelse till delvis har uppnåtts i
samtliga perspektiv, dvs. medborgare, utveckling, medarbetare och ekonomi.
Vi har enligt kommunallagens bestämmelser genomfört en granskning av verksamheten
Vi tillstyrker för vår del att nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

För revisorerna i Kristianstadskommun
202i-o3-lq

tl.{u.,. l-.......

Sven Gtdmar Linna
Ordförande
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Kristianstads
kommun
Lekmannarevisorerna i
C4 Parkerings AB
Till årsstämman i
C4 Parkerings AB
Org nr 556872-9783

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år jozo
ViiTV fullmäktjgel;Kristianstadskommun utseddrlekmannareHsoierhargransl<atT4
Parkerings AB:s verksamhet.
Styrelse och VD svarat:föi: att verksamheten bedrivs [enlighet med gä]]ande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föresjcrifter som gäller för verksamheten.
Lejcmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen,kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagetsverksamhet i allt väsentligthar skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagetsinterna kontroll har varit tillräcklig
Kristianstad 2021-03-to

nnarLinn6

Göran Sevebrant
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FredrikBerndt
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Kristianstads
kommun
Lekmannarevisorerna i
Kristianstads Renhållning AB
Till årsstämman i Kristianstads
Renhållning AB
Org nr 556002-3t36
Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år 2020
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat
Kristianstads Renhållning AB:s verksamhet.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är attgi:anska:verksamhetoch intenFkontroll samtpröva
om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen,kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning

Vi bedömer sammantaget att bolagetsverksamhet i allt väsentligthar skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagetsinterna kontroll har varit tillräcklig

Kristianstad 2021-03-lo
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Kristianstads Renhållnings AB, org.nr 556002-3136

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utförten revisionav årsredovisningenför KristianstadsRenhållningsAB för år 2020. Bolagets
årsredovisning ingår på sidorna 34-51 i detta dokument.

Enligtvår uppfattninghar årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Kristianstads Renhållnings ABs finansiella ställningper den 31
december 2020 och av dess finansiellaresultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen
Förvaltningsberättelsenär förenligmed årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrkerdärför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Kristianstads
RenhållningsAB

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt

ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande til
Kristianstads RenhållningsAB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigtfullgjortvårt yrkesetiska ansvar
enligtdessa krav
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckligaoch ändamålsenliga som grund för våra uttalanden

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehålleräven annan informationän årsredovisningen och återfnns på sidorna 1--33. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med

bestyrkande avseende denna andra information

l samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den informationsom identifierasovan
och överväga om informationeni väsentlig utsträckning är oförenligmed årsredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationeni
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information,drar slutsatsen att den andra

informationen innehåller en väsentlig felaktighet. är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det

avseendet

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktörensom har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag

Vid upprättandetav årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsättaverksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt.om förhållandensom kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsattdrift.Antagandet om fortsattdrift
tillämpasdock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likviderabolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistisktalternativ tillatt göra något av detta. lt,.J
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimliggrad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter,vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehållervåra uttalanden.Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet. men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet

om en sådan finns. Felaktigheterkan uppstå på grund av oegentlighetereller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med

grundiårsredovisningen

En ytterligarebeskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivningär en del av revisionsberättelsen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens

förvaltning för Kristianstads Renhållnings AB för år 2020 samt av förslaget till dispositionen beträffande bolagets
vinst ellerförlust.

Vi tillstyrkeratt bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsenoch beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret

G rund för uttalanden
Vi har utförtrevisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligtdenna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Kristianstads RenhållningsAB enligtgod revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav

Vi anser att de revislonsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag

tillutdelninginnefattardetta bland annat en bedömning av om utdelningenär försvarlig med hänsyn tillde krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditetoch ställning i övrigt

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland

annat att fortlöpandebedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillseatt bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningenoch bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett

betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och

anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföringska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningenska skötas på ett betryggande sätt

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,och därmed vårt uttalandeom ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimliggrad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamoteller verkställande
direktören i något väsentligt avseende

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen. årsredovisningslagen eller bolagsordningen
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalandeom detta, är att med rimliggrad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligtmed aktiebolagslagen
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god

revisionssed i Sverige alltidkommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget. eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen. In
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En ytterligarebeskrivningav vårt ansvar för revisionenav förvaltningenfinns på Revisorsinspektionens

webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen
Kristianstad den 12 mars 2021

Ohrlings PricqwaterhouseCoopers AB

/w,
/

N

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor
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Kristianstads
kommun
Lekmannarevisorer,na i
Aktiebolaget Kristianstadsbyggen
Till årsstämman i Aktiebolaget
Kristianstadsbyggen
Org nr 556054-i889

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lel<mannarevisorerhar granskat
Aktiebolaget Kristianstadsbyggens verksamhet.

styrelse och VD svararlör attverksamheteirbedrivs i önligheunca:gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lelanannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om vei:ksamheten hapbedri:dts i enlighet medfullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen,kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Under året har vi
genomfört en förstudie och nulägesbeskrivning avseende införandet av GDPR.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagetsinterna kontroll har varit tillräcklig.
Kristianstad 202t-o3-io
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Kristianstads
kommun
Lelimannarevisorerna i
Aktiebolaget Allön
Till årsstämman i Aktiebolaget Allön
Org nr 556097-2365
Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Gransjiningsrapport för år z020
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat
Aktiebolaget Allöns verksamhet.

stpnl
hötöiiböariG:i:öiHigliiiliiiial:jälläiiaö
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten harbedrivitai enljghenned fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen,kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagetsverksamhet i allt väsentligthar skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagetsinterna kontroll har varit tillräcklig.
Kristianstad 202i-o3-lo
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Kristianstads
kommun
Lekmannarevisorerna i C4 Energi AB
Till årsstämman i C4 Energi AB
Org nr 556222-2223

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år 2020
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat C4
Energi Aktiebolags verksamhet.
Styrelse och-VD svarar för aUverksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lelanannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
omxerksamhetenhar bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och måLsamt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen,kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagetsvei.ksamhet i allt väsentligthar skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagetsinterna kontroll har varit tillräcklig
Kristianstad 202i-o3-io
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Kristianstads
kommun
Lekmannarevisorerna i Kristianstads
Biogas AB
Till årsstämman i
Kristianstads Biogas AB
Org nr 556792-7875

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år 2020
Vi,avfullmäktigei Kristianstads kommun utseddalekmannarevisorerhm'granskat
Kristianstads Biogas AB:s verksamhet.
styrelse och VD svarar för att verksamhete11bedi.ivs i€nlighet medgällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen,kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning

Vi bedömer sammantaget att bolagetsverksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligtoch fl'ån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagetsinterna kontroll har varit tillräcldig
Kristianstad 202t-o3-io
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Kristianstads
kommun
Lekmannarevisorerna i
Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag
Till årsstämman i
Kristianstads
Industribyggnadsaktiebolag
Org. nr 556083-7i62
Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år a020

Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat
Klj!!jgp!!q$!El114u:i11jbyggnadsaktiebolag! ygrksa!!!he!:

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lökmannarevisorernas ansvar ät att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen,kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagetsverksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig
Kristianstad 202i-o3-to
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Kristianstads
kommun
Lekmannarevisoremia i

Specialfastigheter i Kristianstad

AB
Till årsstämman i Specialfastigheter i
Kristianstad AB
Org nr 55676i-8t28

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport florår z020
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat
Specia[fästig[ietöi:i](iiitiänstaa:Ab :i:Qöij<iäifi]iät;
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning; ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen,kommunallagen och god revisionsspd i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagetsverksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligtoch ft'ån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagetsinterna kontroll har varit till'äcklig
Kristianstad 202i-o3-lo
/

Sven Gunnar Linna

'
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Roland Krantz
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

KS § 53

Revidering av budget 2021 och flerårsplan 20222023
Änr KS 2020/284

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Fastställa investeringsbudgeten 2021 till 1 274,7 mkr varav 817,4 mkr
för den skattefinansierade verksamheten och 457,3 mkr för den taxefinansierade verksamheten enligt bilaga 1.

Protokollsanteckningar
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors
Hörström (S) lämnar följande protokollsanteckning:
”I ärendet redovisas att omprioritering av vissa investeringsmedel skett. I
det sammanhanget borde det även ha prövats att omprioritera medel till
upprustning av Huaröds friluftsbad.”

Sammanfattning
Nämnderna har inkommit med behov av ombudgetering av investeringar
ifrån år 2020 till år 2021. Efter genomgång föreslås 168,2 mkr ombudgeteras, vilket innebär att investeringsbudgeten efter revidering fastställs till
1 274,7 mkr. I ombudgeteringarna har en omprioritering av medel gjorts
med 3,7 mkr till ombyggnad av spolplatta på Wendes.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Utdragsbestyrkande

Fastställa investeringsbudgeten 2021 till 1 274,7 mkr varav 817,4 mkr
för den skattefinansierade verksamheten och 457,3 mkr för den taxefinansierade verksamheten enligt bilaga 1.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 57.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-04.
Bilaga 1 - Förslag ombudgetering investeringsbudget 2021.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

KSAU § 57

Revidering av budget 2021 och flerårsplan 20222023
Änr KS 2020/284

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Fastställa investeringsbudgeten 2021 till 1 274,7 mkr varav 817,4 mkr
för den skattefinansierade verksamheten och 457,3 mkr för den taxefinansierade verksamheten enligt bilaga 1.

Protokollsanteckningar
Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) lämnar följande protokollsanteckning:
”I ärendet redovisas att omprioritering av vissa investeringsmedel skett. I
det sammanhanget borde det även ha prövats att ompröva medel till upprutning av Huaröds friluftsbad.”

Sammanfattning
Nämnderna har inkommit med behov av ombudgetering av investeringar
ifrån år 2020 till år 2021. Efter genomgång föreslås 168,2 mkr ombudgeteras, vilket innebär att investeringsbudgeten efter revidering fastställs till
1 274,7 mkr. I ombudgeteringarna har en omprioritering av medel gjorts
med 3,7 mkr till ombyggnad av spolplatta på Wendes.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:



Fastställa investeringsbudgeten 2021 till 1 274,7 mkr varav 817,4 mkr
för den skattefinansierade verksamheten och 457,3 mkr för den taxefinansierade verksamheten enligt bilaga 1.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-04.
Bilaga 1 - Förslag ombudgetering investeringsbudget 2021.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (2)

2021-03-04

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Oscar Nilsson
044136007
oscar.nilsson@kristianstad.se

Kommunstyrelsen

Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023
Änr KS 2020/284

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Fastställa investeringsbudgeten 2021 till 1 274,7 mkr varav 817,4 mkr för
den skattefinansierade verksamheten och 457,3 mkr för den taxefinansierade verksamheten enligt bilaga 1

Sammanfattning
Nämnderna har inkommit med behov av ombudgetering av investeringar ifrån
år 2020 till år 2021. Efter genomgång föreslås 168,2 mkr ombudgeteras, vilket
innebär att investeringsbudgeten efter revidering fastställs till 1 274,7 mkr. I
ombudgeteringarna har en omprioritering av medel gjorts med 3,7 mkr till
ombyggnad av spolplatta på Wendes.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-04
Bilaga 1 - Förslag ombudgetering investeringsbudget 2021

Ärendet
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 601,6 mkr för den skattefinansierade delen och 504,9 för den taxefinansierade delen (VA), totalt 1 106,5 mkr, enligt kommunfullmäktiges beslut i november 2020. Ombudgetering bör beviljas
med 168,2 mkr, vilket är en summa som i huvudsak består av pågående projekt som inte hunnit slutföras under 2020, men också av förändringar till följd
av att tidplanen för redan beslutade projekt förändrats. Den reviderade investeringsbudgeten uppgår därefter till 817,4 mkr för den skattefinansierade delen och 457,3 mkr för den taxefinansierade verksamheten (VA), totalt 1 274,7
mkr.
Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Den reviderade investeringsbudgeten föranleder inte att låneramen för 2021
behöver höjas.

Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

Merete Tillman

Oscar Nilsson

Biträdande kommundirektör

Ekonomidirektör

Beslut expedieras till
Anton Majrud, controller kommunledningskontoret
Oscar Nilsson, ekonomidirektör
Samtliga nämnder och förvaltningar

Bilaga 1 Sid 1(7)
INVESTERINGSBUDGET - om-/tilläggsbudgetering
Ansvar Slag Vht Proj,nr
Gemensam nämnd

16

40

985

94108

Projekttext

Bruttoinv 2021

AV-utrustning

KS/Kommunledningskontor
2270 61 255 40009 Vattenriket o kommunens naturvårdsfond

53 000
53 000

61
61

255
255

40006
40008

Vattenriketleden
På Vatten i Vattenriket

1 190 000

2260

61

912

40012

N Åsumfältet anpassn. vatten, avlopp, el
Specialprojekt

2 390 000

74

940

43150

2241
2233

40
40

941
930

43012
43014

2261

27
27
27
27
27
27
27
27

2211

40

61
61
61
61
61
61
61
61

74

209

202
202
202
202
202
202
202
202

912

47100

47500
47500
47500
47500
47500
47500
47500
47500

90303

Nytt intranät
Förvaltningslokaler och IT

2 200 000
700 000
2 900 000

Markförvärv
Förvärv

2 000 000
2 000 000

Kollekulla 14 m.fl.
Hammar 8:12
Sommarlust 6 m.fl
Vä 2:107
Åhus Horna 3:12 (Bostäder etapp 4)
Infrastruktur Kristianstad badhus
Härlövs handelsområde norra etapp 1
Exploateringsanslag
Investeringar kopplat till exploateringar
Kristianstadslänken etapp 3
Trafikåtgärder/övriga projekt

0

KLK förslag

53 000
53 000
0

2 377 000

Införande av ekonomisystem
Uppgradering IT, lagring/backup

Ny bedömn

1 200 000

2270
2270

2220

Förv. framst
ombudget

1 346 500
3 723 500

2 377 000
0

0

1 346 500
3 723 500

400 000

400 000

2 680 000

2 680 000

Rev bg Kommentar
2021

Återstående medel från 2020 avseende åtgärder sessionssalen. Eloch revisionsbesiktning utförs under 2021 vilket kan leda till utgifter.
53 000 GN behandlar framställningen på sitt sammanträde 11/2.
53 000
1 200 000
Investeringsbudgeten är inte lagd utefter tidplanen. Projektet löper
2 377 000 till och med 2023.
1 190 000
Försenat. Bedömer att allt arbete och betalning kommer att vara
1 346 500 klart under Q2 2021.
6 113 500
Restlista implementering kvarstår. Reglering/slutavräkning sker när
400 000 det är godkänt.
4 880 000 Förseningar, omprioriteringar och ändring av fokus pga pandemin.
700 000
5 980 000

3 080 000

0

3 080 000

0

0

0
0

2 000 000
2 000 000
1 000 000
500 000
1 500 000
500 000
1 000 000
2 000 000
9 000 000
45 000 000
60 500 000

1 000 000
500 000
1 500 000
500 000
1 000 000
2 000 000
9 000 000
45 000 000
45 000 000

15 500 000

0

1 000 000
500 000
1 500 000
500 000
1 000 000
2 000 000
9 000 000
0
15 500 000

1 000 000
1 000 000

500 000
500 000

0

500 000
500 000

1 500 000 Försening pga omprioritering men behovet kvarstår.
1 500 000

Bilaga 1 Sid 2(7)
INVESTERINGSBUDGET - om-/tilläggsbudgetering
Ansvar Slag
2211 74
2211 74
2211 74
2211 74
2211 74
2211 74
2211 74
2211 74
2211 74
2211 74
2211 74
2211 74

Vht
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293

Proj,nr
74000
74002
74008
74009
74011
74274
74280
74281
74283
74285
74296
74297

Projekttext
Skyddsvallar övergripande
Pynten, ny pumpstation
Hedentorps pumpstation
Hedentorpsvallen södra
Ängamöllebäckens pumpstation
Utredning förstärkning vallar
Skyddsvall Långebrogatan (Kronfågel)
Skyddsvall Bomg-Långebrog
Reinvestering FDU
Alevägsvallen
Hammarslundsvallen
Hammarslundsvallen förlängning
Skyddsvallar (brutto)
Bidrag från MSB (bedömning)

SUMMA KLK ANSVAR 22/27

Bruttoinv 2021
1 000 000

Förv. framst
ombudget

Ny bedömn

4 500 000
500 000
1 000 000
500 000
500 000
1 000 000
2 000 000
2 000 000
5 000 000
4 000 000
17 500 000

1 000 000
1 620 000
2 000 000
1 500 000
200 000
2 750 000
13 570 000

0

36 000 000

0

KLK förslag
0
4 500 000
0
0
0
1 000 000
1 620 000
2 000 000
1 500 000
200 000
2 750 000
0
13 570 000

Rev bg Kommentar
2021
1 000 000
4 500 000
500 000
1 000 000
500 000
1 000 000
2 120 000
3 000 000
3 500 000
2 200 000
7 750 000
4 000 000
31 070 000

0

36 000 000

36 373 500

107 163 500

70 790 000

36 373 500

2 300 000

1 929 000

1 929 000

Räddningsnämnd
29

40

281

46210

Inv rtj 10 år

29

40

281

46220

Inv rtj 5 år

0

665 000

665 000

29

40

281

46310

Fordon rtj 10 år

0

2 402 000

2 402 000

29
29
29

40
40
46

281
281
291

46520
xxx
46800

Brandstation Kstad 10 år
Brandstation Åhus omb/anpassn
Riskhantering

1 000 000
0

609 000
-1 000 000
1 500 000

609 000
-1 000 000
1 500 000

SUMMA ANSVAR 29

3 300 000

6 105 000

49419
49120
49220
49xxx

Tivoliparken
Gatu- och parkträd åtg 2020
Park- och lekplatsprogr 2020
NATURVÅRD / GRÖNYTOR

2 000 000
1 200 000
5 000 000
8 200 000

0

61200
61504
62300
61-62xx

OMB By7 Åsums Fure OMS
OMB SFI Åsums fure by 17
Riskhantering
OMS/AoV, RISKHANTERING mm

10 000 000
1 500 000
11 500 000

386 615
-1 500 000
-1 113 385

63200
63927
63xxx

Miljöprojekt
Energiprojekt 2020
MILJÖ

10 000 000
10 000 000
20 000 000

64508
64509

OMB Rönnowskolan Åhus
Sånnaskolan inkl. sporthall (LM)

Teknisk nämnd
337
460 241
337
460 241
337
460 241

333
333
333

333
333

333
333

460 951
460 951
460 951

460 951
460 951

460 951
460 951

0
21 405 713
4 607 986

Upphandlade motorsprutor 696 Tkr. Leverantör kunde inte leverera
4 229 000 till följd av covid-19. Leverans sker 2021.
Avtal gällande inköp av bil. 188 tkr tankbil inv. Leverantör kunde inte
665 000 till följd av covid-19 leverera i tid
Upphandlade motorsprutor 696 Tkr. Upphandlat fordon 477 Tkr och
upphandlad tankbil 1706 tkr. Leverantör kunde inte leverera till följd
2 402 000 av covid-19. Leverans sker 2021
Utformning av reception, Bygglovsprocessen drog ut på tiden och
609 000 leverantör fick skjuta sitt arbete till 2021.
0 Budget flyttas till TN.
1 500 000 Budget flyttas från TN.

0

6 105 000

9 405 000

0

0
0
0
0

2 000 000
1 200 000
5 000 000
8 200 000

0

0
386 615
-1 500 000
-1 113 385

0

0
0
0
21 405 713
4 607 986

0 Projektering påbörjad, ombudgeteras till 61021
10 386 615
0 Budget flyttas till RN.
10 386 615
10 000 000
10 000 000
20 000 000
21 405 713 Pågående projekt. Nytt politiskt beslut 2021
4 607 986 Fakturor återstår

Bilaga 1 Sid 3(7)
INVESTERINGSBUDGET - om-/tilläggsbudgetering
Ansvar Slag
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460
333
460

Vht
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951

Proj,nr
64511
64513
64515
64516
64517
64532
64520
64521
64522
64523
64524
64525
64531
64628
64667
64670
64692
64679
64676
64678
64689
64691
64906
64907
64xxx

Projekttext
NYB Hjärtebacke FSK
NYB Arkelstorps fsk
NYB Kulltorpsskolan
NYB Uddegårdens förskola
NYB Helgedalskolan och Helgedals förskola
NYB Lekholmens FSK
NYB Berga FSK
NYB Oxhagens FSK
NYB Sommarlusts FSK
NYB Tvedegårdens förskola
NYB Hammar Förskola
NYB Östra Kasernskolan
NYB Österslövs skola, fsk
Norretullskolan reinvest
OMB Spolplatta Wendes
Fröknegårdsskolan (LMH) Etapp 1 (kök/matsal)
OMB Viby fsk/sk
Tillgänglighet Kiaby skola
Tillgänglighet Yngsjö skola
HISS Nosaby G:a skola
OMB Milnerskolan kök
OMB Lingenäsets fsk till särskola
ANP Pav. Ö-lövs skola
Paviljonger Hammar skola
BARN- OCH UTBILDNINGSLOKALER

333
333
333
333
333

460
460
460
460
460

951
951
951
951
951

65600
65800
65948
65951
65952

Ramanslag fastighetsförändringar
Reinvestering Fastighetskomponenter
ANP ersättning fd Bilprov
OMB Brandstation Åhus
OMB Krinova ext hyresgäst

333
333

460 951
460 951

65954
65955
65xxx

OMB Stormgatan Åhus
Hangar flygplatsen
LOKALER HYRESGÄSTER

66005

Badplan

333

460 951

Bruttoinv 2021
34 000 000

37 000 000
1 000 000

36 000 000
2 000 000
2 000 000

25 000 000
2 500 000
2 400 000

20 500 000
7 000 000

169 400 000

Förv. framst
ombudget
-10 989 000
1 172 799
200 000
200 000
-6 719 640

Ny bedömn

5 000 000
2 091 067
635 358
751 040
10 189 619
618 400
410 807
1 311 185
3 786 190
-17 223 335

2 614 000
1 135 175
-5 083 013
-2 379 969
159 000
106 023
13 999 405

0

3 500 000
20 000 000

23 500 000
500 000

KLK förslag
-10 989 000
1 172 799
200 000
200 000
-6 719 640
0
5 000 000
2 091 067
635 358
751 040
10 189 619
618 400
410 807
1 311 185
3 786 190
-17 223 335
0
0
2 614 000
1 135 175
-5 083 013
-2 379 969
159 000
106 023
13 999 405

2 748 440
1 000 000
8 000 000

0
0
2 748 440
1 000 000
8 000 000

857 409
38 515 349
51 121 198

857 409
38 515 349
51 121 198

0

0

Rev bg
2021
23 011 000
1 172 799
200 000
200 000
30 280 360
1 000 000
5 000 000
2 091 067
635 358
751 040
46 189 619
2 618 400
2 410 807
1 311 185
3 786 190
7 776 665
2 500 000
2 400 000
2 614 000
1 135 175
15 416 987
4 620 031
159 000
106 023
183 399 405

Kommentar
Pågående projekt, justering mellan åren
Slutfaktura återstår
Garantibesiktning återstår
Garantibesiktning återstår
Pågående projekt, justering mellan åren
Slutfaktura återstår
Slutfaktura återstår
Projektering påbörjad
Slutfaktura återstår
Försenat pga överklagad DP
Pågående projekt, justering mellan åren
Pågående projekt, justering mellan åren. Ändrat text
Beräknas klart mars 2021
Pågående projekt, budgetregleras m BUF

Pågående projekt, justering mellan åren
Pågående projekt, justering mellan åren
Pågående projekt, justering mellan åren
Budgetregleras m BUF
Budgetregleras m BUF

3 500 000
20 000 000
2 748 440 Pågående projekt, justering mellan åren
1 000 000 Budget flyttad från RN.
8 000 000 Projektering är påbörjad
857 409 Pågående projekt, försenat pga lång handläggningstid på bygglov.
38 515 349 Hela budgeten tilldelades 2020 men projektet löper över åren.
74 621 198
500 000

Bilaga 1 Sid 4(7)
INVESTERINGSBUDGET - om-/tilläggsbudgetering
Ansvar Slag Vht
333
460 951
333
460 951

Proj,nr
66006
66706

Projekttext
Reinvestering utomhusbad
OMB personalrum Teatern

333
333
333

460 951
460 951
460 951

66910
66912
66916

Idrottsområde Söder
NYB Badhus KRSTD
Konstgräsplan Fjälkinge (byte)

333

460 951

66917

Badplats Furuboda, tillgänglighetanpassad

333
333
333
333
333
333

460
460
460
460
460
460

66920
66950
66951
66952
66953
66954
66xxx

OMB Sånnahallen
Skatepark Åhus
Utegym Åhus
Ridstig Åhus
Torrtoaletter 2020
Kavrö Bro 2021
KULTUR- OCH FRITIDSLOKALER

67060
67080
67100
67300
67800
67820
67xxx

Säkerhetshöjande åtgärder
Avfall och miljö
IT-nät
Tillgänglighetsanpassning
Säkerhetshöjande åtgärder
Digitala låssystem
FÖRVALTNINGSLOKALER

333
333
333
333
333
333

333

460
460
460
460
460
460

951
951
951
951
951
951

951
951
951
951
951
951

400 961

Bruttoinv 2021
1 000 000

Förv. framst
ombudget

Ny bedömn

540 002

174 000 000
3 500 000

8 000 000

187 000 000

2 000 000
300 000
2 300 000

KLK förslag
0
540 002

2 510 032
57 496 510

2 510 032
57 496 510
0

7 240 000

7 240 000

1 946 795
960 640
442 800
147 150
400 000
1 254 845
72 938 774

0

1 946 795
960 640
442 800
147 150
400 000
1 254 845
72 938 774

0

400 000
400 000
200 000
500 000
-1 500 000
0
0

400 000
400 000
200 000
500 000
-1 500 000
0

68130
68xxx

Fordon arbetsmaskiner
INVENTARIER FORDON IT

6 000 000
6 000 000

5 441 000
5 441 000

0

5 441 000
5 441 000

337
337
337
337

460
460
460
460

231
231
238
232

69100
69130
69180
71050

GC-vägar kommunal cykelvägsplan
Kanalgatan görs om till stadsgatan
Säkra skolvägar
Gatubelysning

5 000 000
1 000 000
600 000
2 500 000

4 843 699

4 843 699
0
0
0

337

460 232

71065

Belysningstyrning

1 500 000

2 820 717

2 820 717

337
337
337
337
337
337
337
337
337
337
337
337
337

460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460

72119
71216
71217
71298
71300
71310
71423
71600
71810
71910
73100
76000
81000

Kollektivtrafik hållplatser
Pollare i centrum
Trafiksäkerhetsåtg Åsumvägen
Uppdatering P-automater
Gata och trafikinvesteringar
Trafiksignaler uppdatering
Skeppsbron etapp 2
Byastämmor
Långebro etapp 2
Utredning extra körfält Härlövsängaleden
Broar underhåll/reinvestering
Underhållsbeläggning enl plan
Samordn ANL/VA-proj Gata
GATOR OCH VÄGAR

2 200 000
0
6 000 000
200 000
2 200 000
1 700 000

236
231
231
231
231
231
241
231
238
231
231
231
231

SUMMA ANSVAR 33

200 000
7 000 000
10 500 000
15 000 000
55 600 000

24 673 152

0

0
2 921 857
0
0
0
0
239 224
697 883
13 149 772
0
0
0
0
24 673 152

483 500 000

167 060 144

0

167 060 144

0

2 921 857

239 224
697 883
13 149 772

Rev bg Kommentar
2021
1 000 000
540 002 Hela budgeten från KFN i dec 2020 men löper över åren.
Avser garantiåtgärder etc. Motsvarar återstående kalkylerad summa
2 510 032 inkl. bidrag Maxi m.m.
231 496 510 Pågående projekt, justering mellan åren
3 500 000
KS 2020/692, nytt projekt, badplats inkl. ramp och soldäck i
7 240 000 anslutning till Furuboda
Pågående projekt, justering mellan åren. 8 mkr flyttat från Barn- o
9 946 795 utbildningslokaler
960 640 Hela budgeten från Kof 2020
442 800 Hela budgeten från Kof 2020
147 150 Hela budgeten från Kof 2020
400 000 Hela budgeten från Kof 2020
1 254 845 Budget från Biosfär nov 2020
259 938 774
400 000
400 000
200 000
500 000
500 000
300 000
2 300 000

Fördelning från proj 670800 nedan.
Fördelning från proj 670800 nedan.
Fördelning från proj 670800 nedan.
Fördelning från proj 670800 nedan.
1,5 mkr fördelas till övriga projekt

Lastbil beställd, lev v.13 2021 (2 502 000 kr) + rörläggarbil tvist med
lev (539 000 kr). Hela budgeten för rörnät (2,4 mkr) flyttad från proj
11 441 000 82130.
11 441 000
9 843 699 Pågående projekt, justering mellan åren
1 000 000
600 000
2 500 000
Pågående projekt, justering mellan åren, bland annat
4 320 717
Härlövsängaleden
2 200 000
2 921 857 Pågående projekt, justering mellan åren, avslutas 2021
6 000 000
200 000
2 200 000
1 700 000
239 224 Pågående projekt, justering mellan åren, avslutas K1 2021
697 883 Projektet eftersläpar, åtgärder kommunicerades 14 oktober
13 149 772 Pågående projekt, justering mellan åren, avslutas K1 2022
200 000
7 000 000
10 500 000
15 000 000
80 273 152
650 560 144

Bilaga 1 Sid 5(7)
INVESTERINGSBUDGET - om-/tilläggsbudgetering
Ansvar Slag Vht Proj,nr Projekttext
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
40

74

253

45003

Verksamhetssystem MHN

Bruttoinv 2021

Förv. framst
ombudget

0

533 000

0

533 000

1 000 000

857 000

1 000 000

857 000

Ny bedömn

0

KLK förslag

Rev bg Kommentar
2021

533 000

533 000

533 000

533 000

857 000

1 857 000

857 000

1 857 000

Verksamhetssystem, försenad/ej komplett leverans. Ej
leveransgodkänts. Bilagor finns.

Byggnadsnämnd
533

74

206

48905

Gem system-utrustning

0

Leverans av mätbil har blivit försenat. Är upphandlad, beställning
skett 2020, leverans sker 2021.

Bilaga 1 Sid 6(7)
INVESTERINGSBUDGET - om-/tilläggsbudgetering
Ansvar Slag Vht Proj,nr
Kultur- och fritidsnämnd
60
40 xx
xx

Projekttext

60
60

40
40

311
313

50021
50021

Investering fritid
Inventarier nya badhuset

60
60

40
40

352
371

50022
50022

Investeringar Kultur, Teatern
Investeringar Kultur, Kulturkvarter

60
60

40
40

371
302

50022
51014

Investeringar Kultur, Biblioteket
Konstnärlig gestaltning

Ramanslag

Barn- och utbildningsnämnd
78
40 402 52100 Inventarier och maskiner
78
40 402 52100 Inventarier till projekt
78
40 402 52200 Transportmedel
78
40 402 52300 Fastighetsförändringar

Bruttoinv 2021

Förv. framst
ombudget

Ny bedömn

4 500 000

5 000 000

926 000
10 426 000
11 100 000
3 730 000
2 500 000
5 000 000
22 330 000

KLK förslag
0

165 000
-5 000 000

165 000
-5 000 000

109 000
130 000

109 000
130 000

1 076 000
790 000
-2 730 000

0

1 076 000
790 000
-2 730 000

0

7 302 000
0
0
5 609 000
12 911 000

7 302 000

5 609 000
12 911 000

Rev bg Kommentar
2021
4 500 000
Vedbod beställd hos TEK, genomförande försenat, beställd
165 000 resultattavla Nosabyhallen levereras januari 2021
0 Flyttas till år 2022 då inköpen kommer göras under våren -22.
Beställt högtalarsystem, leverans januari 2021, ljudutrustning
109 000 beställt, inväntar leverans
130 000 PA stora salen (Ljudanläggning)
Införande meröppet försenat, inventarier beställda, inväntar
leverans, utlåningsautomater beställda, inväntar leverans, översyn
1 076 000 belysning försenad.
1 716 000 Pågående, flerårsprojekt.
7 696 000
18 402 000 Förseningar av inköp med hänvisning till Covid -19.
3 730 000
2 500 000
10 609 000 Beslutade men ännu ej genomförda fastighetsförändringar.
35 241 000

Arbete och välfärdsnämnd

82

40

800

56100

Anpassn Aov-förvaltning

Omsorgsnämnd
85
40 500

57300

Inventarier

85
85
85
85

57302
57150
57311
57301

Laddstolpar
Lifecare
Digital välfärdsteknik & trygghetslarm
Fastighetsförändringar

61
40
40
40

511
500
500
500

Summa skattefinansierad verksamhet

800 000
800 000

100 000
100 000

0

6 000 000

100 000
100 000
0

1 700 000
1 500 000
2 000 000
9 500 000

1 700 000

0

1 700 000
0
0
0
1 700 000

601 646 000

222 962 644

0

222 962 644

Ombudgetering till 2021 begärs eftersom ombyggnad och
renovering av Bokvillan har blivit fördröjt och har inte färdigställts
900 000 under 2020 som planerat.
900 000
6 000 000
Investering som kommer att utföras av Gemensam Service i
1 700 000 samband med övertag av fordon. Budgetregleras framöver.
0
1 500 000
2 000 000
11 200 000
824 608 644

Bilaga 1 Sid 7(7)
INVESTERINGSBUDGET - om-/tilläggsbudgetering
Ansvar Slag Vht
VA
391
460 769

391

391
391
391

391
391
391
391
391
391
395

393
393
393
393
393

40

46
46
46

46
46
46
46
46
46
46

46
46
46
46
46

961

769
769
769

769
769
769
769
769
769
764

765
765
765
765
765

Förv. framst
ombudget

Ny bedömn

KLK förslag

30 000 000
30 000 000

0

0

0
0

2 400 000
2 400 000

-2 400 000
-2 400 000

0

-2 400 000
-2 400 000

0

0
0
4 003 001
4 003 001

25 000 000
15 000 000
4 003 001 Faktura (1910143) från 2020 som ännu ej reglerats. Tvist pågår
44 003 001

0

0
0
0
0
0
4 015 750
0
4 015 750

9 000 000
2 500 000
15 000 000
1 000 000
15 000 000
24 015 750 Pågående projekt justering mellan åren
2 000 000
68 515 750

0

0
-39 855 569
0
0
0
-39 855 569

2 000 000
210 144 431 Pågående projekt justering mellan åren
2 000 000
8 000 000
20 000 000
242 144 431

Projekttext

81000
80xxx

Förnyelse vatten- och avloppsledningar
SAMORDN GATU- O VA-PROJEKT VA

82130
82xxx

Fordon arbetsmaskiner
INVENTARIER FORDON IT VA

85500
85600
85618
85xxx

VA-utbyggnad nya exploateringsområde
VA-utbyggnad bef.områden VA -plan
Horna VA-utb bef
Summa VA-utbyggnad

25 000 000
15 000 000
0
40 000 000

85220
85138
85300
85200
85250
85335
85400
85xxx

Reducering tillskottsvatten
Smärre ledning o serviser
Överföringsledningar
Säkerhetsåtgärder vattenledningar
Ledningsförnyelse VA
Överföringsled GKVV-ÅVV
Dagvatten - fördröjning, rening
RÖRNÄT

9 000 000
2 500 000
15 000 000
1 000 000
15 000 000
20 000 000
2 000 000
64 500 000

88104
88300
88400
88500
88800
88xxx

Övervakningssystem VA
CRV
CRV bef, vidmakthåll stan
Yttre reningsverk upprustning
Pumpstationer upprustning
AVLOPPSVATTEN

392
392

46
46

761
761

89104
89200

Övervakningssystem VV
Vattenförsörjning

392
392
392

46
46
46

761
761
761

89611
89605
89700
89xxx

Vånga VV OMB
Gärds Köpinge/Everöds VV
Vattenverk upprustning
DRICKSVATTEN

Summa avgiftsfinansierad verksamhet
Totalt

Bruttoinv 2021

Proj,nr

2 000 000
250 000 000
2 000 000
8 000 000
20 000 000
282 000 000

4 003 001
4 003 001

4 015 750
4 015 750

-39 855 569

-39 855 569

2 000 000
1 000 000

0
0

Rev bg Kommentar
2021
30 000 000
30 000 000
Rörläggarbil, problem med upphandling ombudgeteras (539 tkr).
0 Hela budgeten (2,4 mkr + 539 tkr omb) flyttas till proj 68130.
0

2 000 000
1 000 000
Pågående projekt, försenad pga avsaknad av resurs hos
2 003 000 entreprenören (pga corona).
61 678 082 Pågående projekt justering mellan åren
6 000 000
72 681 082

0
77 000 000
6 000 000
86 000 000

2 003 000
-15 321 918
-13 318 918

0

2 003 000
-15 321 918
0
-13 318 918

504 900 000

-47 555 736

0

-47 555 736

1 106 546 000

175 406 908

0

175 406 908 1 281 952 908

457 344 264

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

KS § 54

Strategisk färdplan 2021-2024
Änr KS 2020/1184

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anta Strategisk färdplan 2021-2024.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del


Ge kommundirektören i uppdrag att leda arbetet med att göra nödvändiga förändringar för att säkerställa genomslaget av den strategiska
färdplanen i hela koncernen (under förutsättning att Kommunfullmäktige antar målen för strategisk färdplan 2021-2024).

Protokollsanteckningar
Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet menar att färdplanen saknar ett antal konkreta mål som i
sak skulle säga något om det kommunen vill uppnå. De mål som finns med
ger mest känslan av att vara de som enkelt går att mäta, inte de som skulle
ge kunskap runt de kommunen vill uppnå.
Bland de mål som saknas är följande de Vänsterpartiet ser som mest angelägna:

Utdragsbestyrkande

-

Möjligheten att åka kollektivt till arbetet

-

Antal elever som lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg

-

Antal invånare som utsatts för sexistiska kränkningar

-

Antal invånare som utsatts för rasistiska kränkningar

-

Andel invånare som är nöjda med kommunens skolor och barnomsorg

-

Andel invånare som är nöjda med kommunens omsorgsverksamhet

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

-

Andel invånare som är nöjda med kommunens kulturverksamhet

-

Andel invånare som är nöjda med kommunens infrastruktur”

Sammanfattning
Den 10 juni 2014 tog Kommunfullmäktige beslut om Kristianstad kommuns vision, ”Vision 2030, vi lyfter tillsammans”, med de tre rubrikerna
tillväxt, tanke och trivsel. En strategisk färdplan togs fram som gällde fram
till och med år 2020. Arbetet med förslag till ny strategisk färdplan baserad
på visionen påbörjades i början på år 2020 och fördröjdes något av covid19.
Arbetet har genomförts i Kommunstyrelsens arbetsutskott, strategisk
chefsgrupp och i den kvalitetsgrupp som tillskapades med möjlig representation för alla förvaltningar och bolag.
Den koncernövergripande styrningen (benämns idag koncernövergripande
styrkort) för respektive år ska baseras på den strategiska färdplanen och
ingår i beslut om planeringsförutsättningar/budget för det aktuella året
och ska innehålla:
-

Årliga mål för strategisk färdplan.

-

Årliga mål för medarbetarperspektivet.

-

Årliga ekonomiska mål.

Uppföljning av den strategiska färdplanen 2021-2024 sker i delårsrapport
och årsredovisning
Under arbetets gång har utvärdering visat på utvecklingsbehov av styrning- och ledningsmodell, rutiner, processer och dokument som gäller idag.
Dessa behöver utvecklas med tydlig koppling till den strategiska färdplanen för 2021-2024 och i förslaget ingår att kommunledningskontoret leder
arbetet med att se över de ändringar som behövs. Förändringarna behövs
för att säkerställa att den strategiska färdplanen får önskat genomslag i

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum
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2021-03-24

hela koncernen, genom att göra arbetet transparent och lättarbetat, men
också genom en tydlig uppföljningsstruktur. Fler punkter kan tillkomma.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Anta Strategisk färdplan 2021-2024.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del


Ge kommundirektören i uppdrag att leda arbetet med att göra nödvändiga förändringar för att säkerställa genomslaget av den strategiska
färdplanen i hela koncernen (under förutsättning att Kommunfullmäktige antar målen för strategisk färdplan 2021-2024).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 58.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-10.
Förslag till mål för strategisk färdplan.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

KSAU § 58

Strategisk färdplan 2021-2024
Änr KS 2020/1184

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Anta Strategisk färdplan 2021-2024.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del


Ge kommundirektören i uppdrag att leda arbetet med att göra nödvändiga förändringar för att säkerställa genomslaget av den strategiska
färdplanen i hela koncernen (under förutsättning att Kommunfullmäktige antar målen för strategisk färdplan 2021-2024).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Den 10 juni 2014 tog Kommunfullmäktige beslut om Kristianstad kommuns vision, ”Vision 2030, vi lyfter tillsammans”, med de tre rubrikerna
tillväxt, tanke och trivsel. En strategisk färdplan togs fram som gällde fram
till och med år 2020. Arbetet med förslag till ny strategisk färdplan baserad
på visionen påbörjades i början på år 2020 och fördröjdes något av covid19.
Arbetet har genomförts i Kommunstyrelsens arbetsutskott, strategisk
chefsgrupp och i den kvalitetsgrupp som tillskapades med möjlig representation för alla förvaltningar och bolag.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Den koncernövergripande styrningen (benämns idag koncernövergripande
styrkort) för respektive år ska baseras på den strategiska färdplanen och
ingår i beslut om planeringsförutsättningar/budget för det aktuella året
och ska innehålla:
-

Årliga mål för strategisk färdplan.

-

Årliga mål för medarbetarperspektivet.

-

Årliga ekonomiska mål.

Uppföljning av den strategiska färdplanen 2021-2024 sker i delårsrapport
och årsredovisning
Under arbetets gång har utvärdering visat på utvecklingsbehov av styrning- och ledningsmodell, rutiner, processer och dokument som gäller idag.
Dessa behöver utvecklas med tydlig koppling till den strategiska färdplanen för 2021-2024 och i förslaget ingår att kommunledningskontoret leder
arbetet med att se över de ändringar som behövs. Förändringarna behövs
för att säkerställa att den strategiska färdplanen får önskat genomslag i
hela koncernen, genom att göra arbetet transparent och lättarbetat, men
också genom en tydlig uppföljningsstruktur. Fler punkter kan tillkomma.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:



Anta Strategisk färdplan 2021-2024.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del



Ge kommundirektören i uppdrag att leda arbetet med att göra nödvändiga förändringar för att säkerställa genomslaget av den strategiska
färdplanen i hela koncernen (under förutsättning att Kommunfullmäktige antar målen för strategisk färdplan 2021-2024).

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-10.
Förslag till mål för strategisk färdplan.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Kommunledningskontoret

1 (3)

2021-03-10

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Oscar Nilsson
044136007
oscar.nilsson@kristianstad.se

Kommunstyrelsen

Strategisk färdplan 2021-2024
Änr KS 2020/1184

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige


Anta Strategisk färdplan 2021-2024

Kommunstyrelsen beslutar för egen del


Ge kommundirektören i uppdrag att leda arbetet med att göra nödvändiga
förändringar för att säkerställa genomslaget av den strategiska färdplanen
i hela koncernen (under förutsättning att Kommunfullmäktige antar målen
för strategisk färdplan 2021-2024)

Sammanfattning
Bakgrund och arbetsform
Den 10 juni 2014 tog Kommunfullmäktige beslut om Kristianstad kommuns
vision, ”Vision 2030, vi lyfter tillsammans”, med de tre rubrikerna tillväxt, tanke och trivsel.
En strategisk färdplan togs fram som gällde fram till och med år 2020. En ny
strategisk färdplan baserad på Visionen påbörjades i början på år 2020 och
målen är nu, något fördröjda av Covid-19, klara för beslut.
Arbetet har genomförts i Kommunstyrelsens arbetsutskott, strategisk chefsgrupp och i den kvalitetsgrupp som tillskapades med möjlig representation för
alla förvaltningar och bolag.
Den koncernövergripande styrningen (benämns idag koncernövergripande
styrkort) för respektive år ska baseras på den strategiska färdplanen och ingår

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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i beslut om planeringsförutsättningar/budget för det aktuella året och ska innehålla:


Årliga mål för strategisk färdplan



Årliga mål för medarbetar-perspektivet



Årliga ekonomiska mål

Uppföljning av den strategiska färdplanen 2021-2024 sker i delårsrapport och
årsredovisning

Förändringar för att säkerställa genomslag av strategisk färdplan
Under arbetets gång har utvärdering visat på utvecklingsbehov av styrningoch ledningsmodell, rutiner, processer och dokument som gäller idag. Dessa
behöver utvecklas med tydlig koppling till den strategiska färdplanen för
2021-2024 och i förslaget ingår att kommunledningskontoret leder arbetet
med att se över de ändringar som behövs. Förändringarna behövs för att säkerställa att den strategiska färdplanen får önskat genomslag i hela koncernen, genom att göra arbetet transparent och lättarbetat, men också genom en
tydlig uppföljningsstruktur. Fler punkter kan tillkomma.

Målen
Arbetet har tagit en tydlig utgångspunkt i Visionen och har utmynnat i fem
mål:
Hållbarhet:
Kristianstad ska vara en ekologiskt, ekonomisk och socialt hållbar kommun,
med rik, välmående natur och klimatsmarta samhällen präglade av minskad
segregation och hög medborgerlig delaktighet.
Arbetsmarknad
Kristianstads kommun har en bred, hållbar och tillgänglig arbetsmarknad som
möter morgondagens utmaningar.
Utbildning
I Kristianstad kommun finns förutsättningar för ett livslångt lärande och kompetensutveckling i samklang med arbetsliv och akademi.
Trygghet

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Kristianstad är en trygg kommun som präglas av tillit, jämlikhet och god tillgänglighet.
Attraktivitet
Kristianstad är en kommun med god livskvalitet där invånare, näringsliv och
organisationer ges utrymme att växa och utvecklas.

Den strategiska färdplanen 2021-2024 ligger som bilaga till detta ärende, där
framgår alla mål samt indikatorer och indikatorvärden.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-10
Förslag till mål för strategisk färdplan

Barnkonsekvensanalys
Beslutet om Strategisk färdplan 2021-2024 förändrar inte för barn i sig, det är
vid arbetet med utförandet i nämnderna som det får påverkan. Barnkonsekvensanalyser hanteras därmed av respektive facknämnd vid beslut om budget och styrkort.

Merete Tillman

Oscar Nilsson

Biträdande kommundirektör

Ekonomidirektör

Beslut expedieras till
Alla hel- och delägda bolag
Alla nämnder och förvaltningar

Strategisk färdplan
2021-2024
Kristianstads kommunkoncern

Mål
Hållbarhet

Kristianstad ska vara en ekologiskt, ekonomisk och socialt hållbar kommun, med rik, välmående natur
och klimatsmarta samhällen präglade av minskad segregation och hög medborgerlig delaktighet.
Hållbarhet, utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv ska genomsyra hela Kristianstads
kommun. Det övergripande målet är ett grönt och inkluderande samhälle, som tar avstamp i
Brundtlandskommissionens definition av hållbar utveckling – att tillgodose dagens behov utan att
kompromissa med kommande generationers förmåga att tillgodose sina behov.

Arbetsmarknad

Kristianstads kommun har en bred, hållbar och tillgänglig arbetsmarknad som möter morgondagens
utmaningar
Alla kommuninvånare ska ha goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och ha
förutsättningar att jobba ett långt, hållbart arbetsliv. Arbetsmarknaden 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 övergripande målet är en
hög sysselsättningsgrad för hela kommunens befolkning, lågt behov av försörjningsstöd på grund av
arbetslöshet samt en god kompetensförsörjning för arbetsgivare. Kommunen är en tillväxtmotor i
regionen med gott företagsklimat inom kommunens gränser. Ett gott företagsklimat främjas också av
goda pendlingsmöjligheter.

Utbildning

I Kristianstads kommun finns förutsättningar för ett livslångt lärande och kompetensutveckling i
samklang med arbetsliv och akademi
All utbildning, för såväl barn, ungdomar som vuxna, ger grundläggande värden samt kunskaper och
förmågor att kunna leva och verka i samhället. Utbildning stärker såväl kommuninvånarnas
individuella förmågor som de sociala, att kunna arbeta både självständigt och tillsammans med
andra. Utbildning sker, förutom i olika skolformer, även direkt inom anställningens ram. De
grundläggande studierna stärker grunden för det livslånga lärandet. Förändringar i arbetslivet, ny
teknologi, internationalisering och miljöfrågors 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.

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

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. 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 skapar också en
stark arbetsmarknad, vilket ger ett ökat skatteunderlag och är positivt för folkhälsan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

KS § 55

Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB
Änr KS 2021/369

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstad Airport AB.



Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstads
Airport AB lämna ägardirektiv enligt Kommunfullmäktiges beslut.

Protokollsanteckningar
Mikael Persson lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet menar att förslaget till ägardirektiv borde avslagits och
styrelsen istället borde fått i uppdrag att avveckla den kommersiella flygtrafiken.”

Sammanfattning
Nuvarande ägardirektiv för Kristianstad Airport AB gäller sedan 2013 och
är i behov av uppdatering.
Ändringarna består i flera delar som anpassas efter förändrade förutsättningar. Bland annat ändras att det är Kristianstads Kommunföretag AB som
äger 91 % av aktierna i Kristianstads Airport istället för Kristianstads
kommun. Mindre ändringar i syftet med ägandet finns med. Ett förtydligande av miljöperspektivet är gjort, samt att begreppet utdelning har
kompletterats med koncernbidrag, då dessa två for-mer för värdeöverföring som kan vara de som är aktuella.
Arbetet med att ta fram nya ägardirektiv har skett tillsammans med bolagsledningen.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

Förslaget på nytt ägardirektiv finns som bilaga, det finns även en bilaga där
det markerats vad som ändrats (gulmarkerat) sedan förra ägardirektivet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstad Airport AB.



Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstads
Airport AB lämna ägardirektiv enligt Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 59.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-10.
Bilaga 1 Förslag nytt ägardirektiv.
Bilaga 2 Ägardirektiv med ändringsmarkeringar.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

KSAU § 59

Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB
Änr KS 2021/369

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstad Airport AB.



Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstads
Airport AB lämna ägardirektiv enligt Kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Nuvarande ägardirektiv för Kristianstad Airport AB gäller sedan 2013 och
är i behov av uppdatering.
Ändringarna består i flera delar som anpassas efter förändrade förutsättningar. Bland annat ändras att det är Kristianstads Kommunföretag AB som
äger 91 % av aktierna i Kristianstads Airport istället för Kristianstads
kommun. Mindre ändringar i syftet med ägandet finns med. Ett förtydligande av miljöperspektivet är gjort, samt att begreppet utdelning har
kompletterats med koncernbidrag, då dessa två for-mer för värdeöverföring som kan vara de som är aktuella.
Arbetet med att ta fram nya ägardirektiv har skett tillsammans med bolagsledningen.
Förslaget på nytt ägardirektiv finns som bilaga, det finns även en bilaga där
det markerats vad som ändrats (gulmarkerat) sedan förra ägardirektivet.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstad Airport AB.



Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstads Airport AB lämna ägardirektiv enligt Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-10.
Bilaga 1 Förslag nytt ägardirektiv.
Bilaga 2 Ägardirektiv med ändringsmarkeringar.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (2)

2021-03-10

Avdelning
Oscar Nilsson
044136007
oscar.nilsson@kristianstad.se

Kommunfullmäktige

Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB
Änr KS 2021/369

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstad Airport AB



Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstads
Airport AB lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges beslut

Sammanfattning
Nuvarande ägardirektiv för Kristianstad Airport AB gäller sedan 2013 och är i
behov av uppdatering.
Ändringarna består i flera delar som anpassas efter förändrade förutsättningar. Bland annat ändras att det är Kristianstads Kommunföretag AB som äger
91 % av aktierna i Kristianstads Airport istället för Kristianstads kommun.
Mindre ändringar i syftet med ägandet finns med. Ett förtydligande av miljöperspektivet är gjort, samt att begreppet utdelning har kompletterats med
koncernbidrag, då dessa två for-mer för värdeöverföring som kan vara de som
är aktuella.
Arbetet med att ta fram nya ägardirektiv har skett tillsammans med bolagsledningen.
Förslaget på nytt ägardirektiv finns som bilaga, det finns även en bilaga där
det markerats vad som ändrats (gulmarkerat) sedan förra ägardirektivet.

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-03-10
Bilaga 1 Förslag nytt ägardirektiv
Bilaga 2 Ägardirektiv med ändringsmarkeringar

Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

Merete Tillman

Oscar Nilsson

Biträdande kommundirektör

Ekonomidirektör

Beslut expedieras till
Kristianstads Kommunföretag AB
Kristianstads Airport AB
Bolagscontroller Håkan Sventorp
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Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB
Detta styrdokument fastställdes av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2021-04-14
Antogs av bolagsstämman per capsulam i Kristianstad Airport AB 2021-xx-xx
__________________________________________________________________________
Kristianstads kommun har organiserat sina helägda bolag i en aktiebolagsrättslig koncern där
Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) är moderbolag.
Kristianstad Airport AB ägs till 91 % av KKF som i sin tur är ett helägt bolag till Kristianstads
kommun. Övriga andelar i Kristianstad Airport AB ägs av Hässleholms kommun 5 %, Östra
Göinge kommun 2 % samt Bromölla kommun 2 %.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och gäller tillsammans med den av
kommunfullmäktige i Kristianstad beslutade företagspolicyn samt gällande strategisk färdplan.

Ägaridé
Utgångspunkter och principer för bolagen inom koncernen ska vara att kommunala bolag är en
alternativ form till kommunal förvaltning för att tillhandahålla de egna kommuninvånarna
service och tjänster och att samma principer som för annan kommunal verksamhet ska gälla om
inte annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning.
Syftet med ägandet av Kristianstad Airport AB är att
 Bedriva flygplatsverksamhet på Kristianstad Airport.
 Flygplatsen såsom infrastrukturell resurs ska främja sådan flygtrafik, som gagnar
regionalekonomiska målsättningar samt utgöra en bas för samhällsviktig flygtrafik.
 Flygplatsen skall drivas med en kommersiell målsättning men utan vinstsyfte.

Verksamheten inriktning
Strategisk inriktning, utveckling och principer för prissättning
Bolaget ska på affärsmässiga grunder driva flygplatsverksamhet och annan därmed förenlig
verksamhet. Bolaget ska därvid utveckla flyglinjenätet och marknadsföra befintlig flygtrafik.
Reguljära flyglinjer mot Stockholm ska vara huvudinriktningen.
Bolaget ska även verka för att utgöra en resurs för samhällsviktig flygtrafik.
Bolaget ska även marknadsföra Kristianstad som destinationsort mot flygbolag för att
medverka till att nya linjer öppnas.
Bolaget ska på affärsmässiga grunder medverka till att andra flyglinjer, såväl reguljära linjer
som charter, etableras som ger ett positivt resultatbidrag eller på annat vis ger ett betydande
positivt bidrag till Kristianstad och regionen.
Bolaget fastställer och uppbär för egen räkning samtliga intäkter och bidrag hänförliga till
flygplatsverksamheten.
Bolaget bedriver sin verksamhet på av Kristianstads kommun eller av kommunens bolag ägda
fastigheter. Nyttjanderätten till fastigheterna med byggnader och anläggningar regleras i
särskilda avtal.
Verksamhetsmålen ska utformas så att de kan jämföras med bolagets prestation över tiden.
Verksamheten ska följas upp genom att mäta antal start och landningar, samt antal passagerare
fördelat på reguljär och chartertrafik.
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Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB
Detta styrdokument fastställdes av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2021-04-14
Antogs av bolagsstämman per capsulam i Kristianstad Airport AB 2021-xx-xx
__________________________________________________________________________

Miljöperspektivet
Bolaget ska:







Ha en tydlig miljöprofil.
Minimera användandet av material, produkter och ämnen med negativ inverkan på
hälsa och miljö.
Genom samverkan med övriga kommunala verksamheter och andra lokala aktörer i
kommunen verka för att Kristianstads kommun ska vara ett ledande område i Europa
när det gäller att visa upp miljömässigt helhets- och systemtänkande för att skapa ett
uthålligt samhälle.
Upprätthålla helt fossilfri uppvärmning och fossilfria transporter.
Arbeta med värmeåtervinning och alternativa energikällor.

Ekonomiperspektivet
Bolaget ska:
Avkastningskrav
 På kort och lång sikt förbättra lönsamheten och öka egengenererade intäkter som andel
av totala intäkter. Ägaren ska årligen i samband med budgetprocessen i dialog med
bolaget fastställa resultatmål samt övriga relevanta ekonomiska mål och nyckeltal.
Bolaget ska mäta och följa upp storleken på egengenererade intäkter.
Utdelning och koncernbidrag
 Följa de beslut om koncernbidrag eller utdelning som årligen fattas av moderbolaget
KKF. Även koncernbidrag för skattemässig samordning och resultatutjämning inom den
aktiebolagsrättsliga koncernen kan komma ifråga.
Soliditet
 Över tid upprätthålla en soliditet på minst 70 %.
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Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB
Detta styrdokument fastställdes av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2021-04-14
Antogs av bolagsstämman per capsulam i Kristianstad Airport AB 2021-xx-xx
__________________________________________________________________________

Samordning och dialog
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till
kommunen genom gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv eller av kommunen utfärdade
särskilda direktiv samt förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.
Bolaget är organ för kommunal verksamhet. Bolaget står i sin verksamhet under
kommunstyrelsens uppsikt och har att följa kommunfullmäktiges direktiv, eller av
kommunstyrelsen utfärdade direktiv med anledning av dess uppsiktsplikt för verksamheten.
Direktiven ska fastställas av bolagsstämma.
Ägaren förutsätter att bolagets styrelse följer utfärdat direktiv under förutsättning att dessa inte
strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av samma
helhetssyn och princip avseende koncern nytta. Kommunen och bolaget ska i samråd söka
lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.
För de grupper kommunen har särskilt ansvar för ska behovet av stödjande åtgärder
uppmärksammas i dialog med ägaren och alternativa metoder prövas.
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Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB
Detta styrdokument fastställdes av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2021-04-14
Antogs av bolagsstämman per capsulam i Kristianstad Airport AB 2021-xx-xx
__________________________________________________________________________
Kristianstads kommun har organiserat sina helägda bolag i en aktiebolagsrättslig koncern där
Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) är moderbolag.
Kristianstad Airport AB ägs till 91 % av KKF som i sin tur är ett helägt bolag till Kristianstads
kommun. Övriga andelar i Kristianstad Airport AB ägs av Hässleholms kommun 5 %, Östra
Göinge kommun 2 % samt Bromölla kommun 2 %.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och gäller tillsammans med den av
kommunfullmäktige i Kristianstad beslutade företagspolicyn samt gällande strategisk färdplan.

Ägaridé
Kristianstads kommun är majoritetsägare i Kristianstads Airport AB. Bolaget ska ta tillvara och
utveckla kommunikationer med flyg till och från Kristianstad och regionen och därigenom bidra
till regionens utveckling och tillväxt.
Utgångspunkter och principer för bolagen inom koncernen ska vara att kommunala bolag är en
alternativ form till kommunal förvaltning för att tillhandahålla de egna kommuninvånarna
service och tjänster och att samma principer som för annan kommunal verksamhet ska gälla om
inte annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning.
Syftet med ägandet av Kristianstad Airport AB är att
 Bedriva flygplatsverksamhet på Kristianstad Airport.
 Flygplatsen såsom infrastrukturell resurs ska främja sådan flygtrafik, som gagnar
regionalekonomiska målsättningar samt utgöra en bas för samhällsviktig flygtrafik.
 Flygplatsen skall drivas med en kommersiell målsättning men utan vinstsyfte.

Motiv för aktiebolagsformen
Verksamheten drivs i aktiebolagsform i konsekvens med branschens spelregler på en
konkurrensutsatt marknad.

Verksamheten inriktning
Strategisk inriktning, utveckling och principer för prissättning
Bolaget ska på affärsmässiga grunder driva flygplatsverksamhet och annan därmed förenlig
verksamhet. Bolaget ska därvid utveckla flyglinjenätet och marknadsföra befintlig flygtrafik.
Reguljära flyglinjer mot Stockholm ska vara huvudinriktningen.
Bolaget ska även verka för att utgöra en resurs för samhällsviktig flygtrafik.
Bolaget ska även marknadsföra Kristianstad som destinationsort mot flygbolag för att
medverka till att nya linjer öppnas.
Bolaget ska på affärsmässiga grunder medverka till att andra flyglinjer, såväl reguljära linjer
som charter, etableras som ger ett positivt resultatbidrag eller på annat vis ger ett betydande
positivt bidrag till Kristianstad och regionen.
Bolaget fastställer och uppbär för egen räkning samtliga intäkter och bidrag hänförliga till
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Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB
Detta styrdokument fastställdes av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2021-04-14
Antogs av bolagsstämman per capsulam i Kristianstad Airport AB 2021-xx-xx
__________________________________________________________________________
flygplatsverksamheten.
Bolaget bedriver sin verksamhet på av Kristianstads kommun eller av kommunens bolag ägda
fastigheter. Nyttjanderätten till fastigheterna med byggnader och anläggningar regleras i
särskilda avtal.
Verksamhetsmålen ska utformas så att de kan jämföras med bolagets prestation över tiden.
Verksamheten ska följas upp genom att mäta antal start och landningar, samt antal
passagerare fördelat på reguljär och chartertrafik

Miljöperspektivet
Bolaget ska:








Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska upprätta
mätbara mål som följs upp årligen.
Ha en tydlig miljöprofil.
Minimera användandet av material, produkter och ämnen med negativ inverkan på
hälsa och miljö.
Genom samverkan med övriga kommunala verksamheter och andra lokala aktörer i
kommunen verka för att Kristianstads kommun ska vara ett ledande område i Europa
när det gäller att visa upp miljömässigt helhets- och systemtänkande för att skapa ett
uthålligt samhälle.
Upprätthålla helt fossilfri uppvärmning och fossilfria transporter.
Arbeta med värmeåtervinning och alternativa energikällor.

Ekonomiperspektivet
Bolaget ska:
Avkastningskrav
 På kort och lång sikt förbättra lönsamheten och öka egengenererade intäkter som andel
av totala intäkter. Ägaren ska årligen i samband med budgetprocessen i dialog med
bolaget fastställa resultatmål samt övriga relevanta ekonomiska mål och nyckeltal.
Bolaget ska mäta och följa upp storleken på egengenererade intäkter.
Utdelning och koncernbidrag
 Följa de beslut om koncernbidrag eller utdelning som årligen fattas av moderbolaget
KKF. Även koncernbidrag för skattemässig samordning och resultatutjämning inom den
aktiebolagsrättsliga koncernen kan komma ifråga.
Soliditet
 Över tid upprätthålla en soliditet på minst 70 %.
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Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB
Detta styrdokument fastställdes av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2021-04-14
Antogs av bolagsstämman per capsulam i Kristianstad Airport AB 2021-xx-xx
__________________________________________________________________________

Samordning och dialog
Bolaget ska samverka med kommunens finansförvaltning för att uppnå koncernnytta vad gäller
t ex betalningssystem, likviditet och upplåning. Samverkan kan även avse
personaladministration och IT.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till
kommunen genom gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv eller av kommunen utfärdade
särskilda direktiv samt förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.
Bolaget är organ för kommunal verksamhet. Bolaget står i sin verksamhet under
kommunstyrelsens uppsikt och har att följa kommunfullmäktiges direktiv, eller av
kommunstyrelsen utfärdade direktiv med anledning av dess uppsiktsplikt för verksamheten.
Direktiven ska fastställas av bolagsstämma.
Ägaren förutsätter att bolagets styrelse följer utfärdat direktiv under förutsättning att dessa inte
strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av samma
helhetssyn och princip avseende koncern nytta. Kommunen och bolaget ska i samråd söka
lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.
För de grupper kommunen har särskilt ansvar för ska behovet av stödjande åtgärder
uppmärksammas i dialog med ägaren och alternativa metoder prövas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

KS § 56

Ägardirektiv för C4 Energi AB
Änr KS 2021/358

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Fastställa reviderat ägardirektiv för C4 Energi AB.



Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till C4 Energi AB
lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges beslut.

Protokollsanteckningar
Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet menar att bolaget borde ges rätt att konkurrera med övriga
tjänsteleverantörer även i stadsnätet.
Vi är positiva till uppmaningen att bolaget skall bygga ut fibernätet även
när det enskilda projektet inte bedöms lönsamt. Dock menar vi att kostnaden för dessa icke lönsamma projekt borde räknas av från avkastningskravet. Med nuvarande skrivning riskerar en full utbyggnad av fibernätet att
krocka med kravet på avkastning.”

Sammanfattning
Nuvarande ägardirektiv för C4 Energi AB gäller sedan 2018 och är i behov
av uppdatering.
Förändringarna syftar främst till att uppdatera till nya förutsättningar,
bland annat gällande fiberinfrastrukturen där C4 energi redan uppnått det
tidigare målet om 95 %. Förslaget där är att följa den nationella bredbandsstrategin. Avkastningskravet förändras och föreslås följas upp på en
rullande femårsperiod och där nivån sätts till 7 % (jämfört med 8 % varje
enskilt år i tidigare ägardirektiv). Förändringen gör att C4 Energi kan se på

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

målet över tid istället för enskilda år, anpassningen av nivån är bedömd
utifrån rimlig framtida avkastningsnivå. Begreppet utdelning har kompletterats med koncernbidrag, då dessa två former för värdeöverföring som
kan vara de som är aktuella.
Arbetet med att ta fram nya ägardirektiv har skett tillsammans med bolagsledningen.
Förslaget på nytt ägardirektiv finns som bilaga, det finns även en bilaga där
det markerats vad som ändrats (gulmarkerat) sedan förra ägardirektivet.
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Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till C4 Energi AB
lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 60.
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2021-03-10.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Nuvarande ägardirektiv för C4 Energi AB gäller sedan 2018 och är i behov
av uppdatering.
Förändringarna syftar främst till att uppdatera till nya förutsättningar,
bland annat gällande fiberinfrastrukturen där C4 energi redan uppnått det
tidigare målet om 95 %. Förslaget där är att följa den nationella bredbandsstrategin. Avkastningskravet förändras och föreslås följas upp på en
rullande femårsperiod och där nivån sätts till 7 % (jämfört med 8 % varje
enskilt år i tidigare ägardirektiv). Förändringen gör att C4 Energi kan se på
målet över tid istället för enskilda år, anpassningen av nivån är bedömd
utifrån rimlig framtida avkastningsnivå. Begreppet utdelning har kompletterats med koncernbidrag, då dessa två former för värdeöverföring som
kan vara de som är aktuella.
Arbetet med att ta fram nya ägardirektiv har skett tillsammans med bolagsledningen.
Förslaget på nytt ägardirektiv finns som bilaga, det finns även en bilaga där
det markerats vad som ändrats (gulmarkerat) sedan förra ägardirektivet.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:
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Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till C4 Energi AB
lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges beslut.

Sammanfattning
Nuvarande ägardirektiv för C4 Energi AB gäller sedan 2018 och är i behov av
uppdatering.
Förändringarna syftar främst till att uppdatera till nya förutsättningar, bland
annat gällande fiberinfrastrukturen där C4 energi redan uppnått det tidigare
målet om 95 %. Förslaget där är att följa den nationella bredbandsstrategin.
Avkastningskravet förändras och föreslås följas upp på en rullande femårsperiod och där nivån sätts till 7 % (jämfört med 8 % varje enskilt år i tidigare
ägardirektiv). Förändringen gör att C4 Energi kan se på målet över tid istället
för enskilda år, anpassningen av nivån är bedömd utifrån rimlig framtida avkastningsnivå. Begreppet utdelning har kompletterats med koncernbidrag, då
dessa två former för värdeöverföring som kan vara de som är aktuella.
Arbetet med att ta fram nya ägardirektiv har skett tillsammans med bolagsledningen.
Förslaget på nytt ägardirektiv finns som bilaga, det finns även en bilaga där
det markerats vad som ändrats (gulmarkerat) sedan förra ägardirektivet.
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Ägardirektiv för C4 Energi AB
Detta styrdokument fastställdes av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2021-04-14
Antogs av årsstämman i C4 Energi AB 2021-04-22

Kristianstads kommun har organiserat sina helägda bolag i en aktiebolagsrättslig koncern där
Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) är moderbolag.
C4 Energi AB är ett helägt bolag till Kristianstads Kommunföretag AB som i sin tur är ett
helägt bolag till Kristianstads kommun.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och gäller tillsammans med den av
kommunfullmäktige beslutade företagspolicyn samt strategisk färdplan 2020.

Ägaridé
Kristianstads kommun har organiserat sina helägda bolag i en aktiebolagsrättslig koncern där
Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) är moderbolag.
Utgångspunkter och principer för bolagen inom koncernen ska vara att kommunala bolag är
en alternativ form till kommunal förvaltning för att tillhandahålla de egna kommuninvånarna
service och tjänster och att därför samma principer som för annan kommunal verksamhet ska
gälla om inte annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning.
Kristianstads kommun äger genom KKF C4 Energi AB med dotterbolagen C4 Elnät AB och
Kristianstads Biogas AB i syfte att bidra till miljöanpassad lokal energiförsörjning samt att
erbjuda ett öppet konkurrensneutralt IT-stadsnät.
Kommunengagemangets motiv är att C4 Energikoncernens (C4E) verksamheter är viktiga
delar i utvecklingen av ett attraktivt och uthålligt samhälle. I linje med Kristianstads
kommuns Klimat- och Energistrategi, antagen i KF 2018-01-16, bidrar C4E till
utvecklingen mot det förnyelsebara samhället.
Inom kommunkoncernen ska C4E vara en resurs för dialog kring bland annat optimala
lösningar för energiförsörjning, bredbandsinfrastruktur och IoT (sakernas internet/det
smarta samhället). C4E ska även i sin verksamhet medverka till att stärka hållbarhet och
cirkulär ekonomi och i det sammanhanget samverka med andra delar av
kommunkoncernen, till exempel vad gäller biogasproduktion.

Verksamhetens inriktning
Verksamheten bedrivs med uppdelning i resultat/affärsområden.
Affärsområde Värme ska:
 på ett säkert, miljövänligt, energi- och kostnadseffektivt sätt producera el, värme, och
kyla, distribuera fjärrvärme och fjärrkyla samt bedriva därmed förenlig verksamhet
företrädesvis inom Kristianstads kommun.
 utveckla fjärrvärme och fjärrkyla i fler orter i kommunen, där affärsmässiga
förutsättningar finns.
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ha en konkurrenskraftig prissättning med kundens alternativ.

Affärsområde Elförsäljning ska:
 sälja el och bedriva därmed förenlig verksamhet företrädesvis inom Kristianstads
kommun.
Affärsområde Elnät ska:
 med optimalt resursutnyttjande och leveranssäkerhet inom företagets koncessionsområde
bedriva eldistributionsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.


ska bedrivas inom ramen för Energimarknadsinspektionens regleringar och sträva efter
att ha en prissättning kring riksgenomsnittet.

Affärsområde Fibernät ska:
 bedriva IT-infrastrukturverksamhet för data- och telekommunikation samt bedriva därmed
förenlig verksamhet företrädesvis inom Kristianstads kommun.


för den del av verksamheten som bedrivs som aktiverad stadsnätsverksamhet för
distribution av såväl Internet som andra IT-tjänster, bedrivas som ett öppet och
konkurrensneutralt stadsnät.



utveckla strategiska samarbeten med andra regionala infrastruktur- och
stadsnätsverksamheter om det kan bidra till ökad kundnytta och lönsamhet.



samverka för att ett sammanhängande kanalisationsnät finns (inom alla orter) över hela
kommunen och att se till att kanalisation läggs ner vid alla grävningar när så bedöms
fördelaktigt.



samverka med andra verksamheter i kommunkoncernen för att i största möjliga mån
erhålla positiva samordningseffekter.



inte leverera egna tjänster i stadsnätet som konkurrerar med externa tjänsteleverantörer i
nätet.



samverka med kommunkoncernens olika verksamheter för att med hjälp av IoT
tillämpningar skapa förutsättningar för kostnadseffektivisering och att höja servicenivån
till kommuninnevånare och verksamheter i kommunen

 utveckla fiberinfrastrukturen i linje med den nationella bredbandsstrategin, som innebär att 98
procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9
procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s
senast år 2025. Utbyggnaden av fiberinfrastruktur ska egenfinansieras av C4 Energikoncernen
också då enskilda byggnadsprojekt inte bedöms som lönsamma. Områden där kopparnätet har
eller kommer att släckas ner ska prioriteras.
Affärsområde Biogas ska:
 i sin verksamhet medverka till att uppfylla nationella, regionala och lokala miljömål.


producera biogas och certifierad biogödsel genom rötning av organiska matrester från
hushåll och företag.
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att företrädesvis sälja gasen där den ger bästa ekonomiska förutsättningar och mest
klimatnytta, t.ex. för ersättning av fossila bränslen i fordon och industrier.

Affärsområde övriga affärer
C4E:s kompetens och resurser är viktiga delar i omställningen till det förnyelsebara och det
”smarta” samhället. C4E erbjuder i samverkan mellan de egna bolagen/affärsområdena och i
samarbete med marknadens aktörer produkter och tjänster för att möta marknadens
efterfrågan. Exempel på sådana tjänster och produkter är Solparken, solceller,
elbilsladdning, IoT applikationer, Solbilspoolen (delningsekonomi), energibesparing tjänster
m m.
Kundrelation och marknadsutveckling
 Verksamheter i C4 Energi AB med dotterbolag, C4 Elnät AB och Kristianstads Biogas AB,
ska bedrivas på ett utåtriktat och kundorienterat sätt, som karakteriseras av serviceanda,
tillgänglighet, leveranssäkerhet samt attraktiva och prisvärda produkter och tjänster.
 Bolagens verksamhet och aktiviteter ska inriktas på att skapa förtroende och trovärdighet hos
kunder, företag och övriga samhällsintressenter.

Miljö- och Hållbarhetsperspektivet
Bolaget ska:
 ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil.
 i sina verksamheter, genom samverkan med övriga kommunala verksamheter och andra
lokala aktörer i kommunen verka för att Kristianstads kommun ska vara ett ledande område i
Europa när det gäller att visa upp miljömässigt helhets- och systemtänkande för att skapa ett
uthålligt samhälle.
 minimera användandet av material, produkter och ämnen med negativ inverkan på hälsa och
miljö.
 Bolaget ska upprätthålla helt fossilfri uppvärmning och fossilfria transporter

Ekonomiperspektivet
Avkastningskrav


C4 Energikoncernens verksamhet ska bedrivas med inriktningen att uppnå en god
ekonomisk avkastning. Koncernens avkastning, beräknad som avkastning på sysselsatt
kapital, över en rullande femårsperiod bör uppgå till minst 7 %.
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Utdelning och Koncernbidrag


C4 Energi AB följer de beslut om koncernbidrag eller utdelning som årligen fattas av
moderbolaget KKF. Även koncernbidrag för skattemässig samordning och
resultatutjämning inom den aktiebolagsrättsliga koncernen kan komma ifråga.

Soliditetsmål


C4 Energi-koncernens soliditet bör inte understiga 30 %.

Samordning och dialog
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen
genom gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv eller av kommunen utfärdade särskilda
direktiv samt förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.
Bolaget är organ för kommunal verksamhet. Bolaget står i sin verksamhet under
kommunstyrelsens uppsikt och har att följa kommunfullmäktiges direktiv, eller av
kommunstyrelsen utfärdade direktiv med anledning dess uppsiktsplikt för verksamheten.
Direktiven ska fastställas av bolagsstämma.
Ägaren förutsätter att bolagens styrelser följer utfärdat direktiv under förutsättning att dessa inte
strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av samma
helhetssyn och princip avseende koncern nytta. Kommunen och bolagen ska i samråd söka
lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.
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Kristianstads kommun har organiserat sina helägda bolag i en aktiebolagsrättslig koncern där
Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) är moderbolag.
C4 Energi AB är ett helägt bolag till Kristianstads Kommunföretag AB som i sin tur är ett
helägt bolag till Kristianstads kommun.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och gäller tillsammans med den av
kommunfullmäktige beslutade företagspolicyn samt strategisk färdplan 2020.

Ägaridé
Kristianstads kommun har organiserat sina helägda bolag i en aktiebolagsrättslig koncern där
Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) är moderbolag.
Utgångspunkter och principer för bolagen inom koncernen ska vara att kommunala bolag är
en alternativ form till kommunal förvaltning för att tillhandahålla de egna kommuninvånarna
service och tjänster och att därför samma principer som för annan kommunal verksamhet ska
gälla om inte annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning.
Kristianstads kommun äger genom KKF C4 Energi AB med dotterbolagen C4 Elnät AB och
Kristianstads Biogas AB i syfte att bidra till miljöanpassad lokal energiförsörjning samt att
erbjuda ett öppet konkurrensneutralt IT-stadsnät.
Kommunengagemangets motiv är att C4 Energikoncernens (C4E) verksamheter är viktiga
delar i utvecklingen av ett attraktivt och uthålligt samhälle. I linje med Kristianstads
kommuns Klimat- och Energistrategi, antagen i KF 2018-01-16, bidrar C4E till
utvecklingen mot det förnyelsebara samhället.
Inom kommunkoncernen ska C4E vara en resurs för dialog kring bland annat optimala
lösningar för energiförsörjning, bredbandsinfrastruktur och IoT (sakernas internet/det
smarta samhället). C4E ska även i sin verksamhet medverka till att stärka hållbarhet och
cirkulär ekonomi och i det sammanhanget samverka med andra delar av
kommunkoncernen, till exempel vad gäller biogasproduktion.

Verksamhetens inriktning
Verksamheten bedrivs med uppdelning i resultat/affärsområden.
Affärsområde Värme ska:
 på ett säkert, miljövänligt, energi- och kostnadseffektivt sätt producera el, värme, och
kyla, distribuera fjärrvärme och fjärrkyla samt bedriva därmed förenlig verksamhet
företrädesvis inom Kristianstads kommun.
 utveckla fjärrvärme och fjärrkyla i fler orter i kommunen, där affärsmässiga
förutsättningar finns.
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ha en konkurrenskraftig prissättning med kundens alternativ.

Affärsområde Elförsäljning ska:
 sälja el och bedriva därmed förenlig verksamhet företrädesvis inom Kristianstads
kommun.
Affärsområde Elnät ska:
 med optimalt resursutnyttjande och leveranssäkerhet inom företagets koncessionsområde
bedriva eldistributionsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.


ska bedrivas inom ramen för Energimarknadsinspektionens regleringar och sträva efter
att ha en prissättning kring riksgenomsnittet.

Affärsområde Fibernät ska:
 bedriva IT-infrastrukturverksamhet för data- och telekommunikation samt bedriva därmed
förenlig verksamhet företrädesvis inom Kristianstads kommun.


för den del av verksamheten som bedrivs som aktiverad stadsnätsverksamhet för
distribution av såväl Internet som andra IT-tjänster, bedrivas som ett öppet och
konkurrensneutralt stadsnät.



utveckla strategiska samarbeten med andra regionala infrastruktur- och
stadsnätsverksamheter om det kan bidra till ökad kundnytta och lönsamhet.



samverka för att ett sammanhängande kanalisationsnät finns (inom alla orter) över hela
kommunen och att se till att kanalisation läggs ner vid alla grävningar när så bedöms
fördelaktigt.



samverka med andra verksamheter i kommunkoncernen för att i största möjliga mån
erhålla positiva samordningseffekter.



inte leverera egna tjänster i stadsnätet som konkurrerar med externa tjänsteleverantörer i
nätet.



samverka med kommunkoncernens olika verksamheter för att med hjälp av IoT
tillämpningar skapa förutsättningar för kostnadseffektivisering och att höja servicenivån
till kommuninnevånare och verksamheter i kommunen

 utveckla fiberinfrastrukturen i linje med den nationella bredbandsstrategin, som innebär att 98
procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9
procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s
senast år 2025. Utbyggnaden av fiberinfrastruktur ska egenfinansieras av C4 Energikoncernen
också då enskilda byggnadsprojekt inte bedöms som lönsamma. Områden där kopparnätet har
eller kommer att släckas ner ska prioriteras.
Affärsområde Biogas ska:
 i sin verksamhet medverka till att uppfylla nationella, regionala och lokala miljömål.


producera biogas och certifierad biogödsel genom rötning av organiska matrester från
hushåll och företag.
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att företrädesvis sälja gasen där den ger bästa ekonomiska förutsättningar och mest
klimatnytta, t.ex. för ersättning av fossila bränslen i fordon och industrier.

Affärsområde övriga affärer
C4E:s kompetens och resurser är viktiga delar i omställningen till det förnyelsebara och det
”smarta” samhället. C4E erbjuder i samverkan mellan de egna bolagen/affärsområdena och i
samarbete med marknadens aktörer produkter och tjänster för att möta marknadens
efterfrågan. Exempel på sådana tjänster och produkter är Solparken, solceller,
elbilsladdning, IoT applikationer, Solbilspoolen (delningsekonomi), energibesparing tjänster
m m. (flytt av befintlig verksamhet från elnätsbolaget till moderbolaget)
Kundrelation och marknadsutveckling
 Verksamheter i C4 Energi AB med dotterbolag, C4 Elnät AB och Kristianstads Biogas AB,
ska bedrivas på ett utåtriktat och kundorienterat sätt, som karakteriseras av serviceanda,
tillgänglighet, leveranssäkerhet samt attraktiva och prisvärda produkter och tjänster.
 Bolagens verksamhet och aktiviteter ska inriktas på att skapa förtroende och trovärdighet hos
kunder, företag och övriga samhällsintressenter.

Miljö- och Hållbarhetsperspektivet
Bolaget ska:
 ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil.
 i sina verksamheter, genom samverkan med övriga kommunala verksamheter och andra
lokala aktörer i kommunen verka för att Kristianstads kommun ska vara ett ledande område i
Europa när det gäller att visa upp miljömässigt helhets- och systemtänkande för att skapa ett
uthålligt samhälle.
 minimera användandet av material, produkter och ämnen med negativ inverkan på hälsa och
miljö.
 Bolaget ska upprätthålla helt fossilfri uppvärmning och fossilfria transporter

Ekonomiperspektivet
Avkastningskrav


C4 Energikoncernens verksamhet ska bedrivas med inriktningen att uppnå en god
ekonomisk avkastning. Koncernens avkastning, beräknad som avkastning på sysselsatt
kapital, över en rullande femårsperiod bör uppgå till minst 7 %.
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Utdelning och Koncernbidrag


C4 Energi AB följer de beslut om koncernbidrag eller utdelning som årligen fattas av
moderbolaget KKF. Även koncernbidrag för skattemässig samordning och
resultatutjämning inom den aktiebolagsrättsliga koncernen kan komma ifråga.

Soliditetsmål


C4 Energi-koncernens soliditet bör inte understiga 30 %.

Samordning och dialog
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen
genom gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv eller av kommunen utfärdade särskilda
direktiv samt förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.
Bolaget är organ för kommunal verksamhet. Bolaget står i sin verksamhet under
kommunstyrelsens uppsikt och har att följa kommunfullmäktiges direktiv, eller av
kommunstyrelsen utfärdade direktiv med anledning dess uppsiktsplikt för verksamheten.
Direktiven ska fastställas av bolagsstämma.
Ägaren förutsätter att bolagens styrelser följer utfärdat direktiv under förutsättning att dessa inte
strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av samma
helhetssyn och princip avseende koncern nytta. Kommunen och bolagen ska i samråd söka
lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

KS § 57

Ägardirektiv Kristianstads Renhållnings AB
Änr KS 2021/370

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB
(KRAB).



Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstads
Renhållnings AB lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Nuvarande ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB (KRAB) gäller
sedan 2017 och är i behov av uppdatering.
Förändringarna syftar till att uppdatera efter aktuella förutsättningar och
sätta nya mål och målnivåer för verksamhetens inriktning, till exempel
ökad kund-nöjdhet, minskad mängd avfall samt minskat matsvinn.
Arbetet med att ta fram nya ägardirektiv har skett tillsammans med bolagsledningen.
Förslaget på nytt ägardirektiv finns som bilaga, det finns även en bilaga där
det markerats vad som ändrats (gulmarkerat) sedan förra ägardirektivet.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB
(KRAB).



Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstads
Renhållnings AB lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 61.
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-03-10.
Bilaga 1 Förslag nytt ägardirektiv.
Bilaga 2 Ägardirektiv med ändringsmarkeringar.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

KSAU § 61

Ägardirektiv Kristianstads Renhållnings AB
Änr KS 2021/370

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB
(KRAB).



Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstads
Renhållnings AB lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Nuvarande ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB (KRAB) gäller
sedan 2017 och är i behov av uppdatering.
Förändringarna syftar till att uppdatera efter aktuella förutsättningar och
sätta nya mål och målnivåer för verksamhetens inriktning, till exempel
ökad kund-nöjdhet, minskad mängd avfall samt minskat matsvinn.
Arbetet med att ta fram nya ägardirektiv har skett tillsammans med bolagsledningen.
Förslaget på nytt ägardirektiv finns som bilaga, det finns även en bilaga där
det markerats vad som ändrats (gulmarkerat) sedan förra ägardirektivet.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB
(KRAB).



Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstads Renhållnings AB lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges
beslut.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-03-10.
Bilaga 1 Förslag nytt ägardirektiv.
Bilaga 2 Ägardirektiv med ändringsmarkeringar.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (2)

2021-03-10

Ekonomi och upphandling
Oscar Nilsson
044136007
oscar.nilsson@kristianstad.se

Kommunfullmäktige

Ägardirektiv Kristianstads Renhållnings AB
Änr KS 2021/370

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB (KRAB)



Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstads
Renhållnings AB lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges beslut

Sammanfattning
Nuvarande ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB (KRAB) gäller sedan 2017 och är i behov av uppdatering.
Förändringarna syftar till att uppdatera efter aktuella förutsättningar och sätta nya mål och målnivåer för verksamhetens inriktning, till exempel ökad
kundnöjdhet, minskad mängd avfall samt minskat matsvinn.
Arbetet med att ta fram nya ägardirektiv har skett tillsammans med bolagsledningen.
Förslaget på nytt ägardirektiv finns som bilaga, det finns även en bilaga där
det markerats vad som ändrats (gulmarkerat) sedan förra ägardirektivet.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-03-10
Bilaga 1 Förslag nytt ägardirektiv
Bilaga 2 Ägardirektiv med ändringsmarkeringar

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

Merete Tillman

Oscar Nilsson

Biträdande kommundirektör

Ekonomidirektör

Beslut expedieras till
Kristianstads Kommunföretag AB
Kristianstads Renhållnings AB
Bolagscontroller Håkan Sventorp
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Ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB
Detta styrdokument fastställdes av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2021-04-14
Antogs av bolagsstämman per capsulam i Kristianstads Renhållnings AB 2021-xx-xx

Kristianstads kommun har organiserat sina helägda bolag i en aktiebolagsrättslig koncern där
Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) är moderbolag.
Kristianstads Renhållnings AB är ett helägt bolag till Kristianstads Kommunföretag AB som
i sin tur är ett helägt bolag till Kristianstads kommun.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och gäller tillsammans med den av
kommunfullmäktige beslutade företagspolicyn samt gällande strategisk färdplan.

Ägaridé
Utgångspunkter och principer för bolagen inom koncernen ska vara att kommunala bolag är
en alternativ form till kommunal förvaltning för att tillhandahålla de egna kommuninvånarna
service och tjänster och att därför samma principer som för annan kommunal verksamhet ska
gälla om inte annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning.
Syftet med ägandet av Kristianstads Renhållnings AB är att
 Bolaget utför kommunens skyldigheter avseende hantering av avfall med kommunalt
ansvar samt att man ska erbjuda tjänster för insamling av förpackningar. De tjänster
som erbjuds ska vara inriktade på avfallsminimering, återanvändning och
materialåtervinning samt vara energisnåla. Tjänsterna ska hålla en hög servicenivå
och vara prisvärda.


Bolaget ansvarar för att samordna arbetet med Kristianstads kommuns
renhållningsordning samt det strategiska arbetet gällande avfallshanteringen i
kommunen.

Verksamhetens inriktning
Bolagets målsättningar ska ha sin grund i EU:s avfallshierarki där bolagets fokus är att hamna
så högt upp i hierarkin som möjligt för att skapa störst miljönytta för Kristianstads kommun.
Avfallsminimering och återanvändning
Bolaget ska arbeta aktivt med avfallsminimering och återanvändning med fokus ”att det bästa
avfallet är det som aldrig uppstår” och att Kristianstad ska vara ett föredöme i Sverige inom
området.
Den totala mängden avfall med kommunalt ansvar i kg per invånare ska från 2020 minska
med minst 15 % till år 2030.
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Ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB
Detta styrdokument fastställdes av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2021-04-14
Antogs av bolagsstämman per capsulam i Kristianstads Renhållnings AB 2021-xx-xx

Minskat matsvinn och ökad matavfallsinsamling
Bolaget ska vara ledande på att minska matsvinnet och samtidigt ha en hög utsortering av det
matavfall som uppstår.
Av det matavfall som uppstår ska 80 % av matavfallet sorteras ut för produktion av biogas
och biogödsel senast 2030.
Ökad materialåtervinning
Bolaget ska aktivt driva utvecklingen för att öka materialåtervinningen och vara bland de
ledande i Sverige.
Materialåtervinningen av avfall med kommunalt ansvar i kg per invånare ska från 2020 till år
2030 öka med 20 %
Modernt och kundanpassat insamlingssystem
Bolaget ska utveckla insamlingssystemen för avfall med kommunalt ansvar med ”kunden i
fokus-lätt att göra rätt” för att skapa en hög service där kommunikation, digitalisering,
arbetsmiljö, miljö och ekonomi ska vara viktiga fokusområden.
Öka andelen nöjda kunder
Bolaget ska aktivt arbeta med att höja kunskapen hos allmänhet, näringsliv samt personal i
den kommunala verksamheten om frågor gällande avfallshantering.
Principer för prissättning
Bolaget ska:


på affärsmässiga grunder ansvara för insamling, transport och behandling av avfall.



för att upprätthålla en effektiv kostnadsnivå i verksamheten ha konkurrens som
huvudsaklig jämförelsemetod. Detta innebär att verksamheten regelbundet jämförs med
alternativet att delar av verksamheten skulle konkurrensutsättas. Delar av verksamheten
ska vara konkurrensutsatt.



erbjuda attraktiva, miljöriktiga och prisvärda tjänster.



ha en renhållningstaxa som ligger i nivå med genomsnittet för jämförbara kommuner i
Sverige vad gäller insamlingssystem samt geografiska och demografiska förhållanden.

2(4)

Ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB
Detta styrdokument fastställdes av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2021-04-14
Antogs av bolagsstämman per capsulam i Kristianstads Renhållnings AB 2021-xx-xx

Kundrelation och marknadsutveckling
Bolaget ska:


bedriva sin verksamhet på ett utåtriktat och kundorienterat sätt, som karakteriseras av
serviceanda, tillgänglighet och pålitlighet. För att på så sätt skapa förtroende och
trovärdighet hos kommuninvånare och företag.



bedriva en fortlöpande och aktiv kundinformation och tillse att kunder får en lämpligt
utformad rådgivning.



aktivt verka för en hög servicegrad gentemot alla kundgrupper.

Miljöperspektivet
Bolaget ska:






på marknaden uppfattas med en tydlig miljöprofil avseende insamling, transporter och
behandling av avfall.
ha målen i Kristianstads kommuns avfallsplan som sina viktigaste miljömål och arbetet
med att uppfylla dessa mål ska vara av högsta prioritet.
verka för en miljö- och kretsloppsanpassad, resurssnål avfallshantering och en
miljömässigt hållbar utveckling i linje med EU:s avfallshierarki.
verka för en regional samverkan inom avfalls- och miljöområdet för att åstadkomma en
bättre miljö genom ett samordnat omhändertagande och återvinning av avfall.
upprätthålla helt fossilfri uppvärmning och fossilfria transporter.

Ekonomi
Avkastningskrav


Taxesättning för avgifter kopplat till avfall med kommunalt ansvar ska baseras på
affärsmässiga grunder och likställighetsprincipen.

Utdelning


Bolaget följer de beslut om koncernbidrag eller utdelning som fattas av moderbolaget
KKF. Även koncernbidrag för skattemässig samordning och resultatutjämning inom den
aktiebolagsrättsliga koncernen kan komma i fråga.

Soliditet


Bolagets soliditet bör inte understiga 3 %.
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Ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB
Detta styrdokument fastställdes av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2021-04-14
Antogs av bolagsstämman per capsulam i Kristianstads Renhållnings AB 2021-xx-xx

Samordning och dialog
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till
kommunen genom gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv eller av kommunen
utfärdade särskilda direktiv samt förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.
Bolaget är organ för kommunal verksamhet. Bolaget står i sin verksamhet under
kommunstyrelsens uppsikt och har att följa kommunfullmäktiges direktiv, eller av
kommunstyrelsen utfärdade direktiv med anledning dess uppsiktsplikt för verksamheten.
Direktiven ska fastställas av bolagsstämman.
Ägaren förutsätter att bolagens styrelser följer utfärdat direktiv under förutsättning att dessa
inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av
samma helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolagen ska i samråd
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.
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Ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB
Detta styrdokument fastställdes av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2021-04-14
Antogs av bolagsstämman per capsulam i Kristianstads Renhållnings AB 2021-xx-xx

Kristianstads kommun har organiserat sina helägda bolag i en aktiebolagsrättslig koncern där
Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) är moderbolag.
Kristianstads Renhållnings AB är ett helägt bolag till Kristianstads Kommunföretag AB som
i sin tur är ett helägt bolag till Kristianstads kommun.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och gäller tillsammans med den av
kommunfullmäktige beslutade företagspolicyn samt gällande strategisk färdplan.

Ägaridé
Utgångspunkter och principer för bolagen inom koncernen ska vara att kommunala bolag är
en alternativ form till kommunal förvaltning för att tillhandahålla de egna kommuninvånarna
service och tjänster och att därför samma principer som för annan kommunal verksamhet ska
gälla om inte annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning.
Syftet med ägandet av Kristianstads Renhållnings AB är att
 Bolaget utför kommunens skyldigheter avseende hantering av avfall med kommunalt
ansvar samt att man ska erbjuda tjänster för insamling av förpackningar. De tjänster
som erbjuds ska vara inriktade på avfallsminimering, återanvändning och
materialåtervinning samt vara energisnåla. Tjänsterna ska hålla en hög servicenivå
och vara prisvärda.


Bolaget ansvarar för att samordna arbetet med Kristianstads kommuns
renhållningsordning samt det strategiska arbetet gällande avfallshanteringen i
kommunen.

Verksamhetens inriktning
Bolagets målsättningar ska ha sin grund i EU:s avfallshierarki där bolagets fokus är att hamna
så högt upp i hierarkin som möjligt för att skapa störst miljönytta för Kristianstads kommun.
Förebyggande av avfall och avfallsminimering
Bolaget ska genom information och genom att arbeta för förebyggande av hushållsavfall och
avfallsminimering, styra mot en minskning av den totala mängden hushållsavfall med 10 %
till år 2020.
Avfallsminimering och återanvändning
Bolaget ska arbeta aktivt med avfallsminimering och återanvändning med fokus ”att det bästa
avfallet är det som aldrig uppstår” och att Kristianstad ska vara ett föredöme i Sverige inom
området.
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Ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB
Detta styrdokument fastställdes av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2021-04-14
Antogs av bolagsstämman per capsulam i Kristianstads Renhållnings AB 2021-xx-xx

Den totala mängden avfall med kommunalt ansvar i kg per invånare ska från 2020 minska
med minst 15 % till år 2030.
Minska avfallets farlighet
Bolaget ska arbeta för att öka utsorteringen av hushållens farliga avfall samt säkerställa att
detta avfall hanteras på rätt sätt så att risker minimeras.

Minskat matsvinn och ökad matavfallsinsamling
Bolaget ska vara ledande på att minska matsvinnet och samtidigt ha en hög utsortering av det
matavfall som uppstår.
Av det matavfall som uppstår ska 80 % av matavfallet sorteras ut för produktion av biogas
och biogödsel senast 2030.
Bolaget ska genom information och tydlig styrning mot utsortering av matavfall för
produktion av biogas och biogödsel styra mot en ökning av mängden insamlat matavfall till
80 % 2020.
Ökad materialåtervinning
Bolaget ska aktivt driva utvecklingen för att öka materialåtervinningen och vara bland de
ledande i Sverige.
Materialåtervinningen av avfall med kommunalt ansvar i kg per invånare ska från 2020 till år
2030 öka med 20 %
Insamling och återvinning
Bolaget ska aktivt arbeta med att bygga nya eller utveckla befintliga återvinningscentraler i
Kristianstad, Tollarp och Degeberga. Insamlingssystemet för hushållsavfall ska utvecklas
med inriktning mot fastighetsnära insamling. År 2020 ska Kristianstad ha ett av Sveriges
mest moderna och estetiskt tilltalande system för hantering av hushållsavfall.
Modernt och kundanpassat insamlingssystem
Bolaget ska utveckla insamlingssystemen för avfall med kommunalt ansvar med ”kunden i
fokus-lätt att göra rätt” för att skapa en hög service där kommunikation, digitalisering,
arbetsmiljö, miljö och ekonomi ska vara viktiga fokusområden.
Öka andelen nöjda kunder
Bolaget ska aktivt arbeta med att höja kunskapen hos allmänhet, näringsliv samt personal i
den kommunala verksamheten om frågor gällande avfallshantering.
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Ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB
Detta styrdokument fastställdes av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2021-04-14
Antogs av bolagsstämman per capsulam i Kristianstads Renhållnings AB 2021-xx-xx

Principer för prissättning
Bolaget ska:


på affärsmässiga grunder ansvara för insamling, transport och behandling av avfall.



för att upprätthålla en effektiv kostnadsnivå i verksamheten ha konkurrens som
huvudsaklig jämförelsemetod. Detta innebär att verksamheten regelbundet jämförs med
alternativet att delar av verksamheten skulle konkurrensutsättas. Delar av verksamheten
ska vara konkurrensutsatt.



erbjuda attraktiva, miljöriktiga och prisvärda tjänster.



ha en renhållningstaxa som ligger i nivå med genomsnittet för jämförbara kommuner i
Sverige vad gäller insamlingssystem samt geografiska och demografiska förhållanden.

Kundrelation och marknadsutveckling
Bolaget ska:


bedriva sin verksamhet på ett utåtriktat och kundorienterat sätt, som karakteriseras av
serviceanda, tillgänglighet och pålitlighet. För att på så sätt skapa förtroende och
trovärdighet hos kommuninvånare och företag.



bedriva en fortlöpande och aktiv kundinformation och tillse att kunder får en lämpligt
utformad rådgivning.



aktivt verka för en hög servicegrad gentemot alla kundgrupper.

Miljöperspektivet
Bolaget ska:






på marknaden uppfattas med en tydlig miljöprofil avseende insamling, transporter och
behandling av avfall.
ha målen i Kristianstads kommuns avfallsplan som sina viktigaste miljömål och arbetet
med att uppfylla dessa mål ska vara av högsta prioritet.
verka för en miljö- och kretsloppsanpassad, resurssnål avfallshantering och en
miljömässigt hållbar utveckling i linje med EU:s avfallshierarki.
verka för en regional samverkan inom avfalls- och miljöområdet för att åstadkomma en
bättre miljö genom ett samordnat omhändertagande och återvinning av avfall.
upprätthålla helt fossilfri uppvärmning och fossilfria transporter.
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Ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB
Detta styrdokument fastställdes av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2021-04-14
Antogs av bolagsstämman per capsulam i Kristianstads Renhållnings AB 2021-xx-xx

Ekonomi
Avkastningskrav


Taxesättning för avgifter kopplat till avfall med kommunalt ansvar ska baseras på
affärsmässiga grunder och likställighetsprincipen.



Nettomarginalen för bolagets konkurrensutsatta verksamhet bör uppgå till ca 5 %.

Utdelning


Bolaget följer de beslut om koncernbidrag eller utdelning som fattas av moderbolaget
KKF. Även koncernbidrag för skattemässig samordning och resultatutjämning inom den
aktiebolagsrättsliga koncernen kan komma i fråga.

Soliditet


Bolagets soliditet bör inte understiga 3 %.

Samordning och dialog
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till
kommunen genom gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv eller av kommunen
utfärdade särskilda direktiv samt förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.
Bolaget är organ för kommunal verksamhet. Bolaget står i sin verksamhet under
kommunstyrelsens uppsikt och har att följa kommunfullmäktiges direktiv, eller av
kommunstyrelsen utfärdade direktiv med anledning dess uppsiktsplikt för verksamheten.
Direktiven ska fastställas av bolagsstämman.
Ägaren förutsätter att bolagens styrelser följer utfärdat direktiv under förutsättning att dessa
inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av
samma helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolagen ska i samråd
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

KS § 60

Försäljning av Tegelpannan 2
Änr KS 2019/839

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Försälja Kristianstad Tegelpannan 2 till Tollo Linear AB, Estrids väg 10,
291 65 Kristianstad i enlighet med köpekontrakt för en köpeskilling om
7.611.450 kronor.



Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del


Godkänna förslag till köpekontrakt för Kristianstad Tegelpannan 2
mellan Tollo Linear AB och Kristianstads kommun.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Tollo Linear AB, nedan Tollo, är intresserad av att förvärva fastigheten
Kristianstad Tegelpannan 2 inom verksamhetsområdet Nya Ängamöllan.
Företaget som bedriver sin verksamhet inom Vä småindustriområde är
trångbodda och behöver bygga ut verksamheten och befintlig fastighet
medger inte detta.
Parterna är överens om att fastigheten Tegelpannan 2 på 27.678 m² är en
lämplig plats för en etablering. Fastigheten säljs för en köpeskilling om
275 kr/m², vilket ger en köpeskilling på 7.611.450 kronor.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Försälja Kristianstad Tegelpannan 2 till Tollo Linear AB, Estrids väg 10,
291 65 Kristianstad i enlighet med köpekontrakt för en köpeskilling om
7.611.450 kronor.



Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del


Godkänna förslag till köpekontrakt för Kristianstad Tegelpannan 2
mellan Tollo Linear AB och Kristianstads kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 63.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtanden 2021-02-26.
Översiktskarta.
Köpekontrakt.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

KSAU § 63

Försäljning av Tegelpannan 2
Änr KS 2019/839

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Försälja Kristianstad Tegelpannan 2 till Tollo Linear AB, Estrids väg 10,
291 65 Kristianstad i enlighet med köpekontrakt för en köpeskilling om
7.611.450 kronor.



Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del


Godkänna förslag till köpekontrakt för Kristianstad Tegelpannan 2
mellan Tollo Linear AB och Kristianstads kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Tollo Linear AB, nedan Tollo, är intresserad av att förvärva fastigheten
Kristianstad Tegelpannan 2 inom verksamhetsområdet Nya Ängamöllan.
Företaget som bedriver sin verksamhet inom Vä småindustriområde är
trångbodda och behöver bygga ut verksamheten och befintlig fastighet
medger inte detta.
Parterna är överens om att fastigheten Tegelpannan 2 på 27.678 m² är en
lämplig plats för en etablering. Fastigheten säljs för en köpeskilling om
275 kr/m², vilket ger en köpeskilling på 7.611.450 kronor.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:



Försälja Kristianstad Tegelpannan 2 till Tollo Linear AB, Estrids väg 10,
291 65 Kristianstad i enlighet med köpekontrakt för en köpeskilling om
7.611.450 kronor.



Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del



Godkänna förslag till köpekontrakt för Kristianstad Tegelpannan 2
mellan Tollo Linear AB och Kristianstads kommun.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtanden 2021-02-26.
Översiktskarta.
Köpekontrakt.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (2)

2021-02-26

Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling
Marie Thiman
044135168
Marie.Thiman@kristianstad.se

Kommunstyrelsen

Försäljning av fastigheten Kristianstad Tegelpannan 2
Änr KS 2019/839

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Godkänna förslag till köpekontrakt för Kristianstad Tegelpannan 2 mellan
Tollo Linear AB och Kristianstads kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta


Att besluta om försäljning av Kristianstad Tegelpannan 2 till Tollo Linear
AB, Estrids väg 10, 291 65 Kristianstad i enlighet med köpekontrakt för en
köpeskilling om 7.611.450 kronor.



Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning
Tollo Linear AB, nedan Tollo, är intresserad av att förvärva fastigheten Kristianstad Tegelpannan 2 inom verksamhetsområdet Nya Ängamöllan. Företaget
som bedriver sin verksamhet inom Vä småindustriområde är trångbodda och
behöver bygga ut verksamheten och befintlig fastighet medger inte detta.
Parterna är överens om att fastigheten Tegelpannan 2 på 27.678 m² är en
lämplig plats för en etablering. Fastigheten säljs för en köpeskilling om
275 kr/m², vilket ger en köpeskilling på 7.611.450 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtanden 2021-02-26
Översiktskarta
Köpekontrakt

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

Merete Tillman

Fredrik Ek

Bitr kommundirektör

Mark- och exploateringschef

Beslut expedieras till
Tollo Linear AB, Peter Swahn, Estrids väg 10, 291 65 Kristianstad
Handläggaren

Översiktskarta

Skala 1:10000

© Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristianstads kommun

2020-12-16
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KÖPEKONTRAKT
1. PARTER
Kristianstads kommun, 212000-0951, genom dess kommunstyrelse,
291 80 Kristianstad,
nedan kallad Säljaren,
ägare av fastigheten Kristianstad Tegelpannan 2.
Tollo Linear AB, 556583-9098,
Box 9053,
291 09 Kristianstad,
nedan kallad Köparen.

2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING
Säljaren överlåter fastigheten Kristianstad Tegelpannan 2, se Bilaga A, nedan kallad
Fastigheten, till Köparen. Fastighetens areal är 27.678 m2.
Försäljningen sker på följande villkor:
3.

TILLTRÄDE
Tillträde ska ske på finutsättningen d.v.s. när markering sker av blivande fasadliv,
nedan kallad Tillträdesdagen, senast 12 månader efter detta köpekontrakts
undertecknande.
Köparen ska meddela Säljaren i god tid, dock senast en vecka, innan
finutsättningsdagen så att köpebrev samt handlingar som Säljaren innehar avseende
Fastigheten kan utväxlas på Tillträdesdagen.

4. KÖPESKILLING
Köpeskillingen är 275 kronor per kvadratmeter.
Köpeskillingen är SJUMILJONERSEXHUNDRAELVATUSENFYRAHUNDRAFEMTIO
/7.611.450/ kronor och ska erläggas senast på Tillträdesdagen.
Efter att Köparen erlagt köpeskillingen ska Säljaren överlämna ett, av parterna
undertecknat, köpebrev till Köparen.

5. HANDPENNING
Handpenning om 761.145 kronor ska erläggas 30 dagar efter att kommunstyrelsen har
fattat beslut om försäljning, efter fakturering av Säljaren.

6. BELASTNINGAR
Säljaren garanterar att Säljaren är lagfaren och civilrättslig ägare till Fastigheten och att
Fastigheten per Tillträdesdagen är fri från panträtter, nyttjanderätter, servitut,
Sign
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arrenden och andra gravationer, med undantag för vad som framgår av bifogat utdrag
från fastighetsregistret, Bilaga B. Det garanteras att Ledningen (såsom den definieras
nedan) inte är behäftad med någon rätt tillhörande tredje man.
Kommunen garanterar att Länsstyrelsen i samband med detaljplanens framtagande
meddelade att några fortsatta arkeologiska insatser inte krävdes inom Fastigheten och
att det ur formlämningssynpunkt inte fanns några hinder för framtida exploatering.

7. PENNINGINTECKNINGAR
Fastigheten överlåts inteckningsfri.

8. LAGFART
Samtliga kostnader som uppkommer i samband med ansökan om lagfart för
Fastigheten ska betalas av Köparen.

9. AVGIFTER
Anslutnings- och anläggningsavgifter ingår inte i köpeskillingen utan tas ut av
respektive huvudman enligt vid varje tillfälle gällande taxor. Köparen ansvarar för att
beställa respektive tjänst.

10. FASTIGHETSBILDNING
Säljaren har ansökt om lantmäteriförrättning för Fastigheten och Köparen ska betala
förrättningskostnaden på 39.987 kronor. Köparen svarar för förrättningskostnaden
oavsett om Köparen slutligen köper Fastigheten eller inte.
Kostnaden kommer att faktureras i samband med handpenningen.

11. IN- OCH UTFART
In- och utfart till Fastigheten ska ske via Bredbandsvägen i enlighet med beviljat bygglov.
På anmodan från Köparen anlägger Säljaren en (1) styck standardinfart på egen
bekostnad. Tillkommer fler infarter i enlighet med beviljat bygglov ska dessa utföras av
Säljaren på beställning från och bekostnad av Köparen.
12. BYGGLOV OCH ÖVRIGA TILLSTÅND
Köparen svarar för att ansöka om bygg- eller marklov, vatten- och avloppsanslutning
m.m. och att eventuella tillstånd för verksamheten söks till respektive huvudman. Det
antecknas att Köparen erhållit bygglov.

13. GEOTEKNIK
Översiktlig geoteknisk undersökning är gjord i området, se Bilaga C. Köparen har tagit
del av undersökningsrapporten och medges möjlighet att på egen bekostnad göra
kompletterande undersökningar på Fastigheten före Tillträdesdagen.

Sign
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14. HÖJDSÄTTNING
Marklov krävs för att avsevärt ändra höjdläget inom Fastigheten.
15. DAGVATTEN
Inför ansökan om bygglov har Köparen fört en dialog med Tekniska förvaltningen på
Kristianstads kommun om lämplig dagvattenlösning för Fastigheten.

16. FARAN FÖR FASTIGHETEN
Säljaren står faran om Fastigheten skadas eller försämras mellan kontraktsdagen och
Tillträdesdagen, såvida eventuell skada inte beror på Köparen. Faran övergår på
Köparen på Tillträdesdagen, även om Fastigheten inte tillträtts på grund av Köparens
dröjsmål.

17. FASTIGHETENS SKICK
Fastigheten säljs i befintligt skick. Säljaren har informerat Köparen om att det inom
Fastigheten finns en dagvattenledning, nedan Ledningen, över Fastigheten. Ledningen
lades ner i samband med att Ängamöllebäcken flyttades till nu befintligt läge utmed
Linjevägen och fyller ingen funktion utan var i ett övergångsskede en ”ventil” för att
dränera ut marken. Säljaren har inga synpunkter på om Köparen på egen bekostnad tar
bort Ledningen.
Köparen har beretts möjlighet att undersöka Fastigheten, ta del av utförda
undersökningar samt beretts möjlighet att utföra kompletterande undersökningar och
avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av fel och brister i
Fastigheten, bortsett från eventuella anspråk som är hänförliga till de garantier som
Säljaren lämnat i detta köpekontrakt. Köparen är införstådd med att detta innebär en
friskrivning från Säljarens felansvar enligt jordabalken 4 kap 19 § avseende så kallat
”dolda fel”.

18. UPPLAG
Köparen får inte använda Säljarens mark utanför Fastigheten för upplag eller dylikt
ändamål. Säljaren informerar Köparen om att intilliggande mark inte är i Säljarens ägo.

19. INKOMSTER, UTGIFTER OCH FÖRSÄKRING
Skatter, avgifter och övriga utgifter, däri inräknat kostnaden för fastighetsskatt, betalas
av Säljaren till den del de avser och belöper på tiden före Tillträdesdagen och av
Köparen för tiden därefter.

20. ANSVAR OCH EKONOMIN
Köparen har det fulla ansvaret för i detta köpekontrakt angivna åtgärders utförande
och funktion och svarar för alla kostnader förknippade härmed om inte annat särskilt
angivits.
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21. HÄVNINGSRÄTT
Säljaren har rätt att omedelbart häva detta köpekontrakt om Köparen inte skulle
fullgöra sina åtaganden på Tillträdesdagen.

22. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar och tillägg till detta köpekontrakt ska upprättas skriftligen och undertecknas
av parterna för att vara gällande.
23. INLÄMNADE HANDLINGAR
Detta köpekontrakt ska undertecknas av Bolaget och inkommit till Kommunen senast
2021-02-28. I annat fall står det Kommunen fritt att erbjuda Fastigheten till annan
intressent.

24. GILTIGHET
Detta köpekontrakt gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige godkänner
överlåtelsen samt att beslutet vinner laga kraft samt att köpeskillingen i sin helhet
erläggs.
I annat fall är detta köpekontrakt till alla delar förfallet och erlagd handpenning och
köpeskilling ska återbetalas. Parterna har ingen rätt till ersättning för övriga kostnader.

25. TVIST
Tvist ska avgöras i allmän domstol i Kristianstad och enligt svensk lag.

26. AVTALSEXEMPLAR
Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar som utväxlas mellan
parterna.

Kristianstad den

/

2021

Kristianstad den / 2021

För Säljaren

För Köparen

_____________________________________
Merete Tillman
Bitr Kommundirektör

__________________________________
Glenn Edward Deegan
Styrelseledamot

______________________________________
Fredrik Ek
Mark- och exploateringschef

Sign

Bilaga A

Skala 1:2000

© Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristianstads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

KS § 61

Försäljning av Kristianstad Skorstenen 1
Änr KS 2020/1335

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Försälja Kristianstad Skorstenen 1 till Estrids Service AB, Hedentorpsvägen 8, 291 59 Kristianstad i enlighet med köpekontrakt för en köpeskilling om 7.053.750 kronor.



Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del


Godkänna förslag till köpekontrakt för Kristianstad Skorstenen 1 mellan Estrids Service AB och Kristianstads kommun.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Estrids Service AB är intresserad av att förvärva fastigheten Kristianstad
Skorstenen 1 med en areal på 25.650 kvm inom verksamhetsområdet Nya
Ängamöllan. Priset för marken är på 275 kr/m², vilket ger en köpeskilling
på 7.053.750 kr.
Estrids Service AB ska bygga en verkstadsindustri och har tecknat ett
hyreskontrakt med Bong som ska flytta hit sin verksamhet från söder.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Försälja Kristianstad Skorstenen 1 till Estrids Service AB, Hedentorpsvägen 8, 291 59 Kristianstad i enlighet med köpekontrakt för en köpeskilling om 7.053.750 kronor.



Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del


Godkänna förslag till köpekontrakt för Kristianstad Skorstenen 1 mellan Estrids Service AB och Kristianstads kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 64.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-01.
Översiktskarta.
Köpekontrakt.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

KSAU § 64

Försäljning av Kristianstad Skorstenen 1
Änr KS 2020/1335

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Försälja Kristianstad Skorstenen 1 till Estrids Service AB, Hedentorpsvägen 8, 291 59 Kristianstad i enlighet med köpekontrakt för en köpeskilling om 7.053.750 kronor.



Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del


Godkänna förslag till köpekontrakt för Kristianstad Skorstenen 1 mellan Estrids Service AB och Kristianstads kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Estrids Service AB är intresserad av att förvärva fastigheten Kristianstad
Skorstenen 1 med en areal på 25.650 kvm inom verksamhetsområdet Nya
Ängamöllan. Priset för marken är på 275 kr/m², vilket ger en köpeskilling
på 7.053.750 kr.
Estrids Service AB ska bygga en verkstadsindustri och har tecknat ett
hyreskontrakt med Bong som ska flytta hit sin verksamhet från söder.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:



Försälja Kristianstad Skorstenen 1 till Estrids Service AB, Hedentorpsvägen 8, 291 59 Kristianstad i enlighet med köpekontrakt för en köpeskilling om 7.053.750 kronor.



Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del



Godkänna förslag till köpekontrakt för Kristianstad Skorstenen 1 mellan Estrids Service AB och Kristianstads kommun.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-01.
Översiktskarta.
Köpekontrakt.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (2)

2021-03-01

Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling
Marie Thiman
044135168
Marie.Thiman@kristianstad.se

Kommunstyrelsen

Försäljning av Kristianstad Skorstenen 1
Änr KS 2020/1335

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Godkänna förslag till köpekontrakt för Kristianstad Skorstenen 1 mellan
Estrids Service ABoch Kristianstads kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta


Att besluta om försäljning av Kristianstad Skorstenen 1 till Estrids Service
AB, Hedentorpsvägen 8, 291 59 Kristianstad i enlighet med köpekontrakt
för en köpeskilling om 7.053.750 kronor.



Omedelbar justering av ärendet

Sammanfattning
Estrids Service AB är intresserad av att förvärva fastigheten Kristianstad
Skorstenen 1 med en areal på 25.650 kvm inom verksamhetsområdet Nya
Ängamöllan. Priset för marken är på 275 kr/m², vilket ger en köpeskilling på
7.053.750 kr.
Estrids Service AB ska bygga en verkstadsindustri och har tecknat ett hyreskontrakt med Bong som ska flytta hit sin verksamhet från söder.
Sammanställning över verksamhetsområdet Nya Ängamöllan.
Den reserverade marken inkluderar denna reservation.
Verksamhetsmark,
totalt

327.000 m²

Såld

157.000 m²

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Reserverad
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98.000 m²

Verksamhetsmark inom Nya Ängamöllan

22%

Pågående
reservation
Såld mark
30%
Ledig mark

48%

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-01
Översiktskarta
Köpekontrakt

Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

Merete Tillman

Fredrik Ek

Bitr Kommundirektör

Mark och exploateringschef

Beslut expedieras till
Estrids Service AB, Hedentorpsvägen 8, 291 59 Kristianstad
Handläggaren

Vä - Öllsjö

Skala 1:15000

© Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristianstads kommun
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KOPEKONTRAKT
l

PARTER
Kristianstads kommun, 212000-0951, genom dess kommunstyrelse,
291 80 Kristianstad,
nedan kallad Säljaren,
ägare av fastigheten Kristianstad Skorstenen l.
Estrids Service AB, 556579-3576,
Hedentorpsvägen 8,
291 59 Kristianstad,
nedan kallad Köparen.

2

OVERLATELSEFORKLARING
Säljaren överlåter fastigheten Kristianstad Skorstenen 1, se Bilaga A, nedan kallad
Fastigheten, till Köparen. Fastighetens areal är 25.650 mz
Försäljningen sker på följande villkor

3.

TILLTRÄDE
Tillträde ska ske på finutsättningen d.v.s. när markering sker av blivande fasadliv,
nedan kallad Tillträdesdagen, senast 6 månader ef:ter att bygglovet har vunnit laga
kraft.
Köparen ska meddela Säljaren i god tid, dock senast en vecka, innan
nlnutsättningsdagenså att köpebrev samt handlingar som Säljaren innehar avseende
Fastigheten kan utväxlas på Tillträdesdagen.

4.

KOPESKILLING
Köpeskillingenär 275 kronor per kvadratmeter
Köpeskillingen är SJUMIUONERFEMTiOTRETUSENSJUHUNDRAFEMTIO
/7.053.750/ kronor och ska erläggas senast på Tillträdesdagen.
Efter att Köparen erlagt köpesldllingen ska Säljaren överlämna ett, av parterna
undertecknat, köpebrev till Köparen.

5.

HANDPENNING
Handpenning om 705.375 kronor ska erläggas 30 dagar efter att kommunfullmäktige
har fattat beslut om försäljning, ef:ter fakturering av Säljaren.

6. BELASTNINGAR
Säljaren garanterar att Säljaren är lagfaren och civilrättslig ägare till Fastigheten och att
Fastigheten per Tillträdesdagen är fri från panträtter, nyttjanderätter, servitut,
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arrenden och andra gravationer, med undantag för vad som framgår av bifogat utdrag
från fastighetsregistret, Bilaga B.

7.

PENNINGINTECKNINGAR
Fastigheten överlåts inteckningsfri

8. LAGFART
Samtliga kostnader som uppkommer i samband med ansökan om lagfart för
Fastigheten ska betalas av Köparen.

9. AVGIFTER
Anslutnings- och anläggningsavgifter ingår inte i köpeskillingen utan tas ut av
respektive huvudman enligt vid varje tillfälle gällande taxor. Köparen ansvarar för att
beställa respektive tjänst.

IO.FASTIGHETSBILDNING
Säljaren har ansökt om lantmäteriförrättning för Fastigheten och Köparen ska betala
förrättningskostnaden på 16.150 kronor. Köparen svarar för förrättningskostnaden
oavsett om Köparen slutligen köper Fastigheten eller inte.
Kostnaden kommer att faktureras i samband med handpenningen

ll.IN-OCH

UTFART

In- och utfart till Fastigheten ska ske via Bredbandsvägen i enlighet med beviljat bygglov

l markpriset igår en (1) styck infart av standardutförande för tung lastbilstrafik
(7 meters bredd vid fastighetsgräns och med vingar mot lokalgatan) till fastighetsgräns
Tillkommer fler infarter, eller infart av annorlunda dimension,i enlighetmed beviljat
bygglov ska dessa utföras av Kommunen och till fullo bekostas av köparen, utan avdrag
för den infart som annars hade ingått.
12.

BYGGLOVOCH ÖVRIGATILLSTÅND
Köparen svarar för att ansöka om bygg- eller marklov, vatten- och avloppsanslutning
m.m. och att eventuella tillstånd för verksamheten söks till respektive huvudman.
Köparen har lämnat in ansökan om bygglov som troligen kommer att beslutas inom

snar framtid.

13.GEOTEKNIK
Översiktlig geoteknisk undersökning är gjord i området, se bilaga till reservationsavtal
Köparen har tagit del av undersökningsrapporten och medges möjlighet att på egen
bekostnad göra kompletterande undersökningar på Fastigheten före Tillträdesdagen.
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14. HOJ DSA'ANING
Marklov krävs för att avsevärt ändra höjdlägetinom Fastigheten

15. DAGVAmEN
Inför ansökan om bygglov har Köparen fört en dialog med Tekniska förvaltningen på
Kristianstads kommun om lämplig dagvattenlösning för Fastigheten.

16 FARAN FOR FASTIGHETEN
Säljaren står faran om Fastigheten skadas eller försämras mellan kontraktsdagen och
Tillträdesdagen, såvida eventuell skada inte beror på Köparen. Faran övergår på
Köparen på Tillträdesdagen, även om Fastigheten inte tillträtts på grund av Köparens
dröjsmål.

17.FASTIGHETENS SKICK
Fastigheten säljs i benlntligtskick
Köparen har beretts möjlighet att undersöka Fastigheten, ta del av utförda
undersökningar samt beretts möjlighet att utföra kompletterandeundersökningar och
avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljarenpå grund av fel och brister i
Fastigheten, bortsett från eventuella anspråk som är hänförliga till de garantier som
Säljaren lämnat i detta köpekontrakt. Köparen är införstådd med att detta innebär en
friskrivning från Säljarens felansvar enligt jordabalken 4 kap 19 $ avseende så kallat
"dolda fel"

18. UPPLAG
Köparen får inte använda Säljarens mark utanför Fastigheten för upplag eller dylikt
ändamål. Säljaren informerar Köparen om att intilliggande mark inte är i Säljarens ägo

19. INKOMSTER, UTGlnER OCH FORSAKRING
Skatter, avgifter och övriga utgiRer, däri inräknat kostnaden för fastighetsskatt, betalas
av Säljaren till den del de avser och belöper på tiden före Tillträdesdagen och av
Köparen för tiden därefter.

20. ANSVAR OCH EKONOMIN
Köparen har det fulla ansvaret för i detta köpekontrakt angivna åtgärders utförande
och funktion och svarar för alla kostnader förknippade härmed om inte annat särskilt
angivits.

21. HAVNINGSRA'n
Säljaren har rätt att omedelbart häva detta köpekontrakt om Köparen inte skulle
fullgöra sina åtaganden på Tillträdesdagen.

22. ÄNDRINGAROCH TILLÄGG
Andringar och tillägg till detta köpekontrakt ska upprättas skrik:tligenoch undertecknas
av parternaförattvara
gällande

h .A
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Änr KS 2020/1335

23. INLÄMNADE HANDLINGAR
Detta köpekontrakt ska undertecknas av Bolaget och inkommit till Kommunen senast
2021-03-08. 1annat fall står det Kommunen fritt att erbjuda Fastigheten till annan
intressent.

24. GILTIGHET
Detta köpekontrakt gäller under förutsättning av att kommunfullmäktigegodkänner
överlåtelsen samt att beslutet vinner laga kraft samt att köpeskillingen i sin helhet
erläggs.
l annat fall är detta köpekontrakt till alla delar förfallet och erlagd handpenning och
köpeskilling ska återbetalas. Parterna har ingen rätt till ersättning för övriga kostnader.

25.'TVIST
Tvist ska avgöras i allmän domstol i Kristianstad och enligt svensk lag

26. AVTALSEXEMPLAR
Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar som utväxlas mellan
parterna.

Kristianstad den

/

2021

Kristianstad den ll/3 2021

Försäljaren

FörKöparen

Merete Tillman
Bitr Kommundirektör

PeterFinch
Ordinarie ledamot

Fredrik Ek
Mark- och exploateringschef
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2021-02-22 Kartredovisningen har inte rättsverkan, jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar.© Lantmäteriet
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Allmän fasdghetsin6ormation,Taxerhgsinfomlation
22 februari 2021

Beteckning

Senaste ändringen
i allmänna

Kristianstad Skorstenen l

Senaste ändringeni
inskrivningsdelen

delen

2021-02-18

Nyckel: 121099535

2018-01-22 11:46

Aktualitetsdatum

i

inskrivningsdelen
2021-02-19

Socken: Vä

Adress
Adress
Bredbandsvägen 4
291 62 Kristianstad

Areal
Område

Totalareal

Totalt

2 5650kvm

Läge, karta
Område

N,E

(SWEREF 99 TM)

Därav landareal
2 5650 kvm

N,

Agare

Andel

212000-0951

1/1

Däraxr vattenareal

E

(SWEREF 99 13 30)

Insl<rivningsdag

Akt

1947-06-25

47/505

Kristianstads Kommun
29 1 80 Kristianstad
Köp: 1945-03-01
Lagfartsanmärkning: Anmärkning

89/670

Tidigare lagfarna ägare
Några tidigare lagfarna ägare är d registrerade i fastighetsregistret.

Inteckningar, Avtalsrättigheter och Anteckningar
Fastigheten är gravationsfH.

Planer, bestämmelser och ;fornlämningar
PlanerDatum

Detabplan: Vä 55:1, del av, m.fl., inom ängamöllan i kristianstad

Akt
2015-09- 15

1290K-P16/2

Laga kraft 2016-02-08
Genomf. start: 20 16-02-09
<'istt2äs aö Sk.öls\enen

s:Ja

i lv 3

LAN TMAT

Allmän Castighetsinformation,Taxeringsinformation

E Rl ET

22 äebruari2021

Planer

Akt

Datum
Genomf. slut: 2021-02-08
Senast ajourlöring: 2019-1 1-12
Registrerad: 2016-03-04

Taxeringsenhet

läxet'ingsår

Industrienhet, tomtmark (4 1 1) 746734-7

2019

Omfattar hel registerfästighet.
Industritiilbehör: Industritillbehör saknas

läxeringsvärde

därav byggnadsvärde

därav markvärde

1.370.000SEK

0

1.370.000SEK

Taxerad ägare
2120004951

Andel

Juridisk form

1/1

Primärkommuner

Kristianstads Kommun

borgerliga

291 80Kristianstad

Värderingsenhet industrimark

301484869

Markvärde

Riktvärdeområde

1.370.000SEK

1290018

Justeringsorsak
VA saknas/ anslutningsavgiRer Rör VA ej betalda(23)
Markanläggningar

saknas (25)

Areal tomtmark

Yta byggrätt

28 543kvm

Fastighetsrättsliga åtgärder

2017-02-20

Avstyckning
Gränsutmärlaiing

Datum

fullRÖUd

Fastighetsreglering

Akt
1290K-2732

2017-10-02

1290K-2732GU

2021-02-18

1290K-3245

Avski Id mark
Kristianstad Skorstenen 2

KristianstadVä 55:1

Ki'NKti2hs=d SI

:da 2 a\ 3

LAN TMAT

ERlET

Allmän fastighetsinformation,Taxeringsinformation
22 6ebruari2021

Myndighetsadresser
Fastighetsbildning
www.lantmateriet.seAittakontor

Fastighetsinskrivning
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning

Telefon

0771-6363 63

76180 Norrtälje

l<i'lsti

n5:a4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 39

Detaljplan för Lasarettet 5 Östermalms park
i Kristianstad
Änr KS 2020/234

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anta detaljplan för del av Lasarettet 5, Östermalms park.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att utveckla det före detta lasarettsområdet
Östermalms park och förtäta kvarteret med 250-300 nya bostäder. Planförslaget som handläggs med utökat planförfarande var utsänt för samråd
under våren 2020 och granskning har genomförts under oktober/
november 2020. Under granskningstiden inkom list yttranden. Länsstyrelsen lämnar synpunkter på risk för översvämning och kulturmiljövärden.
Övriga yttranden handlar i huvudsak om byggnadshöjder, skuggpåverkan,
skyfallshantering och parkering. Inkomna synpunkter har föranlett redaktionella justeringar och förtydliganden av planhandlingarna inför antagandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Utdragsbestyrkande

Anta detaljplan för del av Lasarettet 5, Östermalms park.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-10 § 36.
Byggnadsnämndens beslut 2021-01-26 § 10.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-13.
Plankarta, antagandehandling 2021-01-13.
Planbeskrivning, antagandehandling 2021-01-26.
Samrådsredogörelse, antagandehandling 2020-09-16.
Granskningsutlåtande, antagandehandling 2021-01-26.
Miljökonsekvensbeskrivning för kulturmiljövärden 2020-09-18.
Kulturmiljörapport 2017-11-16.
Dagvattenutredning inklusive kartbilaga 2020-02-11.
Dagvattenutredning komplettering rening och miljökvalitetsnormer
2020-05-20.
Dagvattenutredning komplettering skyfall 2020-12-21.
Geoteknik PM planeringsunderlag 2019-09-20.
Markteknisk undersökningsrapport 2019-09-20.
Miljöteknisk markundersökning 2020-06-02.
Miljöteknisk markundersökning, kartbilaga 2020-06-02.
Solstudie 2020-05-26.
Åtgärdsförslag för berörda träd utmed Lasarettsboulevarden 2020-05-19.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-02-10

KSAU § 36

Detaljplan för Lasarettet 5 Östermalms park
i Kristianstad
Änr KS 2020/234

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Anta detaljplan för del av Lasarettet 5, Östermalms park.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att utveckla det före detta lasarettsområdet
Östermalms park och förtäta kvarteret med 250-300 nya bostäder. Planförslaget som handläggs med utökat planförfarande var utsänt för samråd
under våren 2020 och granskning har genomförts under oktober/
november 2020. Under granskningstiden inkom list yttranden. Länsstyrelsen lämnar synpunkter på risk för översvämning och kulturmiljövärden.
Övriga yttranden handlar i huvudsak om byggnadshöjder, skuggpåverkan,
skyfallshantering och parkering. Inkomna synpunkter har föranlett redaktionella justeringar och förtydliganden av planhandlingarna inför antagandet.

Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Utdragsbestyrkande

Anta detaljplan för del av Lasarettet 5, Östermalms park.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-02-10

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut 2021-01-26 § 10.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-13.
Plankarta, antagandehandling 2021-01-13.
Planbeskrivning, antagandehandling 2021-01-26.
Samrådsredogörelse, antagandehandling 2020-09-16.
Granskningsutlåtande, antagandehandling 2021-01-26.
Miljökonsekvensbeskrivning för kulturmiljövärden 2020-09-18.
Kulturmiljörapport 2017-11-16.
Dagvattenutredning inklusive kartbilaga 2020-02-11.
Dagvattenutredning komplettering rening och miljökvalitetsnormer
2020-05-20.
Dagvattenutredning komplettering skyfall 2020-12-21.
Geoteknik PM planeringsunderlag 2019-09-20.
Markteknisk undersökningsrapport 2019-09-20.
Miljöteknisk markundersökning 2020-06-02.
Miljöteknisk markundersökning, kartbilaga 2020-06-02.
Solstudie 2020-05-26.
Åtgärdsförslag för berörda träd utmed Lasarettsboulevarden 2020-05-19.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)
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Sammanträdesdatum

2021-01-26

Byggnadsnämnden

BN $10

Detaljplan för del av Lasarettet 5, Östermalms park
Anr BN 14-4623

Beslut
B Att bemöta inkomna synpunkter i enlighetmed miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande,
0

revidera planhandjingarna enligt förslaget samt

e

godkänna planförslaget och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och
överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för beslut om antagande

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att utveckla det före detta lasarettsområdet Östermalms park och förtäta kvarteret med 250-300 nya bostäder. Planförslaget som
handläggsmed utökat planförfarande var utsänt för samråd under våren 2020
och granskning har genomförts under oktober/november 2020. Under granskningstiden inkom list yttranden. Länsstyrelsen lämnar synpunkter på risk för
översvämning och kulturmiljövärden. Övrigayttranden handlar i huvudsak om
byggnadshöjder, skuggpåverkan, skyfallshantering och parkering. Inkomna synpunkter har föranlett redaktionella justeringar och förtydliganden av planhandlingarnainförantagandet.

Utdragsbestyrkande

justerarens signatur

t'
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SAMMANTFMDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-26

Byggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens

nämnden

förslag till Byggnads.

e

Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande,

e

revidera planhandlingarnaenligt förslaget samt

.

godkänna planförslaget och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och
överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för beslut om antagande

Beslutsunderlag
1)
2)
3)
4)
5)

Tjänsteutlåtande
Plankarta,antagandehandling
Planbeskrivning, antagandehandling
Samrådsredogörelse, antagandehandling
Granskningsutlåtande, antagandehandling

6) Miljökonsekvensbeskrivning
för

2021-01-13
2021-01-13
2021-01-13
2020-09-16
2021-01-13

2020-09-18
kulturmiljövärden, Tyr6ns
2017-11-16
7) Kulturmiljörapport, Pålssonoch Uulas ark.
2020-02-11
8) Dagvattenutredning inkl. kartbilaga, Tyr6ns
9) Dagvattenutredning komplettering rening
och miljökvalitetsnormer, Tyr6ns
2020-05-20
10) Dagvattenutredning komplettering skyfall, Tyr6ns 2020-12-21
11) Geoteknik PM planeringsunderlag, Tyr6ns
2019-09-20
12) Markteknisk undersökningsrapport, Tyrens
2019-09-20
13) Miljöteknisk markundersökning, Tyr6ns
2020-06-02
14) Miljöteknisk markundersökning, kartbilaga, Tyr6ns2020-06-02
15) Solstudie, Liljewall arkitekter

2020-05-26

16) Åtgärdsförslag för berörda träd utmed Lasarettsboulevarden, Landskapsingenjören i Sverige AB
2020-05-19
17) Komplettering om översvämning i
Planbeskrivningen

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2021-01-25

2 (2)
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KRISTIANSTADS KOMMUN
'Rllhörbyggnadsnämnden

Miljö-och samhållsbyggnadsförvaltningen

2021-01-13

Planavdelningen

$..ZZ2...

jeanette Petersen
044-134273
jeanette.petersen@kristianstad.se

jjå'K'U2021
-01-26

Byggnadsnäm nde n

Detaljplanför del av Lasarettet 5, Östermalms park
BN 14-4623

Sökande
AB Kristianstadsbyggen att. Patrik Jogby
Box 90

291 21 Kristianstad

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens

byggnadsnämnden

förslag till

Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande,
e

revidera planhandlingarna enligt förslaget samt

.

godkänna planförslaget och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och
överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för beslut om antagande

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att utveckla det före detta lasarettsområdet Östermalms park och förtäta kvarteret med 250-300 nya bostäder. Planförslaget som
handläggs med utökat planförfarande var utsänt för samråd under våren 2020
och granskning har genomförts under oktober/november 2020. Under granskningstiden inkom list yttranden. Länsstyrelsen lämnar synpunkter på risk för

översvämning och kulturmiljövärden. Övriga yttranden handlar i huvudsak om
byggnadshöjder, skuggpåverkan, skyfallshantering och parkering. Inkomna synpunkter har föranlett redaktionella justeringar och förtydliganden av planhandlingarnainförantagandet.

Kristianstads kommun l 291 80 Kristianstad l 044 13 50 00 l Organisationsnummer212000-0951
www.kristianstad.se l kommun@kristianstad.se

®
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Beslutsunderlag
1) Tjänsteutlåtande
2) Plankarta,antagandehandling
3)
4)
5)
6)

Planbeskrivning, antagandehandling
Samrådsredogörelse, antagandehandling
Granskningsutlåtande, antagandehandling
Miljökonsekvensbeskrivning för

kulturmiljövärden, Tyr6ns
7) Kulturmiljörapport, Pålsson och Uulas ark.
8) Dagvattenutredning inkl. kartbilaga, Tyr6ns
9) Dagvattenutredning komplettering rening
och miljökvalitetsnormer, Tyr6ns
10) Dagvattenutredning komplettering skyfall, Tyr6ns
11) Geoteknik PM planeringsunderlag, Tyr6ns

12) Markteknisk undersökningsrapport, Tyrens
13) Miljöteknisk markundersökning, Tyr6ns
14) Miljöteknisk markundersökning, kartbilaga, Tyr6ns
15) Solstudie, Liljewall arkitekter
16)Åtgärdsförslag för berörda träd utmed Lasarettsboulevarden, Landskapsingenjören i Sverige AB

2021-01-13

2021-01-13
2021-01-13
2020-09-16
2021-01-13
2020-09-18
2017-11-16
2020-02-11
2020-05-20
2020-12-21
2019-09-20
2019-09-20
2020-06-02
2020-06-02
2020-05-26
2020-05-19

Ärendet
Detaljplanenför Lasarettet 5 innebär en förtätningav östermalms park med
framför allt bostäder men möjliggör också för olika slags centrumfunktioner,
vårdbostäder,skola, verkstad/garage samt ett parkeringshus. Nuvarande förslag innehåller ca 270 tillkommande bostäder, men antalet kan variera beroende på lägenhetsstorlek. Detaljplanen möjliggör även för två nya parkmiljöer
och tillåter rivning av tre benlntliga byggnader.

Planförslagetöverensstämmer med riktlinjerna i "Fördjupad översiktsplan för
Kristianstad", KF 2009-06-09 och handläggs med utökat förfarande enligt plan
och bygglagen (2010:900).
Detaljplanen var utsänd för samråd under våren 2020 och granskning har genomförts enligt byggnadsnämndens beslut 2020-09-29 $ 174, under tiden
2020-10-12 till 2020-11-04. Sammanlagt 17 skriftliga yttranden inkom under
granskningstiden, varav ll med kommentarer på planförslaget.
Länsstyrelsen vidhåller sina synpunkter om att kulturmiljövärden går förlorade
genom rivning av kulturhistorisk bebyggelse, men anger inte några ytterligare
krav på komplettering av miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen påtalar

®
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att det inte kan uteslutas att området riskerar att översvämmas under byggnadernas förväntade livslängd och att detaljplanen kan komma att överprövas en
ngt ll kap PBL med hänvisning till detta.
Vid fortsatt dialog med länsstyrelsen har det framkommit att synpunkten om
översvämning, som inte nämnts tidigare i planprocessen, har koppling till kom
munens övergripande utredningar och utbyggnadsstrategi för vallarna.
Planhandlingarna har inför antagandet kompletterats med senaste information

från vallgruppen och förtydligandenom att planområdet är skyddat mot översvämning med vattennivåer upp till BHF (beräknade högsta flöde) med +2,57 m
i havet, d.v.s. beräknat värsta scenario år 2100.
En redovisning av hanteringen av extrema regn och skyfall har också tagits
fram med hjälp av Tyr6ns , 2020-12-21. Utredningen visar hur vattenflöden
motsvarande ett 100-årsregn kan fördröjas inom fastigheten innan det leds vi
dare till kommunens kanalsystem.
Sammantaget bedöms översvämningsrisken inte utgöra ett hot för den bebyg
gelse som föreslås i detaljplanen.

övriga yttranden från närboende, kommunala förvaltningar och intresseföreningar handlar bland annat om skuggbildning, höjden på ny bebyggelse, skyfall,
trädfällning samt tillgång till parkeringsplatser.
Inkomna synpunkter har föranlett avstämningsmöten kring bl a skuggning och
parkering, kompletteringar avseende dagvatten och skyfall, justering av planbe-

stämmelserna för centrumändamål,korsmark och takkupor. Planbeskrivningen
har också redaktionellt reviderats avseende bl a behov av hastighetsdämpande
åtgärder vid parkeringshus, ledningsägoförhållanden och förutsättningarna för
avstyckning. De genomfördajusteringarna framgår närmare av miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande.

Tommy Danielsson
förvaltningschef

RogerJönsson
avdelningschef7stadsarkitekt

Beslutexpedierastill
Beslut inklusive tjänsteutlåtande till sökanden

Jeanette Petersen
planeringsarkitekt
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Parkeringshus

S

Skola

Z1

Verkstad, förråd och garage för fastighetsförvaltning

Genomförandetiden är 8 år,

a1

Marklov krävs även för trädfällning,

4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för nybyggnad förrän markföroreningar är
avhjälpta, 4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Markreservat
u1

Största sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnader är
250 kvadratmeter, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
Största sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnader är
100 kvadratmeter, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,

4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning
g1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för gårdsgata och
parkering, 4 kap. 18 § 1 st p.

g2

Markreservat för gemensamhetsanläggning för gård,

4 kap. 18 § 1 st p.

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Inom egenskapsområdet ska det finnas minst en passage från
gatan in mot gården. Passagen ska vara minst 5 meter bred och får
överbyggas till en fri höjd av 4,5 meter över marknivån., 4 kap. 16 § 1 st 1
Inom egenskapsområdet ska det finnas minst en passage mellan g1
och g2. Passagen ska vara minst 3 meter bred och får överbyggas
till en fri höjd av 3 meter över marknivån, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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Takkupor får uppgå till totalt 50% av takets längd. Bestämmelsen
om lägsta takvinkel gäller ej för takkupor., 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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Tak ska utformas som sadeltak,
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Byggnader inom egenskapsområdet ska uppföras i minst två olika
våningsantal per fastighet, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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Fasad ska i huvudsak utgöras av ljus puts eller tegel med en
markerad sockelvåning mot Österlånggatan, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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Fasad ska i huvudsak utgöras av ljus puts eller tegel,
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Fasad ska i huvudsak utgöras av ljus puts eller tegel med en
markerad sockelvåning mot Österlånggatan, gäller ej parkeringshus,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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Högsta nockhöjd i meter,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Högsta byggnadshöjd i meter,
Minsta takvinkel i grader,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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Ändrad lovplikt
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Lägsta höjd till bjälklag i entréplan ska vara minst 3,6 meter,

4 kap. 16

Fasad på parkeringshus ska utformas så att strålkastarljus
begränsas mot omgivningen, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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våningsplanen

Kulturmiljömässigt värdefull byggnad som vid förändring ska
behandlas varsamt. Byggnadens värdeskapande detaljer, som ska
behållas likt befintliga, är dess valmade tak med rött taktegel och
fasader av ljus puts. Fönster ska vara sidohängda och bibehållas till
sin utformning avseende storlek, material, indelning och
proportioner, 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Endast komplementbyggnader, uterum, uteplatser och balkonger på
mark, samt byggnadsverk under mark, får placeras, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
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Kulturmiljömässigt värdefull byggnad som vid förändring ska
behandlas varsamt. Byggnadens värdeskapande detaljer, som ska
behållas likt befintliga, är dess valmade tak med rött taktegel,
takdetaljer så som kupor och skorstenar samt fasader av ljus puts.
Fönster ska vara sidohängda och bibehållas till sin utformning
avseende storlek, material, indelning och proportioner, 4 kap. 16 § 1 st 2
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Kulturmiljömässigt värdefull byggnad som vid förändring ska
behandlas varsamt. Byggnadens värdeskapande detaljer, som ska
bibehållas likt befintliga, är dess valmade tak med rött taktegel och
fasader av ljus puts. Fönster ska vara sidohängda och bibehållas till
sin utformning avseende storlek, material, indelning och
proportioner, 4 kap. 16 § 1 st 2 p.
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Kulturmiljömässigt värdefull byggnad som vid förändring ska
behandlas varsamt. Byggnadens värdeskapande detaljer, som ska
bibehållas likt befintliga, är dess valmade tak med rött taktegel,
bågformade takfot, lanternin och fasader av ljus puts. Fönster mot
Lasarettsboulevarden ska bibehållas till sin utformning avseende
övre bågform samt spröjsindelning, 4 kap. 16 § 1 st 2 p.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
Liljewall arkitekter

PLANBESKRIVNING
Detaljplan för del av Lasarettet 5, Östermalms Park

Illustration, möjlig utformning av nya bostäder och kvarterspark, Liljewall arkitekter, dec 2019
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ALLMÄNT
Detaljplanens syfte
Syftet med detaljplanen är att utveckla det före detta sjukhusområdet, Östermalms park och
förtäta kvarteret med bostäder. Detaljplanen ger möjlighet för 250-300 nya bostäder med
inslag av centrumfunktioner samt ett parkeringshus. Den gröna karaktären förstärks genom
tillskapande av en kvarterspark centralt i området. Förslaget utgår från i den kulturhistoriskt
värdefulla miljön och genom en omdisponering av byggrätterna skapas förutsättningar för
ett stadskvarter som också är anpassat till Kristianstads rutnätsstad. Förslaget innebär att
några av de befintliga byggnaderna rivs.

Läge och omfattning

Planområdet är beläget centralt i Kristianstad inom stadsdelen Östermalm och utgörs av del
av fastigheten Lasarettet 5 samt Österlånggatan och del av Lasarettsboulevarden.

Planområdet gränsar till Kanalgatan i väster och omges i övrigt av befintlig bebyggelse. I
anslutning till området ligger Galleria Boulevard, kulturkvarteret med stadsbibliotek,
Östermalmskyrkan och blandad bebyggelse med bostäder med inslag av service. Avståndet
till centralstationen är cirka 800 meter. Resecentrum för buss ligger strax sydväst om
planområdet, vid Hästtorget.
Planområdets totala areal omfattar cirka 2,2 hektar.

Översiktskarta, planområdets läge i Kristianstad
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Översiktskarta, planområdets läge inom stadsdelen Östermalm.

Uppdrag och bakgrund
AB Kristianstadsbyggen (ABK) lämnade 2014 in en ansökan om planändring med syfte att
förtäta kvarteret. Byggnadsnämnden gav 2015 i uppdrag åt miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att inleda planarbetet för Lasarettet 5 med ett planprogram.

Efter beslutet om planprogram arbetade fastighetsägaren ABK vidare med områdets
förutsättningar i dialog med kommunen och tog fram en kulturmiljöutredning 2017. ABK
genomförde sedan under 2018 en projekttävling i form av parallella uppdrag där tre olika
arkitektkontor bjöds in och tog fram förslag till utveckling av området. Det vinnande
förslaget utsågs av en jury bestående av bl a representanter för ABK, kommunens
stadsarkitekt Roger Jönsson samt en inbjuden extern arkitekt, Gert Wingårdh. Det var
Liljewall arkitekter som stod för det vinnande förslaget och som fick fortsatt uppdrag av ABK
att arbeta vidare med projektet.
Med hänvisning till denna ambitiösa utrednings- och gestaltningsprocess så beslutade
byggnadsnämnden 2019-05-20 § 85 att programskedet kunde undvaras och miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen fick uppdraget att ta fram ny detaljplan för bostäder med
inslag av kontor och centrumfunktioner samt möjlighet för skola/förskola inom fastigheten
Lasarettet 5.

Markägoförhållanden

Marken inom Lasarettet 5 ägs av ABK medan gatumarken ägs av Kristianstads kommun.
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Planhandlingar och process
Planhandlingar
• Plankarta rev. 2021-01-13
• Planbeskrivning rev. 2021-01-13 (denna handling)
• Miljökonsekvensbeskrivning för kulturmiljövärden, Tyréns 2020-09-18
• Grundkarta och fastighetsförteckning
• Situationsplan och illustrationer, Liljewall arkitekter
Utredningar tillhörande planförslaget
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturmiljörapport, Pålsson och Uulas arkitekter, 2017-11-16
Dagvattenutredning inkl. kartbilaga, Tyréns, 2020-02-11
Dagvattenutredning komplettering rening och miljökvalitetsnormer, Tyréns 2020-05-20
Dagvattenutredning komplettering skyfall, Tyréns, 2020-12-21
Geoteknik PM planeringsunderlag, Tyréns 2019-09-20
Markteknisk undersökningsrapport, Tyrens 2019-09-20
Miljöteknisk markundersökning, Tyréns 2020-06-02
Miljöteknisk markundersökning, kartbilaga, Tyréns 2020-06-02
Solstudie, Liljewall arkitekter, 2020-05-26
Åtgärdsförslag för berörda träd utmed Lasarettboulevarden, Landskapsingenjören i
Sverige AB, 2020-05-19

Behov av strategisk miljöbedömning (SMB)
I planärenden ska en undersökning av behovet av strategisk miljöbedömning (SMB) göras
enlighet med 6 kap miljöbalken. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en
sådan undersökning och gjorde inledningsvis bedömningen att planförslaget inte medför
sådan betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning behövde göras. Undersökningen
samråddes med länsstyrelsen som menade att det kan finnas risk för miljöpåverkan
avseende kulturmiljövärdena och rekommenderade kommunen att göra en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har efter avstämning med länsstyrelsen och
Boverket ställt sig bakom behovet av miljöbedömning och en MKB för kulturmiljövärden har
tagits fram till detaljplanen.
Se vidare ”Behov av miljöbedömning” (s 39 i denna planbeskrivning) samt
”Miljökonsekvensbeskrivning för kulturmiljövärden”, Tyréns 2020-09-18.

Behov av barnkonsekvensanalys
Besluten kring detaljplanen berör inte direkt och uppenbart barn och det föreligger inget
behov av en formell barnkonsekvensanalys enligt barnkonventionens bestämmelser.
Planprojektet är positivt ur barnperspektiv, genom tillkapande av en ny, i stort sett bilfri,
bostadsmiljö med tillhörande park och lekmöjligheter i en tättbebyggd stadsdel.
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Planprocess
Processen för en detaljplan regleras i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Denna detaljplan
handläggs, med hänsyn till behovet av miljökonsekvensbeskrivning och dess allmänna
intresse, med utökat planförfarande. Detta enligt byggnadsnämndens uppdragsbeslut 201905-20.

Detaljplaneprocessen för ett utökat förfarande är indelat i tre skeden; plansamråd,
granskning och antagande. Det är under samråd och granskning som allmänhet, sakägare
och myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Detaljplanen antas
sedan av kommunfullmäktige. När detaljplanen vunnit laga kraft kan bygglov ges och
utbyggnad påbörjas.
Detaljplanen befinner sig nu i antagandeskedet.
Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Tidplan
Uppdrag
Godkännande för samråd
Godkännande för granskning
Godkännande för antagande
Antagande
Laga kraft (tidigast)

Medverkande

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige

2019-05-20
2020-02-25
2020-09-29
2021-01-26
2021-03-09
april 2021

Underlag till detaljplanehandlingar samt illustrationsplaner och visualiseringar är framtagna
av Liljewall arkitekter och de formella planhandlingarna av miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunens stadsarkitekt och stadsantikvarie har
medverkat i planarbetet liksom representanter för bl a ABK, mark- och exploateringsenheten
och tekniska förvaltningen.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Gällande detaljplan
Gällande detaljplan D95/38 för Lasarettet 5 m fl vann laga kraft 1997-04-11. Planen anger
huvudsakligen centrumändamål med definitionen vård, samlingslokaler, kontor,
undervisning, bostäder mm. Höjderna är begränsade till mellan tre och fem våningar. Några
av byggnaderna har egenskapsbestämmelsen ”q” med syfte att bevara värdefull miljö där
befintliga byggnaders fasader och tak ska vidmakthållas oförändrade och ny bebyggelse ska
utformas med fasader och tak som ansluter till omgivningens egenart. Samtliga byggrätter
har även utformningsbestämmelsen ”f” som anger att fasader ska utgöras av puts. Ingen av
byggnaderna omfattas av rivningsförbud. Genomförandetiden gick ut 2006-12-31.

Gällande detaljplan med planområdet översiktligt markerat.

Bygglov, angränsande projekt av betydelse
I angränsande kvarter mellan Österlånggatan och Södra Kaserngatan uppför ABK ett
bostadshus med 48 lägenheter. Strax sydväst om planområdet, vid Hästtorget, pågår
byggnation av ”No12” ett 13-våningshus med 76 lägenheter.

Översiktsplaner och fördjupningar

Gällande översiktsplan är ”Fördjupad översiktsplan, Kristianstad växer – en stad i balans,
antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09. Östermalms park är inte särskilt utpekat på
översiktsplanens markanvändningskarta som ett omvandlingsområde, men nu aktuell
detaljplan bedöms vara förenlig med de översiktliga ställningstagandena i gällande
översiktsplan.
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Översiktsplanen anger flera stadsbyggnadsmål som syftar till att främja en tät, grön och
resurseffektiv stad och betonar det positiva i att effektivisera redan ianspråktagen mark,
särskilt i goda kollektivtrafiklägen. Detta överensstämmer helt med nu aktuell detaljplan
som förnyar stadsdelen, tillför nya bostäder, parkmiljöer, stadsliv och aktiviteter till centrala
Kristianstad.

En ny ”Ändring av översiktsplan för Kristianstad stad” håller på att tas fram och har varit
utsänd för samråd fram till mars 2020. I samrådsförslaget anges Östermalms park som
förtätningsområde inom befintlig stadsbygd och det konstateras att Östermalms park har ett
attraktivt centrumnära läge för bostäder, service och verksamheter.

Bostadsförsörjningsprogram

Riktlinjer för bostadsförsörjning beslutades av kommunfullmäktige 2016-09-20 § 166 och
visar på ett behov av centrumnära bostäder i Kristianstad. Utbyggnaden inom kvarteret
överensstämmer med riktlinjerna att utbyggnad i första hand bör ske genom förtätning med
högre exploateringsgrad inom den befintliga stadsstrukturen.

Riksintressen

Planområdet ligger utanför riksintresset för kulturmiljövård för Kristianstad stadskärna,
som betonar stadens roll som befästnings- och residensstad med sin rutnätsplan och
arkitektur präglad av militär och förvaltning. Planförslaget bedöms inte innebära påtaglig
skada på riksintresset.

Övriga skyddsbestämmelser

Biotopskydd
Detaljplanen påverkar en rad björkar utmed Österlånggatan samt två lindar utmed
Lasarettsboulevarden, som enligt tidigt samråd med länsstyrelsen (2020-01-30) utgör en
allé som omfattas av generellt biotopskydd enligt miljöbalken. För ingrepp i biotopskyddade
miljöer krävs dispens som prövas av länsstyrelsen utifrån särskilda skäl. Kristianstads
kommun har ansökt om sådan dispens, se vidare information och särskilda skäl i avsnittet
”markens anordnande och vegetation/värdefulla träd”
Strandskydd
Planområdet omfattas inte av det generella strandskyddet.

Fornlämningar
Det finns inte några kända uppgifter om att det skulle förekomma fornlämningar inom
planområdet. Däremot gränsar fastigheten i väster mot fornlämning L1990:969/
Kristianstad 93:1, bestående av stadslager från det äldsta Kristianstad, grundat 1614 på
Allön i Helge å.

Om fornlämningar (stenpackningar, härdar, skelettdelar etc.) skulle framkomma i samband
med markarbeten i området skall dessa omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas i
enlighet med 2 kap 10 § Kulturmiljölagen (1988:950). För ingrepp eller borttagning av
eventuella påträffade fornlämningar krävs länsstyrelsens tillstånd.
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och bebyggelse
Bebyggelsen i det gamla sjukhusområdet används i dagsläget för bostäder, vårdboende,
gymnasieskola och kontor. En del lokaler står tomma.

1. Planerat bostadshus kallat Lugnet med 48 bostäder. Byggstart 2019/2020
2. Sammanbyggda vårdlokaler som tidigare bland annat använts som barnklinik,
kirurgiska paviljonger, kvinnoklinik, röntgen- och ögonmottagning. Uppfört mellan
1915 och 1964. Inrymmer idag företag, bostäder och vårdcentral.
3. Kirurgisk paviljong byggd 1890, om och tillbyggd 1930-1952. Innehåller idag
stödboende.
4. Medicinsk paviljong byggd på 1930-talet, då med syfte att förverkliga visionen om ett
samlat centrallasarett. När byggnaden uppfördes revs det gamla lasarettets
huvudbyggnad från 1864. Används idag huvudsakligen som bostäder.
5. Ekonomibyggnad och pannhus från 1915. Används idag som gymnasieskola och
garage för arbetsfordon.
6. Personalbostäder byggd 1937-1942. Innehåller idag bostäder och kontorslokaler.
7. Personalbostäder byggd 1928 utbyggd med lasarettkontor 1945. Innehåller idag
kontorslokaler.
8. Personalbostäder byggd 1939. Inrymmer idag bostäder och vårdboende.
9. Läkarbostad från början av 1900-talet. Används idag som bostäder och
kontorslokaler.

Översiktsbild från kulturmiljörapporten, Uulas arkitekter AB och Pålsson arkitekter AB.
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Natur- och rekreationsvärden
Planområdet utgörs av ett bebyggt kvarter med hårdgjorda gårdar och hyser inga större
naturvärden förutom stora träd som kan bli en tillgång även efter ombyggnad och förtätning
av kvarteret.

Den del av planområdet som har störst rekreationsvärde är befintlig park/torgmiljö i väster
vid Kanalgatan som inrymmer värdefulla träd, vattenspegel och sittplatser. Parken nyttjas
dock inte i någon stor utsträckning i dagsläget.

Befintlig park/torgmiljö vid Kanalgatan, Kristianstads kommun, okt 2018

Geotekniska förhållanden
Markhöjderna inom området varierar mellan cirka +1,75 meter till + 4,1 meter. De
varierande marknivåerna är inte naturliga utan ett resultat av att det finns underjordiska
kulvertar mellan en del av de gamla sjukhusbyggnaderna. Men eftersom intilliggande
bebyggelse och ett flertal befintliga byggnader inom planområdet ska bevaras så måste ny
bebyggelse ta hänsyn till befintliga marknivåer.

Enligt översiktlig geoteknisk undersökning (Tyréns 2019-09-20) utgörs jordlagren överst av
fyllning med en uppmätt mäktighet mellan 1,0 och 3,7 meter. Under fyllningen finns lera med
varierande mäktighet och friktionsjord. Marken är att betrakta som normalradonmark.
Grundvattenytan har noterats inom ett intervall mellan 1,8 och 3,5 meter under markytan i
monterade grundvattenrör, detta motsvarar nivå 0,3 respektive 0,0. Fria vattenytor i öppna
provtagningspunkter har noterats på 1.1 och 4.0 meter under markytan. Förutsättningarna
med högt grundvatten gör att underjordisk parkering inte rekommenderas inom
planområdet.
Sammantaget så varierar markförhållandena inom området, förutsättningarna är inte de
allra bästa ur geotekniskt hänseende, men med rätt grundläggning så är det enligt
utredningen fullt genomförbart att bebygga och förtäta området enligt planförslaget.
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Miljötekniska förhållanden
Det finns inget i tidigare markanvändning som tyder på risk för allvarligare föroreningar,
men som vid all planläggning för känslig markanvändning så har det utförts översiktliga
miljötekniska markundersökningar (Tyréns 2019-09-20 samt 2020-06-02).

Undersökningarna visar att det handlar om relativt typisk utfylld mark i stadsmiljö som inte
utgör risk för de som bor och verkar inom området idag, men i samband med nybyggnation
och förändringar inträder krav på avhjälpandeåtgärder.

I första undersökningen uppmättes halter över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig
markanvändning (KM) två av provpunkterna och i en punkt tangerade halten kvicksilver
riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM).

För att få en tydligare uppskattning kring hur stor del av jorden som behöver åtgärdas och
hur hantering av massor bör ske så togs fler prover och ytterligare analyser genomfördes i
en kompletterande undersökning (2020-06-02). Utifrån de representativa värdena
bedömdes ett område i norr överskrida riktvärdena för bostadsändamål och detta har
säkerställts i detaljplanen med villkorsbestämmelser om startbesked inte får ges för
nybyggnad förrän föroreningarna är avhjälpta.

Vad gäller övriga området så förekommer det enstaka förhöjda halter med spridd frekvens
vilket har varit mer komplicerat att bedöma avseende indelning/zonering och representativa
halter.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen som är tillsynsmyndighet har granskat den
kompletterande undersökningen och även tagit stöd av Statens geotekniska institut (SGI)
som gett vägledning i ett utlåtande som även översänts länsstyrelsen (Korttidsstöd Provtagning vid Lasarettet 5 i Kristianstad, 2020-08-14)

Slutsatsen av granskningen är att miljö- och hälsoskyddsavdelningen inte ser något behov av
ytterligare prover men vill se en bearbetad analys av provtagningsunderlaget för tydligare
riskbedömning och indelning av området i mindre beslutsenheter. Underlag för att kunna
planera avhjälpandeåtgärder och masshantering kan samlas in i ett senare,
åtgärdsförberedande skede.

Dialog har förts mellan planavdelningen, miljö- och hälsoskyddsavdelningen, Tyréns och
fastighetsägaren ABK med slutsats att situationen är tillräckligt utredd för detaljplanens del
och att de ytor som är avsatta med villkorsbestämmelser är de rätta, och att de begärda
kompletteringarna avseende utvärdering och indelning i mindre beslutsenheter samt
behandling av massor kan hanteras inom ramen för miljöprövning enligt miljöbalken.

Fastighetsägaren/exploatören har god kännedom om de rådande förutsättningarna och krav
på klassning och hantering av massor som kommer att ställas i samband utbyggnaden inom
området.
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Risk för översvämning
Planområdet inom fastigheten Lasarettet 5 är relativt kuperat och har marknivåer mellan ca
+2 och +4,4 m. Det ligger utanför det område som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) pekar ut som översvämningshotad mark i en framtida klimatförändring. se
karta nedan.

Planområdet ligger inom det område
som skyddas från framtida höga
vattennivåer av de anlagda vallarna
kring Kristianstad.

Sedan 2002 pågår det praktiska
arbetet med att skydda staden genom
att ersätta och komplettera de gamla
invallningarna och pumpstationerna.

Parallellt med aktuell planprocess
förväntas Kristianstads kommuns
framtagna ”Plan för utbyggnad av
skyddsvallar” godkännas av
kommunstyrelsen den 27 januari 2021
för att sedan arbetas in i kommunens
nya översiktsplan för Kristianstad.

De dimensionerande nivåerna
beräknas där utifrån absolut värsta
tänkbara scenario. Detta definieras
MSB pekar ut områden som utgör översvämningshotad
som ett beräknat högsta flöde (BHF) i
mark i en framtida klimatförändring, karta: MSB.
Helgeå med maximalt ogynnsamma
Planområdet översiktligt markerat med streckad ring.
förutsättningar när det gäller
nederbörd, snösmältning, markvattenförhållanden m.m. samtidigt som ett högsta högvatten (HHW) inträffar i havet år 2100.

Dimensionerande nivå är BHF 527 m3/s samt HHW +2,57 m år 2100. Båda värdena är
teoretiskt framräknade värden från SMHI som har mycket låg sannolikhet att inträffa även år
2150. Även en havsnivåhöjning till +3,5 m har studerats för att skapa förutsättningar till
fortsatt utbyggnad av vallskyddet och en säker utveckling av staden.
På de följande sidorna redovisas ett antal kartbilder på den vattennivå som staden skyddas
för i olika skeden av vallskyddets utbyggnad enligt utbyggnadsplanen.
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Redan dagens befintliga vallskydd klarar att skydda staden för en nivå i havet på +1,46 m
tillsammans med dagens 100- årsflöde 288m3/s. Se bild nedan.

Karta:
Kristianstads kommun
Planområdet är
översiktligt markerat
med streckad ring.

I Hammarsjön är vattennivån +2,36 m vilket klaras av befintlig vall. Sannolikheten att nå
dimensionerande värde innan år 2050 är mycket låg. Havet beräknas stiga till ett
medelvärde på +35 cm år 2050 vilket är betydligt lägre än dimensionerande +1,46 m i havet.

Med utbyggnad av den nya Hammarslundsvallen till 2026 och övriga genomförda FDUåtgärder (de åtgärder som krävs enligt Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering 2016) som ska
vara klara 2031 enligt utbyggnadsplanen, klarar vallsystemet att skydda hela staden för en
nivå i havet på +1,46 m tillsammans med BHF 527 m3/s. Se bild nedan.

Karta:
Kristianstads kommun
Planområdet är
översiktligt markerat
med streckad ring.
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Nivån +1,46 m i havet tillsammans med ett BHF 527m3/s ger en vattennivå vid Hammarsjön
på +2,83 m. Sannolikheten att nå denna nivå är extremt låg innan år 2100 och låg även år
2150.

Med de kompletterande temporära skydd som finns, enligt kommunens beredskapsplan, för
Hammarslundsvallen fram till att en ny vall är på plats 2026, klarar man att skydda staden
även mot ett BHF 527 kbm/s i kombination med ett medelhögvattenstånd i havet på + 0.88
m. Se bild nedan.
De temporära skydden sätts in om vattennivån skulle stiga till +2,30 m i Hammarsjön.

Karta:
Kristianstads kommun
Planområdet är
översiktligt markerat
med streckad ring.

Även om de temporära skydden ej skulle tas med i beräkningen skulle ovanstående scenario
enligt modelleringen endast medföra översvämning på en eller ett par decimeter i det
aktuella planområdets lägre delar mot väster, vilket bedöms kunna hanteras utan risk för
hälsa och säkerhet. Den västra delen av planområdet har av naturliga skäl avsatts för bland
annat dagvattenhantering, vilken har dimensionerats för att klara ett hundraårsregn. Detta
scenario baseras på en havsnivå på +0.88 m medan dagens verkliga medelhavsnivå är +0.14
m vilket ytterligare minskar risken för ovanstående konsekvenser.

Här finns det kanske också skäl att påminna om att högsta beräknat flöde är ett teoretiskt
framräknat värsta scenario. Ett BHF 527 m3 bedöms enligt MSB grovt motsvara ett flöde med
minst 10 000 års återkomsttid och sannolikheten att ett sådant flöde inträffar är mycket låg.
Det hittills högst uppmätta flödet (från 1908 till idag) är 252 m3/s, vilket inte ens är hälften
av BHF.
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Med fullt utbyggt vallskydd enligt vallutbyggnadsplanen klarar vallsystemet slutligen att
skydda staden för en nivå i havet på +2,57 m tillsammans med BHF 527 m3/s. Se bild nedan.

Karta:
Kristianstads kommun
Planområdet är
översiktligt markerat
med streckad ring.

Nivån +2,57 m i havet tillsammans med ett BHF 527m3/s ger en vattennivå på 3,59 m i
Hammarsjön. Sannolikheten att nå denna nivå är extremt låg innan år 2150.

Vallarna konstrueras dessutom så att ytterligare framtida påbyggnad av vallskyddet
möjliggörs. Dimensionerande nivå för vallutbyggnadsplanen hanterar även havsnivåhöjning
över 3 meter. Vid simuleringen har även den hypotetiska framtida havsnivån +3,5 meter
lagts in som parameter. Modelleringarna visar att vattenmassornas utbredning och nivåer
blir mycket likartade när en körning görs med kombinationen HHW 2,57 m och BHF 527
m3/s och när den görs med en havsnivå på +3,5 meter i kombination med ett flöde på 220
m3/s.

Utgångspunkten för planläggning är att normalvattenstånd i Hammarsjön år 2150 inte ska
påverka risk och säkerhet vid ett vallbrott. Vallarna som säkrar staden Kristianstad för
översvämning utgår ifrån samma säkerhetskrav som en kraftverksdamm. Kristianstad
arbetar enligt RIDAS (Riktlinjer för dammsäkerhet) vilket ger högt ställda krav på säkerhet.
Inga översvämningsproblem med risk för säkerheten ska uppstå inom planförslaget fram till
år 2150 när vallutbyggnadsplanen är genomförd.

Vid risk för ett vallbrott vid högvatten kommer staden att evakueras enligt den
evakueringsplan som Kristianstad kommun har för staden. Sannolikheten för att detta ska
ske bedöms som mycket liten och den samlade bedömningen är att riskbilden inte utgör ett
hinder för planförslagets bebyggelse.
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PLANFÖRSLAG
Planens huvuddrag
Detaljplanen innebär en förtätning av Östermalms park med framför allt bostäder men
möjliggör också för olika slags centrumfunktioner, vårdbostäder, skola, verkstad/garage
samt ett parkeringshus. Nuvarande förslag innehåller ca 270 tillkommande bostäder, men
antalet kan variera beroende på lägenhetsstorlek.

Strukturen för bebyggelsen är ett stadskvarter med inslag av både befintliga och nya
byggnader. Förslaget innehåller ett tydligt kvarter med markerade hörn och stadsmässig
karaktär. Bebyggelsehöjderna varierar mellan fyra och åtta våningar och ett högre hus om
12-13 våningar placeras mittemot biblioteket.

I mitten av området föreslås en kvarterspark som är till för de boende men också tänkt att
vara öppen för allmänheten. Parkmiljön skapar ett grönt stråk genom kvarteret. Mot
Kanalgatan utvecklas befintlig plats till ett grönt torg som även kan användas som en del av
dagvattenhanteringen. Planområdet kommer att byggas om och ut i etapper och innebär
även att några av de befintliga byggnaderna kommer att rivas.

Östermalms torg

Kvartersparken

P-hus

Illustrationsplan Östermalms park, Liljevall arkitekter, dec 2019
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Kvartersmark för bostäder, centrumändamål, kontor, vård, skola, parkering och
tekniska anläggningar
Markanvändning
Den huvudsakliga markanvändningen inom planområdet är bostäder (B). I bottenvåningar
och delar av andra och tredje plan i strategiska lägen samt i höghusets två översta plan
medges även centrumändamål (C) som tillåter kombinationer av handel, service,
samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga centralt eller på annat sätt ska vara
lätta att nå. I planområdets nordvästra hörn kompletteras bostadsändamålet med vård (D)
för att säkerställa dagens användning, vårdboende.

Befintlig gymnasieskola i nordöst får bestämmelserna skola (S) som möjliggör alla slag av
skolor och andra undervisnings- och forskningsverksamheter. Även förskolor och fritidshem
ingår i ändamålet skola. Gymnasieelevernas behov av friyta tillgodoses genom tillgång till
parken. För att möjliggöra annan användning i framtiden anges även centrum (C) och
bostadsändamål (B) för byggnaden.

Det f.d pannhuset används idag som verkstad och garage för fastighetsförvaltning och den
möjligheten kvarstår i planförslaget genom beteckningen (Z1). Inom området blir det också
möjligt att placera en ny transformatorstation, detta anges genom (E) tekniska anläggningar.
Inom detta område ges också möjlighet till bostads- och centrumändamål för att ha
flexibilitet för byggnadernas framtida användning.
För att klara parkeringsbehovet och samtidigt skapa en trevlig boendemiljö föreslås
parkeringsplatser för bilar huvudsakligen placeras i ett parkeringshus inom användningen
parkering (P).

Illustration 3D-modell, Liljevall arkitekter, jan 2020
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Bebyggelsens omfattning och placering
Plankartan visar var byggnader får placeras och hur höga de får vara inom olika delar av
området. Tillkommande byggnader är placerade i en tydlig kvartersstruktur med liten eller
ingen förgårdsmark för att skapa rum för stråk och grönytor mellan husen.

Tillåtna nockhöjder varierar inom området från ca 17 meter upp till 42 meter för delar av det
högsta punkthuset. Marken mellan byggrätterna utgörs av korsmark eller prickmark. Inom
korsmark får komplementbyggnader som t ex terrasser, miljöhus, cykelskjul, murar, mindre
förråd och liknande placeras. Korsmarken får även byggas under med byggnadsverk som
ryms inom respektive markanvändning. Högsta totalhöjd för komplementbyggnader är 4
meter. Inom prickmark får byggnader inte uppföras, men parkering kan generellt anordnas.

Balkonger får placeras över prick- och korsmark. Det kan även finnas möjlighet för
balkonger att kraga ut över omgivande gator (allmän platsmark) om detta kan ske med
hänsyn till gatuträd och framkomlighet för allmänheten. Det finns också en begräsning i hur
djupa balkongerna får vara. Detta prövas närmare i ett framtida bygglovsskede. För
genomförandet krävs överenskommelse med kommunen som markägare (via mark- och
exploateringsenheten).
Med syfte att bevara och utveckla stråken genom kvarteret så reglerar detaljplanen att det
ska finnas passager/portiker mot Österlånggatan och mot gågatan i söder, men planen styr
inte den exakta placeringen. För portiken mot Österlånggatan krävs fri höjd om minst 4,5
meter för att säkerställa framkomlighet för räddningsfordon.

Mot gågatan anges att byggnaderna ska uppföras i minst två olika våningsantal per fastighet
för att bryta upp den långa byggnaden och skapa variation i höjdled. Mot Östermalms torg
får bebyggelsen en lägre del som ansluter till parkens skala. Den utgör en entré till
kvartersparken som leder besökarna genom stadsdelens inre.

Illustration, Liljevall arkitekter, jan 2020. Vyn är från Östermalms torg mot öster där kvartersparken
skymtar till höger bakom byggnaderna.
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Bebyggelsens utformning och gestaltning
Byggnader från olika tider utgör ett av stadsdelens kännetecken och den nya bebyggelsen i
Östermalms park hämtar inspiration från sin omgivning där ljus puts i olika pastellfärger
dominerar på de före detta sjukhusbyggnadernas fasader och de ursprungliga taken är
utförda med rött tegel eller röd plåt.

Detaljplanen reglerar att fasader på ny bebyggelsen utmed gågatan ska utgöras av ljus puts
eller tegel och detsamma gäller för byggnaderna mot Österlånggatan med tillägget att det
även ska vara markerad sockelvåning mot gatan. De dominerande takformerna ska vara
sadeltak. Takkupor får uppföras på maximalt 50 % av takets längd för byggnaderna mot
Österlånggatan och mot gågatan i söder.

Det högre huset vid Lasarettsboulevarden får ansluta till stadsbibliotekets modernare
utformning. Taket blir låglutande med en avslutande takterrass med en lägre byggnad på.

Detaljplanen anger inte några uttryckliga bestämmelser för utformning och material för den
höga byggnaden utan betonar plan- och bygglagens krav på att byggnader ska ha god form-,
färg- och materialverkan och anpassas till omgivningen. Byggnaden blir ett landmärke för
stadsdelen och det är viktigt att dess yttre utformas med omsorg, särskilt i relation till det
angränsande höga bostadshuset no 12. Byggherren rekommenderas att ta en tidig dialog
med kommunens stadsarkitekt och stadsantikvarie inför bygglovsskedet.

Biblioteket Lasarettsboulev.

Ny bostadsbebyggelse

Kvartersparken

Ny bostadsbebyggelse

Befintlig bebyggelse

Snitt genom kvarteret som visar ny bebyggelse i relation till omgivningen, Liljevall arkitekter, dec 2019.

Parkeringshuset i den sydöstra delen av Östermalms park föreslås indraget i kvarteret och
delvis kringbyggt av bostäder. Parkeringshuset kommer att få en tydlig påverkan på
parkmiljön och det är väsentligt att fasaduttrycket anpassar sig till parkens grönska, gärna
med växtlighet som klättrar upp längs fasaderna. Fasadmaterialet kan utgöras av trä med en
utformning som ansluter till parken, men som samtidigt ger en nödvändig avskärmning av
bilarnas strålkastarljus. Vid utfarten från p-huset ska fartdämpande åtgärder (t ex spikade
gummifarthinder) anordnas inom fastigheten.
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Illustration, Liljevall arkitekter, jan 2020. Vyn är från kvarterets nordöstra hörn med Österlånggatan
till vänster och Lasarettsboulevarden till höger.

Utförande
I vissa delar av kvarteret tillåts centrumverksamhet i bottenplan, vilket föranlett en
bestämmelse om att lägsta höjd till bjälklag i entréplan ska vara minst 3,6 m.

Längenhetsfördelning och storlek på lägenheter
Detaljplanen styr inte upplåtelseform, lägenhetsfördelning eller storlek på lägenheter.
Illustrationsplanerna innehåller cirka 270 lägenheter med övervägande små och mellanstora
lägenheter och några enstaka fyror.

Administrativa bestämmelser

Markreservat för allmänna underjordiska ledningar (u) anges för befintliga kommunala
ledningar inom planområdet. Det ligger bl a elledningar utmed Kanalgatan och
fjärrvärmeledningar i Österlånggatan som tillgodoses med u-områden.

Den administrativa bestämmelsen g - gemensamhetsanläggning, gäller för gågatan inom
kvartersmarken samt för kvartersparken. Bestämmelserna reglerar att
gemensamhetsanläggning får bildas om det i framtiden blir aktuellt att sälja delar av
området. Gemensamhetsanläggningen kan exempelvis omfatta nyttjande av interna gator,
gemensam gård, miljörum och dagvattenhantering.
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Markens anordnande och vegetation
Förslaget innehåller två separata parkmiljöer, Östermalms torg som utgörs av platsen
närmast Kanalgatan samt kvartersparken. Befintliga uppvuxna och värdeskapande träd
bevaras i så stor utsträckning som möjligt i det nya förslaget, men några stora träd, främst i
södra delen av planområdet mot gårdsgåtan kommer att behöva tas bort. Nyplanteringar av
träd och buskar kommer att ske inom området, främst i kvartersparken. Marklovsplikt för
trädfällning införs för de 3 största och mest värdefulla träden inom Östermalms torg.

Östermalms torg

Kvartersparken

Illustrationsplan för mark och vegetation inom Östermalms park, Liljevall arkitekter, dec 2019.
Gröna symboler illustrerar befintliga träd. Markerade heldragna ringar visar biotopskyddade
allémiljöer som påverkas ny bebyggelse (en rad med björkar utmed Österlånggatan samt 2 gatuträd
i korsningen mot Lasarettsboulevarden). Streckad ring markerar var marklov krävs för trädfällning.
Svarta symboler utgör exempel på möjliga placeringar av nya träd och buskar.

Värdefulla träd och biotopskydd
För ingrepp i biotopskyddade miljöer krävs dispens som prövas av länsstyrelsen utifrån
särskilda skäl. Kristianstads kommun har ansökt om dispens för borttagande av raden med
björkar utmed Österlånggatan och två gatuträd vid korsningen Lasarettsboulevarden/
Österlånggatan. Som särskilt skäl anges bland annat att detaljplanen tillgodoser stora
allmänna intressen genom att möjliggöra för uppemot 300 nya bostäder och en ny
kvarterspark i ett väldigt centralt och kollektivtrafiknära läge i Kristianstad.
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För att avgöra trädens skick har en besiktning av en trädsakkunnig landskapsarkitekt
genomförts som konstaterar att björkarna är ålderstigna och risiga i topparna. Det tyder på
att de inte har långt kvar och att risken för nedfallande grenar innebär att de kan behöva tas
ner oberoende av detaljplanen.
Gällande gatuträden så är den andra linden
från korsningen i mycket dåligt skick.

Räddningstjänsten har också bedömt att det
kan bli svårt att nå ett framtida bostadshus i
hörnet Lasarettsboulevarden/Österlånggatan
med räddningsstegar, vilket kan föranleda
behov att fälla träden i byggskedet.

Redan enligt nu gällande detaljplan finns
möjlighet att uppföra ett 4-våningshus i
anslutning till dessa båda träd så frågan om
fällning och dispens hade kunnat aktualiseras
även utan nu aktuell planläggning.

Det råder dock inget akut behov av att ta bort
gatuträden och eftersom Östermalms park
byggs ut i etapper så kan de stå kvar tills
fällningsbehovet aktualiseras.

Trädraderna från ovan, Kristianstads kommun,
okt 2018.

Landskapsingenjören i Sverige AB, som besiktigat alléträden, har också gett förslag på
åtgärder för att övriga gatuträd utmed Lasarettsboulevarden inte ska påverkas negativt av
nya byggnader eller markarbeten under byggtiden (kompletterande utredning,
Landskapsingenjören i Sverige AB, 2020-05-19).

Generellt konstateras att områdets trädbestånd har behov av komplettering och föryngring.

Kaukasisk Vingnöt

Körsbär

Platan

Några av de befintliga träd som påverkas av planförslagets genomförande och kan komma att fällas.
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Gestaltning av parkmiljöer
Liljevall arkitekter har tagit fram övergripande förslag till gestaltning av de nya
parkmiljöerna.

Den gröna karaktären förstärks i området genom kvartersparken. Parkens utformning är
tänkt att inspireras av den engelska stilen med ett mjukt formspråk, trädgrupper i ett lätt
böljande landskap, vatteninslag och vida gräsmattor. Parken blir väl synlig från de viktigaste
stråken genom kvarteret och är tänkt att få en utformning som gör den populär bland barn
och familjer.

I förslaget utvecklas Östermalms torg mot Kanalgatan till en spännande och välkomnande
entréplats som även används som en del i dagvattenhanteringen (vilket regleras på
plankartan med n1). Platsen har potential att utvecklas till ett område som är tillgängligt och
attraktivt för allmänheten även om den ligger inom kvartersmark.
Inom Östermalms torg föreslås en grönare del i söder med regnbädd, gräsyta och
planteringar. I norr ges torget en mer klassisk “hård” utformning som kopplar an till stråket
in mot parken. I nordväst föreslås fontänstrålar i mark som lockar in från Kanalgatan och
döljer trafikbrus. I vattenspelet kan den befintliga skulpturen av konstnären Bert Jonny
Nilsson få en fin placering. Sittmurar i en sammanhängande ovalform kan knyta ihop torget
och anspela på torgets nuvarande gestaltning.

Illustration, Östermalms torg vid Kanalgatan, Liljevall arkitekter jan 2020. Bild på befintligt konstverk av
Bert Jonny Nilsson.
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Varsamhet för kulturvärden
Kulturhistoriska miljöer är viktiga för förståelsen för platsens utveckling och betydelse i
staden. Östermalms park är ett kulturhistoriskt intressant område med äldre byggnader som
bidrar till att berätta om områdets historia som sjukhusområde samt de arkitektoniska ideal
som rådde under tidigt 1900-tal. Några av de befintliga byggnaderna inom området omfattas
av skyddsbestämmelser i gällande detaljplan och genom nu aktuellt planförslag tillåts
rivning av två av dessa.

Inför uppstart av planarbetet togs en rapport om områdets historik, bebyggelse och
kulturvärdering fram (Pålsson Arkitekter & Uulas Arkitekter AB, 2017). Rapporten beskriver
området och de enskilda byggnadernas historiska utveckling från 1864 fram till idag.

För att få ett bättre beslutsunderlag för bedömningen av planförslagets innebörd avseende
rivningarna och för förändringen av området som helhet men även i jämförelse med ett
”nollalternativ” (att detaljplanen och projektet inte alls genomförs) så har även en
miljökonsekvensbeskrivning för kulturmiljövärdena tagit fram till detaljplanen, Tyréns,
2020-09-18.

Processerna med kulturmiljörapporten och miljökonsekvensbeskrivningen har lett fram till
att flera av byggnaderna inom området har fått tydligare varsamhetsbestämmelser (k) som
beskriver byggnadernas värdeskapande detaljer och vilka hänsyn som ska tas vid eventuella
förändringar.

Nedan redovisas först byggnaderna som får tydligare planbestämmelser för varsamhet
genom nu aktuell detaljplan och därefter redovisas de byggnader som föreslås rivas
inklusive en sammanfattning av miljökonsekvenserna för detta samt kommunens avvägning
kring kulturmiljövärdena.

F
G

E

D

C
A

B

Byggnaderna A till D bevaras och får nya varsamhetsbestämmelser i planförslaget.
De brunmarkerade byggnaderna föreslås rivas.
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A. Ekonomibyggnad 1915, ombyggd 1937 (idag gymnasieskola)

Putsat tegelhus i två våningar med helvalmat
tegeltak, vindsvåningen inredd. Hade koppling till
pannhuset och inrymde förr bl a ångkök och
ångtvätt. Har q-bestämmelse i gällande detaljplan
för tak och fasader.
Värde enligt kulturmiljöutredning: Visar
ångkraftens nya möjligheter för sjukhuset och
förstärker Läkarbostadens arkitektur.

Får varsamhetsbestämmelser i planförslaget med tydligare precisering: k3 Kulturmiljömässigt värdefull byggnad som vid förändring ska behandlas varsamt.
Byggnadens värdeskapande detaljer, som ska behållas likt befintliga, är dess valmade tak
med rött taktegel, takdetaljer så som kupor och skorstenar samt fasader av ljus puts.
Fönster ska vara sidohängda och bibehållas till sin utformning avseende storlek,
material, indelning och proportioner.

B. Pannhus 1915 (idag garage för arbetsfordon)

Putsad tegelbyggnad i en våning med tegeltak.
Karaktärsskapande mur mot Lasarettsboulevarden. Omfattas inte av krav på varsamhet
eller skydd i tidigare detaljplan.

Värde enligt kulturmiljöutredning: Om inte denna
byggnad finns kvar i framtiden kan kommande
generationer varken förstå ekonomibyggnaden eller
betydelsen av parkmiljön för våra första lasarett.

Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att det är ovanligt att den här typen av
teknikbyggnader i äldre miljöer har bevarats eftersom de oftast revs när behovet av dem
upphörde i samband med den tekniska utvecklingen. Det är positivt att byggnaden har
bevarats och får högre krav avseende de hänsyn som ska tas vid yttre förändringar.

Får varsamhetsbestämmelser i planförslaget med tydligare precisering: k1 Kulturmiljömässigt värdefull byggnad som vid förändring ska behandlas varsamt.
Byggnadens värdeskapande detaljer, som ska bibehållas likt befintliga, är dess valmade
tak med rött taktegel, bågformade takfot, lanternin och fasader av ljus puts. Fönster mot
Lasarettsboulevarden ska bibehållas till sin utformning avseende övre bågform samt
spröjsindelning.
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C. Familjebostad 1937/1942 (idag bostäder och kontor)

Putsad tegelbyggnad i tre våningar med helvalmat
tegeltak. Omfattas inte av krav på varsamhet eller
skydd i tidigare detaljplan.

Värde enligt kulturmiljöutredning:
Ett utökande av bevarandeskydd bör övervägas.
Byggnaden är ett exempel på regional nyrealism.

Får varsamhetsbestämmelser i planförslaget med tydligare precisering: k2 –
Kulturmiljömässigt värdefull byggnad som vid förändring ska behandlas varsamt.
Byggnadens värdeskapande detaljer, som ska bibehållas likt befintliga, är dess valmade
tak med rött taktegel och fasader av ljus puts. Fönster ska vara sidohängda och
bibehållas till sin utformning avseende storlek, material, indelning och proportioner.

D. Personalbostäder 1939 (idag bostäder och Amalia vårdboende)

Slätputsad tegelbyggnad i fyra våningar med
helvalmat sadeltak med rött taktegel. Har qbestämmelse i tidigare detaljplan för tak och
fasader.

Värde enligt kulturmiljöutredning:
Ett bevis för att Kristianstad blev ett centrallasarett och exempel på regional nyrealism.

Får varsamhetsbestämmelser i planförslaget med tydligare precisering: k4 –
Kulturmiljömässigt värdefull byggnad som vid förändring ska behandlas varsamt.
Byggnadens värdeskapande detaljer, som ska behållas likt befintliga, är dess valmade tak
med rött taktegel och fasader av ljus puts. Fönster ska vara sidohängda och bibehållas till
sin utformning avseende storlek, material, indelning och proportioner.

25 (44)

ANTAGANDEHANDLING
BN 14-4623
rev. 2021-01-13 red. 2021-01-26
Rivning
Detaljplanens genomförande innebär rivning av tre byggnader:

E. Kirurgisk paviljong 1890 om och tillbyggd 1930-1952 (idag stödboende)

Värde enligt kulturmiljöutredning: Byggnaden är den äldsta i kvarteret och speglar
läkarvetenskapens utveckling, om än mycket förändrad idag.

Vykort: Kirurgiska paviljongen innan
ombyggnad.

Värde enligt miljökonsekvensbeskrivning: Har
trots ovarsamma ombyggnader stora kulturhistoriska värden. Tidstypisk institutionsarkitektur
och indraget läge i förhållande till gatan. Mycket
viktig för förståelsen kring den f.d. lasarettsmiljön,
arkitektoniskt såväl som verksamhetsmässigt. Att
riva byggnaden innebär mycket stora negativa
konsekvenser för den sammantagna miljöns
kulturvärden.

F. Medicinsk paviljong 1930-talet (idag bostäder)

Värde enligt kulturmiljöutredning: Ett bevis för att Kristianstad blev centrallasarett och
exempel på regional nyrealism.
Värde enligt miljökonsekvensbeskrivning: Arkitektur och angöring visar tydligt
institutionskaraktär, upplevs som områdets verksamhetsmässiga centrum. Byggnaden har
stora kulturhistoriska värden huvudsakligen genom kopplingen till det f.d. lasarettet och
dess verksamhet. Att riva byggnaden bedöms ge stora negativa konsekvenser för den
sammantagna miljöns kulturvärden.
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G. Personalbostäder 1928 (idag kontorslokaler)

Värde enligt kulturmiljöutredning: Ett utökande av bevarandeskydd bör övervägas, men
främst den äldre delen i söder som är det enda exemplet på lasarettsområdet med en
eklektiskt historiserande fasad.
Värde enligt miljökonsekvensbeskrivning: Byggnaden representerar den allmänna
historiska perioden och dess arkitektur men utgör inte en viktig del för förståelsen kring
lasarettet och dess utveckling. Att riva bygganden bedöms ge små negativa konsekvenser
för den sammantagna miljöns kulturvärden.
Avvägning kring kulturmiljövärden
Det är aldrig lätta beslut att tillåta rivning av byggnader, särskilt när de har historiska och
kulturmiljömässiga värden. I en planprocess görs avvägningar mellan olika intressen där
kulturmiljövärden även måste vägas mot andra allmänna samhällsintressen.

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen är byggnadernas värden framförallt knutna till det
historiska symbolvärdet som berättar om områdets tidigare användning och den största
förlusten för kulturmiljövärdena är rivningen av den kirurgiska och den medicinska
paviljongen. Däremot behöver förtätning genom nya byggnader i form av bostäder inte vara
negativt för miljön eller förståelsen kring den tidigare verksamheten.

Skälen för Kristianstads kommun att tillåta rivningarna är flera. Tyngst väger det allmänna
intresset av att utveckla och förtäta staden och möjliggöra för fler bostäder. Det råder en
negativ trend för stadskärnan där butiker stänger ner och mängden folk i rörelse minskar i
de centrala delarna av Kristianstad. Ett sätt att öka vitaliteten i centrum är att möjliggöra för
fler boende som befolkar staden under större delar av dygnet och som kan nyttja områdets
strategiska läge med tillgång till kollektivtrafik, handels-, service- och kulturutbud inom
gångavstånd.

Ur markhushållningsperspektiv är det också väldigt viktigt för Kristianstad att kunna
effektivisera redan ianspråktagen mark inom befintlig stadsbygd. Staden omges av
begränsande förutsättningar för expansion i ytterkanterna, bland annat värdefull
jordbruksmark och låglänta våtmarker med komplicerad översvämningsproblematik som är
svåra att utveckla för nya bostäder.
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Även inom själva kvarteret Lasarettet 5 har det varit viktigt att hushålla med marken och
nyttja den så effektivt som möjligt. Eftersom de geotekniska och hydrologiska
förutsättningarna inte tillät underjordisk parkering så har en del i avvägningen varit att
möjliggöra för ett parkeringshus inom planområdet. Mest lämpliga placering för detta är
utmed Österlånggatan, vilket inte är förenligt med bevarandet av kirurgiska paviljongen.

Genom planförslaget tillskapas två nya parkmiljöer som ger stora kvaliteter för boende och
verksamhetsutövare men även för de allmänna intressena, så som förbättrad
dagvattenhantering och skydd av träd. Möjligheten att anordna en kvalitativ
sammanhängande parkmiljö inne i kvarteret har varit bidragande i avvägningen om att
tillåta rivning av medicinska paviljongen, liksom vikten av att värna om Östermalms torg
med de befintliga stora träden utmed Kanalgatan och undanta detta område från
exploatering i planförslaget.

Det kan också konstateras att lasarettsområdet har förändrats mycket under årens lopp och
hela tiden utvecklats utifrån medicinska framsteg och nya behov. Sjukhusområdet har sedan
etableringen 1864 byggts om och till ett flertal gånger. Äldre byggnader har rivits och nya
har kommit till. Den senaste omfattande ombyggnaden var i samband med att ABK
förvärvade marken och tidigare detaljplan togs fram i slutet av 1990-talet.

Området är fragmenterat och miljökonsekvensbeskrivningen konstaterar att det inte är
unikt nationellt. Med tanke på områdets utveckling är det inte heller självklart att strukturen
med paviljongsjukhusen från 1930-50-talen är den epok som ska väga tyngst vid
avvägningarna kring vad som ska bevaras. Byggnaderna från den tiden uppfördes för olika
slags långvård och som med sina mått är svåra att anpassa till dagens standard för bostäder.

I det sammanhanget har processen med kulturmiljöutredningarna föranlett bevarande av
bland annat pannhuset från 1915, som i uppdragsskedet också var tänkt att rivas. Denna
byggnad ligger utmed Lasarettsboulevarden och är mer synlig för allmänheten än
paviljongerna inne i kvarteret. Bevarandet av pannhuset är mycket positivt enligt
miljökonsekvensbeskrivningen.

Ovan: Lasarettet och sjukhusparken 1902. Parken
återskapas i viss utsträckning genom planförslaget.
Bild: Kristianstadsbladet.
Vänster: Flygfoto från 1963 över Östermalms park.
Pannhuset har fortfarande kvar sin skorsten.
Bild: Kristianstads kommun
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Ur kulturmiljöhänseende hade sannolikt de ombyggnader som varit nödvändiga för att
inrymma bostäder och nya funktioner i de idag outnyttjade och tomma paviljongerna
inneburit påverkan på kulturmiljövärdena. Då har avvägningen gjorts att området och
stadsdelen vinner på att det tas ett helhetsgrepp utifrån en tydlig bebyggelsestruktur som
även främjar andra allmänna intressen. Att kunna förtäta och bygga nytt ger också
incitament och ekonomiska förutsättningar att marksanera samt rusta upp och renovera
andra delar av bebyggelse och utemiljöer.

Sammanfattningsvis bevaras största delen av den kulturhistoriska bebyggelsen i
planförslaget och tydliga planbestämmelser införs för att reglera kvarvarande byggnaders
värdeskapande detaljer och utökade krav på hänsyn. Det skapas en ny årsring i
stadsutvecklingen där äldre byggnader får sällskap av nya och det tillförs liv och rörelse i ett
idag glest och outnyttjat kvarter i centrala Kristianstad.

Illustration Östermalms park, Liljewall arkitekter, jan 2020.
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Allmän plats gata - Österlånggatan
Del av Österlånggatan i öster planläggs som allmän platsmark för lokaltrafik (GATA). Gatan
får en mer stadsmässig karaktär med bebyggelse ut i fastighetsgräns och en ny vändplats i
söder. Gatan smalnas av och omgestaltas. Den får en bredd på 12 meter där det inryms bl a
gångbanor, dubbelriktad biltrafik, cykeltrafik samt viss kantparkering. Gatan och
vändplatsen utgör i detaljplanen allmän platsmark som kommunen är huvudman för.

2,4

2,1

5,5

2,0

Förslag till ny utformning av Österlånggatan, befintlig byggnad till vänster och ny bebyggelse till höger.
Liljewall arkitekter, dec 2019. Gatusektionen projekteras av tekniska förvaltningen inför utbyggnaden av
området och måtten kan komma att justeras.

Foto som visar samma vy som ovan innan förändring, Kristianstads kommun jan 2020.

Trafik och parkering
Trafik
Trafiken runt och genom kvarteret följer i princip befintlig struktur med vissa justeringar för
att ge plats åt nya byggnader. Rundkörningen som sker inom kvarteret idag kommer att
begränsas för att prioritera gående och cyklister i kvartersparken och deras rörelsestråk
genom området mellan gallerian, biblioteket och Östermalmskyrkan. Kopplingar kommer
också finnas genom passager/portiker genom bebyggelsen. Tillfart med motorfordon till
området sker oförändrat från Lasarettsboulevarden i norr och Österlånggatan i öster.
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Gående och cyklister når området även från Södra Kaserngatan i söder och Kanalgatan i
väster. Kommunen tar över ansvaret för gång- och cykelvägen som leder från Södra
Kaserngatan till Österlånggatan och den planläggs som allmän platsmark.

Planförslaget har utformats för att ge plats åt vändzoner för leveranser och sophämtning
samt framkomlighet för räddningstjänst.

Den allmänna Österlånggatan avslutas i en vändplats som klarar vändning med en 12meterslastbil. Tekniska förvaltningen har projekterat Österlånggatan och tillser i det
sammanhanget att vändplats, in- och utfarter, gatuparkering, skyltning mm utformas på
lämpligt sätt.

Planförslaget möjliggör för ett nytt parkeringshus i sydöstra delen av planområdet. Det är
tänkt att bli en ”mobilitetshubb” för olika typer av fordon. In- och utfart till parkeringshuset
sker från Österlånggatan.

Gågatan i söder är främst till för interntrafik och leveranser till befintliga verksamheter och
den avslutas i en mindre vändplats. Renhållningsfordon kör fram till Östermalms torg och
vänder vid vårdbostäderna i norra delen av torget. Där placeras också markbehållare för
sopsortering.

Leveranser till gymnasieskolan och räddningstjänst kan angöra från Lasarettsboulevarden,
köra längs parken och ut genom portiken mot Österlånggatan. Personbilar vänder innan de
når parken och kör samma väg ut igen. Arbetsfordon som ska till garaget och lastgården kör
in från stråket i söder.
Stadsbiblioteket har leveranser och transporter ca 5 ggr/dag och bokbussen har
parkeringsplats utmed Lasarettsboulevarden.

Situationsplan, Liljewall arkitekter, dec 2019, med schablonmässiga markeringar av
vändplatser och möjliga tillfarter. I samrådsskedet fanns möjlighet till tillfart till lastgården
från Lasarettsboulevarden, vilket utretts vidare av tekniska förvaltningen med slutsats att det
inte kan tillåtas med hänsyn till siktförhållanden och säkerhet för gångtrafikanter utmed den
allmänna gatan. Istället sker tillfart till lastgården via stråket i söder.
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Parkering
Parkeringsnormer för Kristianstads kommun (KF 2018-10-09) delar in kommunen i fyra
zoner: zon 1 – stadskärnan, zon 2 – innerstaden och centrala Åhus, zon 3 – övriga staden,
övriga Åhus samt basorterna (Degeberga, Fjälkinge, Arkelstorp, Önnestad och Tollarp) och
zon 4 – övriga Kristianstads kommun. Planområdet ingår i zon 2 men enligt underlag till
byggnadsnämndens beslut om planuppdrag 2019-05-20 § 85, kan parkeringsbehovet utgå
från zon 1 med tanke på områdets närhet till stadskärnan och Hästtorget.

Parkeringsnormen för zon 1 anger generella siffror för antalet parkeringsplatser i
förhållande till byggrättens bruttoarea, som ska användas i plansammanhang. För beräkning
av bilparkeringsbehovet i bygglovskedet anges andra tal eftersom det då är känt vilken
fördelning och storlek som lägenheterna har.

Eftersom Östermalms park-projektet redan i planskedet är så väl genomritat, både avseende
lägenheter och parkeringshus är bedömningen att normerna för bygglov kan tillämpas för
det aktuella planärendet. Det innebär att 270 tillkommande lägenheter (varav 230 över 40
m2, dvs med p-tal 0,7) ger ett behov av 173 p-platser. Utöver detta tillkommer ca 15 pplatser för de vanliga lägenheterna i Amaliahuset och 3,5 för möjligheten att några
ytterligare bostäder kan tillkomma i befintlig byggnad som idag inrymmer ABKs ”Boservice”kontor.
Det finns också, inom ramen för bygglovsberäkningarna, möjlighet till reduktion för närhet
till kollektivtrafik. Detta gäller endast för bostäder och innebär att parkeringstalen för ovan
nämnda kan minskas med 5 %. Enligt beräkningen ovan blir det då 173+3,5+15 =191,5 x
0,95 = 182 p-platser.
Utöver detta behövs parkering för de 22 vårdlägenheterna i Amaliahuset samt parkeringar
för skola, fastighetsservice, befintliga verksamheter inom området och även för
tillkommande lokaler i ny bebyggelse. Detta ger sammanlagt ett parkeringsbehov på
ytterligare ca 36 st platser.

Planförslaget innebär också att 25 st parkeringar som idag ligger på allmän platsmark (16 st
utmed Österlånggatan och 9 st vid Lasarettsboulevarden) kommer att försvinna när
detaljplanen genomförs. Av dessa 25 är 22 st anvisade för kommunal boendeparkering och 3
st är parkeringsplatser för rörelsehindrade (RH). De 25 parkeringsplatserna ska enligt
kommunens krav ersättas i samma antal inom planområdet och kunna vara tillgängliga för
allmän parkering. Däremot kan kommunal boendeparkering inte anvisas till privatägd mark.
Tekniska förvaltningen arbetar med att ta fram förslag till placering av nya RH-platser.
Enligt dessa förutsättningar och beräkningar så ska det då finnas utrymme för 182+36+25 =
ca 243 st parkeringsplatser när området är fullt utbyggt.

Situationsplanen visar hur ca 45 markparkeringar kan anordnas längs gator och i anslutning
till entréer. Detta inkluderar parkeringsplatser för rörelsehindrade.

I det planerade parkeringshuset finns det enligt ABK utrymme för 12-13 st halvplan med ca
17-18 platser per plan (12x17,5)= ca 210 p-platser.
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ABK har också möjlighet att utöka antalet parkeringsplatser inom sin egen mark utmed
Södra Kaserngatan. Här kan vid behov ytterligare 15 nya parkeringsplatser anordnas.

Detta ger då sammanlagt möjlighet för 270 p-platser (45+210+15) inom och i anslutning till
planområdet, vilket med god marginal tillgodoser det beräknade behovet på 243 st.

Detta visar att det inom området finns tillräckligt med utrymme och en lösning för att klara
exploateringens samlade parkeringsbehov (enligt Kristianstads kommuns
parkeringsnormer) när området är fullt utbyggt. P-platserna kan komma att fördelas på
andra sätt inom området och parkeringsnormen anger också fler möjligheter att ytterligare
minska behovet av parkeringsplatser, t ex genom anordnande av bilpool. Detaljerna för detta
och de mer precisa placeringarna av p-platserna prövas närmare i ett framtida bygglovskede.

Cykelparkering
Kristianstads kommun har också parkeringsnormer för cyklar. Normerna anger ett generellt
krav för bostäder i plansammanhang på 33 cykelplatser/1000 m2 BTA (bruttoarea). Det
innebär ett behov av ca 700 cykelplatser för tillkommande bostadsbebyggelse.

Situationsplanen visar hur ca 650 cykelparkeringar kan anordnas inom planområdet. Utöver
detta är det tänkt viss cykelparkering i det planerade parkeringshuset och det är även
möjligt att anordna cykelställ i två plan eller tillskapa ytterligare platser i markplan.
Sammantaget bedöms det beräknade behovet av cykelparkering kunna tillgodoses inom
planområdet när det är fullt utbyggt.

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde och tillkommande bebyggelse ansluts
till befintligt kommunalt vatten- och spillvattennät. Spillvattenledningen i Österlånggatan
kommer att behöva läggas om i samband med att bebyggelse placeras närmare
Österlånggatan och gatan omgestaltas.
Dagvatten och skyfall
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten gata och fastighet
och är redan idag anslutet till det kommunala dagvattensystemet via ledningar i omgivande
gator. Dagvattenledningarna har sitt utlopp i Råbelövskanalen, som har god kapacitet att ta
emot mer dagvatten, däremot är vissa av ledningarna i gatorna begränsade i sina
dimensioner.

Idag avleds en del dagvatten från planområdet till en stor kombinationsledning (för både
spill- och dagvatten) i Österlånggatan. I samband med nu aktuell planläggning avses detta
justeras så att dagvatten inte kombineras med spillvatten. En ny dagvattenledning avses då
anläggas i Österlånggatan men eftersom befintlig ledning nedströms i Södra Kaserngatan har
begränsad kapacitet och det är svårt att komma fram med större ledningar norrut mot
Lasarettsboulevarden på grund av den underjordiska kulverten, så kommer den nya
dagvattenledningen i Österlånggatan vara relativt liten. Den kommer att kunna ta emot
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takvatten från ny bebyggelse utmed gatan, en del från parkeringshuset samt hantera
avvattningen av gatan och den nya vändplatsen.

En mindre del av planområdet i nordöst kan få en anslutning direkt till dagvattenledningen i
Lasarettsboulevarden. I övrigt behöver mängden dagvatten mot Österlånggatan begränsas
och regnvattnet ska avledas inom kvartersmarken till den nya anvisade anslutningen i
sydväst vid Kanalgatan (Östermalms torg).

För detta ändamål har en dagvattenutredning tagits fram till planförslaget (Tyrens 2020-0211). Den visar hur området höjdsätts och avvattnas mot kvartersparken där dagvatten rinner
i ett öppet dagvattensystem och sedan leds i ledning under det hårdgjorda stråket vidare mot
Östermalms torg där det renas och fördröjs i en regnbädd och sedan ansluts vidare till
kommunens dagvattensystem (kanalen).

Karta från dagvattenutredning, Tyréns, 2020-02-11 som visar principlösning för dagvattenhantering
inom planområdet.

Kanalen är reglerad till en fast nivå genom Södra dämmet i Kristianstad och det förekommer
ingen begränsning i volym för hur mycket vatten som får släppas ut från planområdet, då
kanalen med fördel kan ta emot mer vatten som ökar flödet och skapar rörelse.

Det är fastighetsägarens/exploatörens ansvar att höjdsättningen och detaljutformning av
kvartersmarken blir rätt så att vattnet leds till den nya anslutningen. Den avsatta markytan
på plankartan (n1) är tillräcklig för att klara fördröjning av ett 20-årsregn med 10 min
varaktighet och klimatfaktor 1,25.
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Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
Planen för Lasarettet 5 berör följande vattenförekomster:

1. Råbelövskanalen, SE621454-139872, en kraftigt modifierad vattenförekomst. MKN är god
ekologisk potential år 2027, respektive god kemisk status. Statusklassning nu är måttlig
ekologisk potential, och den uppnår ej god kemisk status. Förekomsten bedöms även vara i
risk att inte uppnå MKN 2027, främst p g a flödesförändringar, miljögifter, övergödning,
morfologiska förändringar och kontinuitet.

2. Helge å, delsträcka Hammarsjön – Råbelövskanalen, SE 621134-139723. Status är samma
som för Råbelövskanalen, men MKN är god ekologisk potential redan 2021 (och god kemisk
status).

I närområdet förekommer även Grundvattenförekomst Norra Kristianstadsslätten, SE621214454046, en sedimentär bergförekomst, men denna förekomst bedöms inte påverkas av
planförslaget eftersom dagvattenlösningen bygger helt på ytlig avledning utan infiltration.

Ekologkompetens inom miljö- och hälsoskyddsavdelningen har påtalat att den berörda
recipientens (Råbelövskanalens) status är dålig/känslig men att det finns goda
förutsättningar för att hantera dagvattnet i planförslaget och åtgärderna i
dagvattenutredningen är relevanta, men betonar att det måste vara rent vatten som släpps
vidare till kanalen.

För att tydliggöra detta så har en kompletterande beskrivning av dagvattenreningen tagits
fram till planförslaget (Tyréns, 2020-05-20). I beskrivningen framgår att tillförseln av
föroreningar till Råbelövskanalen via dagvattnet avsevärt minskar jämfört med dagens
situation där regnvattnet leds i ledningar direkt till kanalen. Införandet av ett trögt system,
som tillåter sedimentation, bidrar starkt till att förbättra vattenkvaliteten med avseende på
flertalet studerade ämnen.

Principen för nuvarande dagvattenhantering,
där dagvattnet leds utåt via ledningar till
kanalen.

Principen för den nya dagvattenhanteringen,
vattnet leds inåt i kvarteret, fördröjs, renas, sedan
vidare till kanalen.
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Med de föreslagna dagvattenlösningarna bedöms det finnas en hög potential att nå
tillfredställande rening av dagvattnet. Kommande detaljprojektering hanterar utformningen
och tillser att det blir rätt växtval i fördröjningsytan.

Sammantaget görs bedömningen att dagvattenutsläppen inte kommer medföra någon
försämring av statusen och inte påverka förutsättningen att uppnå god potential i de aktuella
vattenförekomsterna.
Fjärrvärme, el, tele och fiber

Ny bebyggelse kan anslutas till befintliga ledningsnät i omgivande gator. C4 Energi har
elledningar och fjärrvärmeledningar i omgivande gator. Befintliga fjärrvärmeledningar i
kulvertgångar inom Lasarettet 5 ägs av ABK (dvs kunds sekundärsystem).
Befintlig transformatorstation måste flyttas och får en ny placering inom område för
tekniska anläggningar (E).

Underjordisk kulvert
Det finns en underjordisk kulvert som går från planområdets nordöstra hörn längs
Lasarettsboulevarden bort till CSK. Kulverten anlades från detta äldre lasarettsområde till
det nya centralsjukhuset som placerades ca 600 m längre österut och byggdes ut under
1960-70-talen. Kulverten användes för transport av tvätt mm. Det är länge sedan den
användes för detta ändamål och idag inrymmer kulverten olika slags ledningar, bl a för
fjärrvärme.

Planförslagets genomförande innebär att delar av den underjordiska kulverten inom
Lasarettet 5 kan komma att rivas alternativt byggas om. Åtkomst till kulverten framöver blir
i så fall via brunnslock i Lasarettsboulevarden samt vid tvätteriet vid CSK.

Foton underjordisk kulvert, Kristianstads kommun, okt 2019.

Avfallshantering
Miljörum ska dimensioneras för rest- och matavfall, förpackningar (plastförpackningar,
pappersförpackningar, ofärgade och färgade glasförpackningar, metallförpackningar) och
tidningar. Vid utformning av utrymmen för hushållsavfall, miljörum eller andra frågor som
rör sådant avfall ska samråd ske med Renhållningen Kristianstad. Hämtning av avfall ska ske
i anslutning till körväg för att undvika dragavstånd. I annat fall tar renhållningen ut
kostnadstillägg per kärl.
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Posthantering
Vid nybyggnation av flerfamiljshus ska posthantering ske via fastighetsbox på entréplan.
Exploatör/byggherre ska i god tid ta kontakt med PostNord för godkännande av
postmottagning i samband med nybyggnation.

Grundläggning

Enklare, lättare byggnader som exempelvis ”miljöhus” i ett plan bedöms enligt Tyréns kunna
grundläggas direkt i mark (på fyllningen) utan speciella förstärkningsåtgärder på en packad
bädd av bärlager som exempelvis 0-90 kross.

Vid grundläggning av större, tyngre byggnader eller konstruktioner rekommenderas
djupgrundläggning där lasterna förs ner till underliggande morän. I östra delen av området,
där lerjorden saknas, kan möjligtvis ytlig grundläggning av byggnader kunna utföras med
platta på mark. Detta beror dock på vilka lastfall som är aktuella. Förtätad undersökning
krävs för att avgränsa den fasta jordens utbredning samt att fyllningen schaktas ur och
ersätts med ny kontrollerad fyllning.
Beroende på grundläggningsnivå kommer det att krävas att konstruktioner dimensioneras
för att klara det upptryck som genereras av grundvattnet.

Risker och störningar

Trafikbuller
Riksdagen har fastställt riktvärden för buller från spårtrafik och vägar som inte bör
överskridas vid nybyggnation av bostäder. Värdena ska även tillämpas för skolor, förskolor,
vårdlokaler och liknande. Riktvärdena är 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnaders
fasader. Vid uteplats gäller 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå.

Bullerberäkningar har gjorts utmed Kanalgatan, Lasarettsboulevarden och Österlånggatan
med programmet ”Buller Väg II” från Trivector utifrån uppgifter om nuvarande och beräknat
tillkommande trafik. Beräkningarna visar att riktvärdena inte riskerar att överskridas. Hela
kvartersparken inne i området klarar bullerriktvärdena för uteplats.

Kristianstads kommun har låtit göra en bullerkartering över hela kommunen år 2017. Nedan
är ett utklipp från resultatet av den för aktuellt område.

Ekv. buller enl. bullerkarteringen från 2017
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Indata för bullerberäkning
Kommunen har gjort trafikräkningar på Lasarettsboulevarden och Kanalgatan. På
Österlånggatan har en uppskattning gjorts. Trafikalstringen har sedan räknats upp med 1%
till 2040 och i det ingår även trafikalstringen för tillkommande lägenheter. Trafiken
beräknades först med Trafikverkets trafikalstringsverktyg (som används generellt i hela
Sverige) där resultatet visade att 300 tillkommande lägenheter i området skulle alstra 335
bilresor per dag. Denna siffra är lägre än resultatet från den resvaneundersökning som
kommunen genomförde 2018. Den angav att 42 % i detta område skulle använda bilen som
huvudfärdmedel. Med utgångspunkt i att 42 % av resorna ska ske med bil blir det 670
bilresor per dag, vilket använts som underlag för bullerberäkningarna. Parkeringen till
området kommer att nås via Österlånggatan och det antas att majoriteten kommer köra från
Snapphanevägen in till området.
Lasarettsboulevarden
Årsdygnstrafik (ÅDT) 2700, varav 4,2 % tung trafik, år 2017. Uppräknad trafik till år 2040,
3400 f/d. Hastighetsbegränsning 30 km/h, Vägbredd 8,5 m, Mottagarhöjd 2 m.
Beräkningen visar att bullerriktvärdena (60 dBA vid fasad) tillgodoses 8 meter från
Lasarettsboulevardens vägmitt, bebyggelsen i planförslaget placeras minst 9 meter från
vägmitt. På detta avstånd ligger även det befintliga vårdbostadshuset.

Maximal bullernivå för bebyggelse som ligger på detta avstånd (inklusive det befintliga
vårdbostadshuset) är 78 dBA vid fasad mot gatan, vilket innebär att uteplatser som anordnas
på södra sidan om tillkommande bebyggelse utan svårighet klarar riktvärdena för uteplats.
Kanalgatan
ÅDT 6200, varav 3,5 % tung trafik, år 2017, Uppräknad trafik till år 2040, 7800 f/d.
Hastighetsbegränsning 40 km/h, Vägbredd 8 m, Mottagarhöjd 2 m.

Ingen ny bebyggelse tillkommer utmed Kanalgatan, men även de befintliga vårdbostäderna
klarar gällande bullerriktvärden. Beräkningen visar att 60 dBA vid fasad tillgodoses 16 meter
från Kanalgatans vägmitt och det är på det avstånd som den befintliga byggnaden ligger.
Maxnivåerna från trafikbullret ligger på 73 dBA vid fasad mot Kanalgatan och uteplatser är
anordnade på gårdssidan vilket innebär att befintliga uteplatser med god marginal klarar
riktvärdena 50 dBA ekvivalent- och 70 dBA maxnivå.

Österlånggatan
Antaget trafikflöde 500 f/d idag. I och med att de nya parkeringsplatserna nås via
Österlånggatan antas trafikflödet efter utbyggnaden vara 1200 f/d. Hastighetsbegränsning
30 km/h, Vägbredd 7,7 m, Mottagarhöjd 2 m.

I denna del av planområdet placeras bebyggelse närmare gatan än i dagsläget. Vid en
placering enligt planförslaget med en bredd på Österlånggatan om 12 meter så blir avståndet
till ny bebyggelse som minst 6 meter från vägmitt. Vid denna placering blir ekvivalentnivå 57
dBA vid fasad, dvs inom riktvärdena. Maxnivån vid fasad är 82 dBA och även för denna
bebyggelse finns tillgång till utemiljö i kvartersparken som klarar gällande bullerriktvärden
för uteplats.
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GENOMFÖRANDE OCH KONSEKVENSER
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den
ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor

Tidplan
Området avses byggas ut i flertalet etapper under preliminärt en 10-års period och kan
inledas med rivningsarbeten som tidigast sommaren 2021. Befintliga verksamheter inom
området kan finnas kvar under projekttiden. Förberedande arbeten med tekniska
installationer i mark till befintliga byggnader inom fastigheten Lasarettet 5 kan komma att
utföras innan ny detaljplan har vunnit laga kraft.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 8 år från det datum då planen vunnit laga kraft. Genomförandetid är
den tidsrymd inom vilken planen i huvudsak är tänkt att genomföras och fastighetsägare
inom planområdet har en garanterad byggrätt i enlighet med planen under denna tid. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas
utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.
Ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet och ansvarar för utbyggnad,
drift och underhåll av denna. Allmän plats inom planområdet omfattar GATA.

Exploatören ansvarar för utbyggnad av, samt kostnader för framtida drift och underhåll av
anläggningar inom kvartersmark.

Planavtal
Liljewall arkitekter har på uppdrag av ABK bistått med illustrationer och underlag till
detaljplanen. Mellan ABK och byggnadsnämnden i Kristianstads kommun, genom miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, har avtal träffats om upprättande av formella
planhandlingar och administration av planprocessen.

Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal kommer att upprättas mellan ABK och Kristianstads kommun som
bland annat reglerar utbyggnad och finansiering av allmän platsmark inklusive reduceringen
av parkeringsplatser, återplantering av träd, flytt av transformatorstation, anläggande av ny
dagvattenledning och flytt av spillvattenledning i Österlånggatan.
Kommunledningskontorets mark- och exploateringsenhet ansvarar för att
exploateringsavtal upprättas. Avtalet ska undertecknas av ABK och godkännas av
kommunstyrelsen innan detaljplanen antas. Avtalet gäller under förutsättning att
detaljplanen vinner laga kraft.
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Marköverlåtelseavtal
Planförslagets genomförande kräver att mark överlåts mellan ABK och Kristianstads
kommun, vilket kommer att regleras närmare i ett marköverlåtelseavtal.

Övriga avtal
ABK och Kristianstads kommun är överens om att de parkeringsplatser som försvinner
genom marköverlåtelse vid Lasarettsboulevarden och Österlånggatan ska ersättas i samma
antal, i första hand inom parkeringshuset där åtminstone bottenplan ska vara tillgängligt för
allmän parkering. Detta är inte reglerat genom detaljplanen utan avtalas i en separat
överenskommelse.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetskonsekvenser
Följande fastigheter föreslås genomgå förändring eller nybildas vid detaljplanens
genomförande. Sammanställningen är inte bindande för kommande lantmäteriförrättning:

Till fastigheten Lasarettet 5 avses ca 750 m2 regleras från intilliggande kommunala
fastigheter (röd markering). Från fastigheten Lasarettet 5 avses ca 760 m2 regleras till
intilliggande kommunala fastigheter (blå markering) .

Eftersom befintlig gång- och cykelväg i söder planläggs som allmän plats så delas fastigheten
Lasarettet 5 och kvarteret i öster där bostadshuset ”Lugnet” är under uppförande kan
avstyckas till en egen fastighet (grön markering).
Andra avstyckningar av kvartersmark kan också komma att ske inom planområdet.

Mark med blå markering överförs till kommunen. Mark med röd markering överförs till fastigheten
Lasarettet 5. Mark med grön markering förslås avstyckas till en egen fastighet.

Ansökan om lantmäteriförrättning
Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning i enlighet med kommande
marköverlåtelseavtal.
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Gemensamhetsanläggning
Den administrativa bestämmelsen g - gemensamhetsanläggning gäller för gågatan inom
kvartersmarken samt för kvartersparken. Bestämmelserna reglerar att
gemensamhetsanläggning får bildas om det i framtiden blir aktuellt att sälja delar av
området. Gemensamhetsanläggningen kan exempelvis omfatta nyttjande av interna gator,
gemensam gård, miljörum och dagvattenhantering.

Servitut och ledningsrätt
En ny transformatorstation planeras uppföras vid Lasarettsboulevarden inom
ABKs nuvarande gård för fastighetsskötsel (vid fd pannhuset). Detaljplanen medger tekniska
anläggningar (E) och åtkomsten till transformatorstationen för C4 Energi föreslås säkras
med servitut.
För att säkra rätten till ledningar inom u-områden måste ledningsrätt bildas eller
nyttjanderättsavtal skrivas.

Ekonomiska frågor

Kostnader för planläggning
Kostnaden för upprättandet av nu aktuell detaljplan svarar exploatören för. Någon planavgift
i samband med framtida bebyggelse skall därför inte tas ut för tillkommande bebyggelse och
andra anläggningar inom planområdet.
Kommunala utbyggnadskostnader
Kommunen ansvarar för att bygga ut allmän platsmark och vatten- och avloppsnät i området
och exploatören står för kostnaderna. Det regleras närmare i exploateringsavtalet.

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Det kan bli aktuellt med ersättningar för marköverlåtelser som möjliggörs genom
detaljplanen. Alla anläggningar, utfyllnader, byggnationer och ledningsdragningar inom
kvartersmark bekostas av exploatör/fastighetsägare, liksom eventuella kompletterande
geotekniska eller andra erforderliga utredningar.

Tekniska frågor

Behov av ytterligare tekniska utredningar
De översiktliga geotekniska och miljötekniska utredningarna är tillräckliga för överväganden
i plansammanhang, men ytterligare utredningar och beskrivningar kan behövas i samband
med exploatörens detaljprojektering av kvartersmarken (för husgrundläggning,
uppfyllnader, masshantering m.m.)

Medverkande

Genomförandebeskrivningen är framtagen i samråd med lantmäterimyndigheten,
kommunledningskontorets mark- och exploateringsenhet samt tekniska förvaltningen.
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BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING OCH DETALJPLANENS
MILJÖKONSEKVENSER
Kommunen har gjort en undersökning av behovet av strategisk miljöbedömning (SMB) i
enlighet med 6 kap 3-8 §§ miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5 § p
1-9. Syftet med undersökningen är att identifiera och redovisa omständigheter som talar för
eller emot en betydande miljöpåverkan. Samråd om undersökningen genomfördes med
länsstyrelsen i samband med plansamrådet.
Kommunens inledande bedömning var att detaljplanen inte i något avseende medför
betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens definition.

Länsstyrelsen delade kommunens bedömning för alla aspekter i underökningen förutom
gällande kulturmiljövärdena. Där betonade länsstyrelsen att det kan finnas risk för
miljöpåverkan eftersom några av byggnaderna i tidigare detaljplan omfattas av
skyddsbestämmelser (q) och länsstyrelsen rekommenderade kommunen att göra en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har efter avstämning med länsstyrelsen och
Boverket ställt sig bakom behovet av miljökonsekvensbeskrivning för kulturmiljövärdena
och en sådan har tagits fram till detaljplanen. Avgränsningssamråd om MKB:ns innehåll och
omfattning genomfördes med länsstyrelsen 2020-06-17.

Miljökonsekvenserna och avvägningarna avseende kulturmiljövärdena redovisas därmed i
en separat MKB (Tyréns, 2020-09-18) samt i avsnittet om ”Varsamhet för kulturvärden” (sid
20 i denna planbeskrivning).
Nedan redovisas övriga aspekter och miljökonsekvenser som legat till grund för
bedömningarna om detaljplanens miljöpåverkan.
Områdets utmärkande egenskaper och känslighet för påverkan
MBF (2017:966) 5 § p 3, 8, 9

Planområdet ligger i en tät stadsmiljö i centrala Kristianstad och omges av blandad
bebyggelse i förhållandevis stor skala. I nära anslutning ligger bl a Galleria Boulevard,
stadsbiblioteket och 13-våningshuset no 12 som är under uppförande. Även angränsande
bostadsbebyggelse är i ca 5 våningar och har stadsmässig karaktär. Marken är redan
ianspråktagen med bebyggelse och hårdgjorda ytor.

Planområdet utgörs av en del av ett före detta sjukhusområde som inrymmer kulturhistorisk
bebyggelse men som också har byggts om och till i omgångar under årens lopp utifrån
medicinsk utveckling och verksamheternas behov. Området ligger utanför riksintresset för
centrala Kristianstad.
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Kvarteret påverkas inte av några störningar eller trafikbuller som överskrider gällande
riktvärden. Det är inte särskilt utsatt för översvämningsrisk och genom tillskapande av ny
kvarterspark förbättras dagvattenhanteringen och områdets tålighet för skyfall.

Detaljplanen medför inte problem med att följa gällande miljökvalitetsnormer och det
förekommer inte några kända skyddade arter enligt artskyddsförordningen inom
planområdet.
Planens innehåll och tillåtlighet
MBF (2017:966) 5 § p 1a, 1c, 1d, 2, 7

Detaljplanen medger känslig markanvändning så som bostäder, skola och centrumfunktioner
och möjliggör inte för några miljöfarliga verksamheter eller anläggningar som skulle
innebära svårigheter att följa gällande miljölagstiftning eller medföra risk för människors
hälsa.
Marken inom området är delvis utfylld och det förekommer några provpunkter med halter
över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM). Detta har arbetats in i
detaljplanen med villkor om att nybyggnad inte får ske förrän föroreningarna avhjälpts.

Detaljplanen tillgodoser allmänna intressen och främjar flera av de miljökvalitetsmål som
antagits för Kristianstads kommun för 2016-2020. Där betonas särskilt vikten av att utveckla
hållbara bostadsområden, klimatanpassa boendemiljöer och säkerställa tillgång till
tätortsnära natur.

Östermalms park-projektet bygger på sociala aspekter genom satsningar på Östermalms torg
och anläggande av en ny kvarterspark som är tänkt att kunna samutnyttjas av boende,
skolelever och besökare. Parken bidrar med gröna lek- och vistelsemöjligheter i ett
bullerskyddat läge inom befintlig tät stadsmiljö. Nyplanteringar och gröna stråk är till nytta
för biologisk mångfald och främjar ett flertal ekosystemtjänster. Fler boende i stadens
centrala delar främjar också liv och rörelse i centrum.

Illustration exempel på ekosystemtjänster från Kristianstads kommuns grönplan, KF 2019-03-20,
Kristianstads kommun/Juho Riikonen
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Planens påverkansområde
MBF (2017:966) 5 § p 1b, 5

Ombyggnaden av kvarteret, framför allt det höga punkthuset, kommer att ge en visuell
påverkan på stadsbilden. En visuell kumulativ effekt uppstår också i relation till No 12 (13våningshuset vid Hästtorget på motsatt sida Kanalgatan) vilket innebär att Kristianstad får
en förändrad siluett med två höga byggnader i samma område. Staden får på detta sätt två
nya landmärken ett vid Hästtorget och ett intill kulturkvarteret.
I övrigt har projektet främst lokal påverkan genom omstrukturering av området med ny
bebyggelse och justerade trafiklösningar.
Planens samlade miljöeffekter
MBF (2017:966) 5 § p 4, 6

Området har tålighet för förändring och detaljplanen främjar hållbar utveckling och tillför
positiva värden för bebyggelse, människors hälsa, biologisk mångfald och lokala
dagvattensystem.

Området inrymmer kulturmiljövärden, både i form av byggnader och uppväxta träd och
planens genomförande innebär att några av dessa rivs respektive fälls. Detta har vägts mot
de fördelar som projektet i övrigt innebär för utveckling av stadsmiljön och möjlighet att
tillgodose det allmänna intresset av bostadsbyggnad.

De flesta av projektets samlade miljöeffekter är positiva och de negativa avhjälps med god
utformning, ny vegetation samt tydligare varsamhetsbestämmelser för kvarvarande
bebyggelse med kulturhistoriska värden.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Roger Jönsson
avdelningschef/stadsarkitekt

Jeanette Petersén
planeringsarkitekt
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för del av Lasarettet 5, Östermalms park,
Kristianstad
Detaljplanen för del av Lasarettet 5, Östermalms park, Kristianstad handläggs med hänsyn till
dess allmänna intresse och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning med utökat förfarande
enligt plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Detaljplanen var utsänd för samråd under våren 2020 och granskning har genomförts enligt
byggnadsnämndens beslut 2020-09-29 § 174, under tiden 2020-10-12 till 2020-11-04.

Underrättelse om granskning har översänts till remissinstanser, myndigheter och berörda
sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning. Planhandlingar och tillhörande utredningar
har under granskningstiden funnits tillgängliga i Rådhus Skåne i Kristianstad, på kommunens
webbplats samt via kommunens interna och externa digitala kartor.

Sammanlagt 17 skriftliga yttranden har kommit in under granskningstiden, varav 11 med
synpunkter på planförslaget. Yttrandena har sammanfattats nedan och finns att tillgå i sin
helhet via miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen eller kommunens medborgarcenter.

Yttranden utan invändningar
1
2
3
4
5
6

Avsändare

Inkommandedatum

Barn- och utbildningsförvaltningen
Trafikverket

2020-10-09
2020-10-15

Region Skåne
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-11-03

Avsändare

Inkommandedatum

Länsstyrelsen

2020-11-10

Tekniska nämnden

2020-11-03

Kristianstads renhållnings AB

Polismyndigheten Region Syd Lpo Kristianstad

Yttranden med invändningar eller andra synpunkter
1
2
3
4
5
6

Kultur- och fritidsnämnden

Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun
C4 Energi

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

2020-10-19

2020-10-20
2020-11-11

2020-11-02
2020-11-03
2020-11-04

2020-11-04
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7
8
9
10
11

Uttern 4

Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla
Föreningen Gamla Christianstad
Östermalmskyrkan, Lasarettet 4
BRF Hunden, Hunden 11

2020-10-20
2020-10-28
2020-11-03
2020-11-03
2020-11-04

Sammanfattning av yttranden från statliga och regionala instanser
1. Länsstyrelsen
Redogörelse för ärendet
Planområdet är beläget centralt i Kristianstad inom stadsdelen Östermalm. Planhandlingarna
anger att detaljplanens syfte är att utveckla det före detta sjukhusområdet Östermalms park
genom förtätning med bostäder.

För området gäller fördjupad översiktsplan Kristianstad växer – en stad i balans, antagen
2009. Kommunen bedömer att den föreslagna detaljplanen är förenlig med översiktsplanen
vad gäller ställningstaganden om att bland annat effektivisera redan ianspråktagen mark som
ligger i goda kollektivtrafiklägen. Området är inte särskilt nämnt i Länsstyrelsens
granskningsyttrande över den fördjupade översiktsplanen.
Kommunen tar fram planförslaget med utökat förfarande och gör bedömningen att
planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap.
MB.

Planförslaget har varit på samråd under mars 2020. I samrådsskedet yttrade sig
Länsstyrelsen angående miljökvalitetsnormer för vatten samt hälsa och säkerhet gällande
markföroreningar. Länsstyrelsen gav kommunen rådet att göra en strategisk miljöbedömning
av aktuellt planförslag och att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap.
Länsstyrelsens formella synpunkter
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. planoch bygglagen.

Risk för översvämning
Utifrån nuvarande planhandlingar och Länsstyrelsens information om risk för översvämning
i Kristianstad stad kan Länsstyrelsen inte utesluta att planområdet riskerar att översvämmas
under bebyggelsens förväntade livslängd.

Länsstyrelsens rådgivning
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens rådgivningsuppdrag enligt 5 kap. planoch bygglagen.

Strategisk miljöbedömning - Kulturmiljö
Kommunen har sedan samrådet upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap.
miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen bedömer att planförslaget innebär stora negativa
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konsekvenser för områdets kulturvärden. Sammantaget bedöms planförslaget innebära att
förståelsen kring det före detta lasarettets utveckling och verksamhet kraftigt försvagas.

Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen signalerar att planförslaget innebär
skada på kulturmiljövärden och konstaterar att bebyggelse med kulturhistoriskt värde rivs.
Länsstyrelsen konstaterar att de synpunkter som Länsstyrelsen framförde i samrådet utifrån
sin rådgivande roll kvarstår.

Länsstyrelsens bedömning
Mot bakgrund av de brister som Länsstyrelsen har påtalat i yttrandet gällande risk för
översvämning kan Länsstyrelsen i det här skedet inte utesluta en prövning enligt 11 kap. PBL.
om planen antas utan kompletteringar och förtydligande redovisning som visar på markens
lämplighet i förhållande till föreslagen markanvändning.

Kommentar

Risk för översvämning
I planhandlingarna har det under hela planprocessen funnits ett avsnitt om risken för
översvämning med en beskrivning av planområdet i relation till stadens vallsystem och det
arbete som pågår för att säkra Kristianstad från översvämning.
Länsstyrelsen nämnde ingenting om översvämningsrisken i sitt samrådsyttrande och därmed
har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förutsatt att länsstyrelsen haft tillräckligt
underlag för sin bedömning om översvämningsrisken i nu aktuell detaljplan.
Vid kontakt med länsstyrelsen inför antagandeskedet har det framkommit att länsstyrelsen,
utifrån en utredningsrapport för dammsäkerhet, bedömer att stadens arbete med
dammsäkerheten inte sker i den omfattning som krävs för att säkra staden mot översvämning.
Detta medför att frågan om översvämningsrisken nu väcks i pågående detaljplaneärenden.
Kristianstads kommun har en förvaltningsövergripande projektgrupp som arbetar med de
långsiktiga översvämningsskyddsåtgärderna med högsta prioritet. Detta arbete sker parallellt
med detaljplaneprocesserna i dialog med statliga myndigheter. Planbeskrivningen för
Östermalms park har inför antagandet uppdaterats med senaste information om utbyggnaden
av den nya Hammarslundsvallen och kommunens utbyggnadsplan för vallsystemet.
Detaljplanen har också kompletterats med en redovisning av hanteringen av extrema regn och
skyfall (Tyréns 2020-12-21). Utredningen visar hur relativt enkla projekteringslösningar med bl
a betongränndalar och rätt utformning av parkeringsytan, som gränsar till dagvattentorget i
sydvästra delen av planområdet, kan utföras för att fördröja vattenflöden motsvarande ett 100årsregn inom kvartersmarken innan det leds vidare till kommunens kanalsystem.
Sammantaget gör Kristianstads kommun bedömningen att översvämningsrisken inte utgör ett
hinder för den bebyggelse som föreslås i detaljplanen. Med rätt projektering av kvartersmarken
i enlighet med tillhörande dagvattenutredning föreligger inte någon risk för översvämning vid
stora regn och skyfall. De åtgärder som krävs för att skydda staden som helhet från
översvämning på lång sikt hanteras i andra processer på översiktlig nivå och kan inte lösas
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inom detta enskilda planområde. De åtgärder som vidtas för stadens vallsystem kommer också
att skydda Östermalms park.
Strategisk miljöbedömning - Kulturmiljö
Länsstyrelsens synpunkter om kulturmiljön är relevanta och det är uppenbart att vissa
kulturmiljövärden går förlorade och att den historiska lasarettsmiljöns helhet och sammanhang
förändras. Kristianstads kommun är införstådd med den förändring av området som kommer
att ske och två kulturmiljöutredningar varav en formell miljökonsekvensbeskrivning har tagits
fram som underlag för avvägningarna i detaljplanen.
Som framgår av planhandlingarna så är det inget lätt beslut för Kristianstads kommun att
tillåta rivning av äldre bebyggelse, men i detta fall har avvägningen gjorts med stöd av alla de
andra allmänna värden som detaljplanen möjliggör för, bland annat fler bostäder i centrum,
markhushållning genom förtätning i service- och kollektivtrafiknära läge, tillskapande av
parkmiljöer, förbättrad dagvattenhantering och avhjälpande av markföroreningar.
Detaljplanen främjar flera av de miljökvalitetsmål som antagits för Kristianstads kommun för
2016-2020. Där betonas särskilt vikten av att utveckla hållbara bostadsområden,
klimatanpassa boendemiljöer och säkerställa tillgång till tätortsnära natur.
Det kan också konstateras att länsstyrelsen har ett regionalt perspektiv på stadsutveckling och
kulturmiljövärden medan det är uppenbart på den kommunala nivån att detta är en angelägen
förändring som bidrar till att Kristianstad ska kunna bibehålla sin vitalitet och sin levande
stadskärna. Detta framgår också av de synpunkter som inkommit under planprocessen, där det
finns en stor lokal förståelse för satsningen och omvandlingen av kvarteret.

Sammanfattning av yttranden från kommunala förvaltningar, nämnder och
bolag m.fl.
2. Kultur- och fritidsnämnden
Kristianstads Stadsbibliotek och Kulturkvarteret ligger i angränsning till detaljplaneområdet.
I detaljplaneförslaget finns följande skrivning om parkeringsbehov: ”För att klara
parkeringsbehovet och samtidigt skapa en trevlig boendemiljö föreslås parkeringsplatser för
bilar huvudsakligen placeras i ett parkeringshus inom användningen parkering (P)”.
Parkeringsmöjligheter för besökare till Stadsbiblioteket och Kulturkvarteret, framförallt
under bibliotekets öppettider, är en utmaning med nuvarande parkeringssituation. Det är
viktigt att beakta befintlig offentlig verksamhet, i dimensionering av
parkeringshus/parkeringar.

Kommentar

De 25 p‐platser som försvinner som gatuparkering kommer att ersättas i samma antal inom
planområdet, mest troligt i bottenplan på parkeringshuset. Dessa ska fortsatt kunna användas
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av allmänheten för besök i området. Det stora tillskottet av bostäder som uppförs inom
gångavstånd från bl a biblioteket och kulturkvarteret kan förhoppningsvis också bidra till att
öka besöksantalet till dessa verksamheter.
3. Lantmäterimyndigheten Kristianstad
För planens genomförande ska den östra delen av Lasarettet 5 (med bostadshuset
”Lugnet”) avstyckas då det normalt sett inte går att bilda bostadsfastigheter i två
skiften.

Kommentar

Planbeskrivningen har justerats i enlighet med synpunkten.
4. Tekniska nämnden
Gata
Den tillkommande gatan innebär att driftpengar behöver tillskjutas Tekniska förvaltningen
för skötseln utav densamma.

Trafik
Parkeringsficka för sopbilar/renhållning längs med Lasarettsboulevarden innebär skymd sikt
och är placerad på kommunal mark. Den kan inte godkännas utan sopbilsparkering/
renhållning får lösas inom den egna fastigheten.
Ny utfart mot Lasarettsboulevarden finns fortfarande inritad i plankartan (struken sid. 28 i
beskrivning). Trafik har tidigare uttalat sig om att en ny anslutning längs med
Lasarettsboulevarden inte godkänns och att utfartsförbudet i gällande detaljplan
fortsättningsvis ska kvarstå.

Trafikenheten konstaterar att boendeparkeringar försvinner och lämnar synpunkter på att
förutsättningarna för gångbanan utmed Lasarettsboulevarden behöver förtydligas, att
cykelparkering inte får ske på kommunens mark, att det behövs trafiksäkerhetslösningar för
de oskyddade trafikanterna vid gång- och cykelvägen i slutet av Österlånggatan samt att
fartdämpande åtgärder krävs vid in-/utfart till/från p-hus samt serviceväg ut mot
Österlånggatan.
VA
Allt dagvatten från planområdet ska ledas mot kanalen i Kanalgatan. Med hänseende på
miljökvalitetsnormerna måste framtida hårdgjorda ytor renas inom fastigheten, förslagsvis
över gräsytor.

Produktionsaspekter (drift och underhåll)
Rapporten Lasarettsboulevarden åtgärdsförslag för berörda träd utmed
Lasarettsboulevarden. Vår rekommendation är att en av lindarna tas ned, den som var i dåligt
skick och annars riskerar bli ett riskträd. Tas enbart ett träd ned bör räddningstjänsten ändå
komma fram till byggnaden samt att vi behåller de ekosystemtjänster som dessa lindar tillför.
Den tillkommande gatan innebär att driftpengar behöver tillskjutas Tekniska förvaltningen
för skötseln utav densamma.
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Kommentar
Ett avstämningsmöte har skett med tekniska förvaltningens trafikenhet för att klargöra
frågetecken som fanns kring trafiksäkerhetsåtgärder och parkering.
Gällande sopbilsfickan så är det en fråga om utformning av kommunens allmänna plats/gata.
Beslutet att inte tillåta den påverkar därmed inte markytorna eller avgränsningarna i
detaljplanen. ABK och renhållningen har fått information om att parkeringsfickan inte kommer
att genomföras och att det finns andra sätt att lösa sophanteringen inom kvartersmarken.
Planbeskrivningen har också uppdaterats i enlighet med denna slutsats.
Boendeparkeringar försvinner genom att mark överförs till fastigheten Lasarettet 5 för att
möjliggöra fungerande byggrätter för de tillkommande bostadshusen, vilket också har stämts
av med tekniska förvaltningen sedan tidigare. Genom att sopbilsfickan utgår så skapas istället
utrymme för ett gångstråk längs Lasarettsboulevarden utmed höghuset och Amalia-byggnaden.
Utfartsförbudet gäller för hela planområdets sträckning mot Lasarettsboulevarden, förutom vid
den tillfart som redan finns idag och som kommer att nyttjas även efter ombyggnaden av
kvarteret.
Avseende cykelparkeringen så gällde frågan en yta i nordöstra hörnet av kvarteret som idag
utgörs av kommunal mark men som överförs till kvartersmark för och utgör en liten entréplats
till framtida hörnbyggnad. Det blir alltså upp till fastighetsägaren att utforma platsen och då
kan viss cykelparkering också bli aktuell.
Tekniska förvaltningen har förtydligat att de hastighetsdämpande åtgärder som krävs vid
parkeringshusets in- och utfarter, ska anordnas inom fastigheten och inte på Österlånggatan.
En liknande lösning finns för parkeringshuset vid galleria Boulevard. Denna information har
förmedlats till ABK och lagts till i planbeskrivningen och hanteras sedan vidare i kommande
bygglovs- och genomförandeskede. Utformningen av gång- och cykelvägens anslutning till
Österlånggatan hanteras inom pågående projektering av den allmänna platsmarken som görs
av tekniska förvaltningens anläggningsenhet.
Planförslaget och den tillhörande dagvattenutredningen har sedan projektstart utformats helt i
enlighet med synpunkterna från VA-avdelningen. En särskild granskning har gjorts av Tyréns
avseende miljökvalitetsnormerna där dagvattenlösningen inte bedöms medföra någon
försämring av status eller påverka förutsättningen att uppnå god potential i de aktuella
vattenförekomsterna. ABKs detaljprojektering av kvartersmarken tillser sedan att höjdsättning,
marklutning och växtval inom dagvattendammen blir rätt genomförda i enlighet med
dagvattenutredningen.
Avseende gatuträden så vidhåller kommunledningskontoret den till länsstyrelsen inlämnade
dispensansökan för borttagande av båda lindarna. Detta för att ha de juridiska besluten i
ordning om träden behöver tas bort med kort framförhållning. Det råder dock inget akut behov
av att ta bort gatuträden och eftersom Östermalms park byggs ut i etapper så kan de stå kvar
tills fällningsbehovet aktualiseras.
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5. C4 Energi
Se nedan för svar på BN 14-4623 från C4 Energi.

C4 Elnät:
Inget planlagt område för nätstation (E1-område), placering vid staket ok, vid mur behövs en
närmare gansking eventuellt speciell grundläggning pga nära kabelschakt. Tillträde med
större maskin/reservelverk bör säkerställas (med hänsyn till grind och svängutrymme på
innergården).
AO Värme:
Befintliga fjärrvärmeledningar i i kulvertgångar inom Lasarettet 5 ägs av ABK (dvs kunds
sekundärsystem).

Kommentar

Markanvändningen för lastgården, där nätstationen avses förläggas, omfattar även E (teknisk
anläggning). Den exakta placeringen och utformningen samt överenskommelser om tillträde
hanteras vidare i avtal mellan ABK och C4 Elnät. Informationen om ägarförhållandena för
fjärrvärmeledningarna har lagts till i planbeskrivningen.
6. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Synpunkter från miljö- och hälsoskyddsavdelningen om Lasarettet 5.

1. Under rubriken dagvatten och skyfall i planbeskrivningen står inget om skyfall. Texten
behöver kompletteras med beskrivning av hur skyfall ska hanteras.

2. I planbeskrivningen står att den avsatta markytan på plankartan (n1) är tillräcklig för att
klara fördröjning av ett 20-årsregn med 10 min varaktighet och klimatfaktor 1,25. I
dagvatten-utredningen står det endast om 10-årsregn. Oklart var uppgiften om fördröjning
av 20-årsregn kommer ifrån. (Stämmer det att det är fördröjning av 20-årsregn är det
positivt).

Kommentar

Dagvattenutredningen har kompletterats med en redovisning av hanteringen av extrema regn
och skyfall inom planområdet (Tyréns 2020-12-21) och slutsatserna har sammanfattats i
planbeskrivningen.
Gällande dimensioneringen av ytorna för dagvatten inom området så är systemet i helhet
utformat för att klara ett 10-årsregn. Den nedsänkta växtbädden klarar volymen för ett 20årsregn för just det delområdet och utgör lågpunkten inom kvarteret. Genom att projektera
marken runt dammen/växtbädden på rätt sätt och anlägga betongränndalar mm så kan
vattenflöden motsvarande ett 100-årsregn fördröjas inom ”dagvattentorget” och den
angränsande parkeringsytan. Servisledningen från dammen till kommunens kanalsystem
kommer att ha en väl tilltagen dimension, vilket innebär att även extrema regn kan avledas
snabbt från markytorna. Detta skyddar bebyggelsen och minimerar risk för stående vatten inom
området under längre tid.
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Sammanfattning av yttranden från sakägare, intresseorganisationer, föreningar,
övriga
7.

Uttern 4
Ang. påverkan kvarteret Uttern. Vi motsätter oss starkt byggnation av 12 våningshuset. Jag
tycker inte att referensen till 12 vån huset på Hästtorget är att likna, då det skuggar egen
mark och del av gallerian.
Liljewalls solstudie visar en total solförmörkelse på
”annans” mark. Både på våren, hösten och vintern. På
vintern skuggas det av befintlig byggnad annan tid än
klockan 09-10.30 som mätts på.

Det blir endast lite mindre solförmörkelse några veckor
mitt i sommaren. Vi har redan nu begränsat antal
soltimmar till växtligheten och miljön på marken. Mindre
solljus får konsekvenser med mer markfukt, som ger
mossa och alger på växtlighet och annat. Inte minst för
oss själva skulle förmiddagssolen försvinna varje dag då
solen finns framme. Egen bifogad bild visar solens bana
som går precis över nuvarande byggnad.

I grafen ser du hur många soltimmar per dag och
månad i Kristianstad. Det blir betydligt färre
soltimmar med ett hus som skuggar bort helt,
eller delar av denna tid. Beroende på när på dagen
solen visar sig.

Byggnadsnämndens ordförande citerades i
Kristianstadsbladet att skuggförhållandena ska
enl. analyserna inte påverka intilliggande
fastigheter nämnvärt. Vad är nämnvärt eller inte
nämnvärd solskugga? Finns det något gränsvärde
Bilagor till yttrandet, foto och diagram.
ni refererar till? Det är riktigt utstuderat att man
lägger en fastighet att det skuggar annans mark
istället för den egna. Lägg huset att det skuggar egen mark. Alternativ att huset inte byggs så
högt som i förslaget, utan håller nuvarande höjd som huset som ska rivas.
En fråga med avsikt på dagens miljö agenda, CO2 utsläpp. Görs det CO2 beräkningar på att
riva och bygga nytt ? Jag kunde inte hitta något i miljökonsekvensutredningen.

Kommentar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och ägarna till Uttern 4 har haft god dialog i
planprocessen och träffades även vid ett möte den 25 november tillsammans med en
representant från ABK för att titta närmare på solstudien och den skuggning som planförslaget
ger upphov till.
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Solstudien visar att höghuset skuggar del av fastigheten Uttern 4 under några morgon/förmiddagstimmar, framför allt under höst och vår. Vid ca kl. 10 lämnar skuggan fastigheten,
sedan skuggar det befintliga Amalia-huset en del och framåt eftermiddagen skuggas uteplatsen
i östra delen av fastigheten av det egna huset inom Uttern 4. Under sommarmånaderna sträcker
sig skuggorna inte lika långt in på fastigheten utan rör sig närmast Lasarettsboulevarden. Även
under sommartid så drar skuggan vidare till biblioteket vid ca 10.30.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har förklarat utgångspunkterna i plan- och
bygglagen om att skuggning (och annan påverkan) som nybyggnation medför, ska bedömas
utifrån om det blir en ”betydande olägenhet” för omgivningen. I det ingår bl a att titta på den
skugga som tillkommer i relation till de befintliga skuggförhållandena på platsen.
Det är strax över 20 meter från fastighetsgräns och ca 38 meter från det befintliga bostadshuset
inom Uttern 4 till den nya byggrätten för höghuset inom Lasarettet 5. Planområdet ligger i en
tät stadsmiljö och den tillkommande skuggningen sker under en begränsad del av förmiddagen
på en mindre del av fastigheten. Utifrån dessa förutsättningar så bedöms den tillkommande
bebyggelsen inte medföra betydande olägenhet i plan- och bygglagens mening.
Fastighetsägarna till Uttern 4 fick efter mötestillfället möjlighet att komplettera sitt
granskningsyttrande, men avstod. De förmedlade att de vidhåller sina inlämnade synpunkter
från samråds- och granskningsskede, vilket noteras av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inför fortsatt planprocess.
Gällande frågan om koldioxid och klimatpåverkan så arbetar ABK med att ta fram ett
miljöprogram där de bland annat tittar på om det finns möjlighet att t e x återanvända tegel i
de nya byggnaderna. Detta program är inte klart ännu, men det är en rådande ambition för
ABK och entreprenörerna att så långt som möjligt hushålla med resurserna, både av
ekonomiska och miljömässiga skäl.
8. Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla
I stadsmiljö är det viktigt att skapa grönytor. De kan verka temperatursänkande och även
verka som buffert mot större mängder nederbörd. En homogen miljö med enstaka träd, stora
gräsbevuxna ytor med återkommande klippning medför att den biologiska mångfalden går
förlorad. I Kvartersparken finns utrymme för att skapa en inbjudan till upplevelse. Genom att
skapa gränszoner finns möjligheter att öka mångfalden för alla. Detta skulle kunna ske genom
att befintliga träd får stå kvar, plantera flera i dungar och komplettera med holkar.
Dagvattenhantering skulle kunna leda till att vattenytor skapas som ökar intrycket av ett
levande område. Öppna gräsbevuxna ytor är viktiga för allehanda vardagliga lekaktiviteter.
Det behöver inte stå i kontrast till mer extensiva ytor med ett varierat växtval, buskage,
partier med ängsväxter, fjärilsträdgårdar. En annan möjlighet kan vara att erbjuda
stadsodling där boende kan omföra parkmark till egen produktion.
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Kommentar
Naturskyddsföreningen lämnar goda förslag till utformning av parkmiljön. Yttrandet noteras
som ingen erinran mot detaljplanen, men synpunkterna har förmedlats till ABK som inspiration
för det fortsatta gestaltningsarbetet med Östermalms park.
ABKs inriktning för kvartersparken är att den ska vara inspirerad av den engelska stilen med
träd och buskar i dungar och ytor för både lek och vila. Parken kommer också att utformas för
att fördröja och avleda regnvatten och det finns sannolikt goda möjligheter till växtval som
uppskattas av bl a insekter och fjärilar.
9. Föreningen Gamla Christianstad
Föreningen Gamla Christianstad har tidigare avgett samrådsyttrande och i huvudsak ställt sig
positiv till förnyelsen av kvarteret Lasarettet med de bestämmelser, som införts för de nya
byggnadernas gestaltning, men varit mycket kritisk till det föreslagna 12-13 våningshuset,
mittemot biblioteket. Vi tog också upp frågan kring parkeringsproblematiken på angränsande
gator.

Detaljplaneförslaget har försetts med från kulturhistoriskt perspektiv, intressant
kompletterande material, en miljökonsekvensbeskrivning för att få ett bättre beslutsunderlag
för bedömningar avseende rivningar och för förändringar i området som helhet, men även i
jämförelse med ett nollalternativ (att projektet inte genomförs). Processen med den tidigare
gjorda kulturmiljörapporten och nämnda miljökonsekvensbeskrivning har lett fram till att
flera av byggnaderna inom området har fått tydligare varsamhetsbestämmelser som
beskriver byggnadernas värdeskapande detaljer och vilka hänsyn som skall tas vid eventuella
förändringar.
Skälet för Kristianstads kommun att tillåta rivningar är flera. Tyngst väger det allmänna
intresset av att utveckla och förtäta staden och möjliggöra för fler bostäder. Ur
markhushållningsperspektiv är det också mycket viktigt för kommunen att kunna
effektivisera redan ianspråktagen mark inom befintlig stadsbyggnad.

Med detta som bakgrund kan man ha en viss förståelse för det föreslagna 12-våningshuset,
som då kan innebära att man inom förväntad exploateringsgrad kan tillvarata fler/större
gröna ytor inom området. Detta skall vägas mot bland annat önskemål om att bevara
karaktären av ett gammalt "Lasarettsområde". I det avseendet är en 12-våningsbyggnad ett
främmande inslag. Planförslaget innehåller således en för omständigheterna klassisk konflikt
- intresset av att bevara ställs mot intresset av att förnya. I den avvägningen finns, som
framgår av handlingarna, många argument/nyanser.

För Föreningen Gamla Christianstad framstår valet av att inom ett f d Lasarettsområde, med i
övrigt modesta byggnadshöjder, placera en 12-13 våningar hög byggnad, som ett stort avsteg,
som väcker starka reaktioner. Föreningen är, som tidigare uttryckts, starkt kritisk emot detta.

I övrigt hänvisar vi till vårt samrådsyttrande och vill än en gång uttrycka vår positiva
inställning till en förnyelse av Lasarettsområdet.
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Kommentar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen noterar att föreningen uppskattar
miljökonsekvensbeskrivningen för kulturmiljön och i stort är positiv till den föreslagna
stadsförnyelsen bortsett från det höga huset.
Utvecklingsplaner har funnits för Östermalms park i åtminstone 10‐15 år. Tidigare förslag har
visat punkthus i upp till 20 våningar, vilket varken miljö‐ och samhällsbyggnadsförvaltningen
eller byggnadsnämnden har godtagit. Även om höjden sänkts avsevärt sedan dess så kommer
den höga byggnaden att bli synlig i stadsmiljön. Tanken är att den ska kunna ses som ett
landmärke för stadsdelen Östermalm.
Det förekommer också flera andra, både uppförda och planerade, 8-12 våningshus i kvarteren
utmed Kanalgatan, bl a no 12 vid galleria Boulevard, inom fd. fängelsetomten och inom kv.
Bajonetten (fd Tempotorget) och även längre norrut vid Fäladen/Sommarlust. Det är alltså
ingen orimlig höjd utifrån Kristianstads förutsättningar och de byggnadssätt som efterfrågas
idag.
10. Östermalmskyrkan
Här kommer vår synpunkt på detaljplanen för Lasarettet 5 från Östermalmskyrkans
församling, fastighetsbeteckning Lasarettet 4.

Efter att ha tagit del av solstudien som gjorts av Liljewalls arkitekter kan vi konstatera att de
nya höga byggnaderna längs Österlånggatan kommer minska andelen soltimmar under
eftermiddagstid för vår utemiljö. Detta ser vi framförallt under höstdagjämningen och
vårdagjämningen. Eftersom vi använder utemiljön för vår verksamhet så anser vi att
byggnadshöjden påverkar oss negativt. Detta önskar vi beaktas innan detaljplanen fastställs
genom att tillåten byggnadshöjd sänks eller att justering sker på annat sätt som inte ger vår
utemiljö minskat antal soltimmar.

Kommentar

Det stämmer att planförslaget innebär ökad
skuggning inom delar av Lasarettet 4. Viss skugga
är oundviklig vid nybyggnation i befintliga
stadsmiljöer och bedömningar avseende
skuggpåverkan utgår från om förändringen
innebär ”betydande olägenhet” för närliggande
fastigheter.
För Östermalmskyrkans del så är den
skuggdrabbade marken närmast Österlånggatan
planlagd för parkering och det är inom denna yta
som utemiljön har anordnats.

Gällande detaljplan för Lasarettet 4,
laga kraft 2006-03-02

Solstudien visar att andra delar av fastigheten Lasarettet 4 är solbelysta från ca kl. 10 till ca
15.30 även under vår- och höstdagjämning. Under sommarmånaderna är situationen bättre
och delar av fastigheten är solbelyst från soluppgång till ca 19.30.
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Utifrån att det skuggpåverkade området är planlagt för parkering och att andra delar av
fastigheten fortsatt kommer vara solbelysta under stora delar av dagen så bedöms den
tillkommande bebyggelsen inte medföra betydande olägenhet i plan- och bygglagens mening.
Synpunkterna föranleder därmed ingen förändring av bebyggelsehöjderna i planförslaget.
11. Brf Hunden 11
Vidhåller att samtliga befintliga träd längs Lasarettsboulevarden ska bevaras, såväl av
naturvärde som för att bevara karaktären och syftet med begreppet ”boulevard”. Om inte träd
får plats längs en boulevard är gatan för smal, och därmed en ”gata”. Att träden som man
avser att fälla är av dålig kvalitet är en annan sak, kommunen bör vårda sina träd och tillse att
mark och ljusförhållanden är adekvata. Om något träd uppvisar allvarlig sjukdom som inte
kan åtgärdas och som fälls av detta skäl ska det helt enkelt ersättas. Hamlade lindar finns
längs huskroppen Lasarettsboulevarden 2, som också har utskjutande balkonger, så hamlade
lindar bör kunna få plats även i den östra delen av kvarterets sträckning längs
Lasarettsboulevarden.
Har det blivit ändringar gällande parkeringshuset från ursprungliga planerna? Hur blir det
med boendeparkeringarna, hur kommer de ersättas? Det är stora problem redan idag att
hitta lediga parkeringar inom området för boendeparkering då det inte enbart är de med
boendeparkering som parkerar där.

Kommer taxan för de nya parkeringarna ligga på samma nivå som redan befintliga
parkeringar? Om nej, är det stor risk att det leder till att folk väljer att parkera på de billigare
parkeringsplatserna, det vill säga inom området för boendeparkeringarna.
Kommer ni renovera muren då den är skadad på flera ställen?

Beräkningarna har gjorts utifrån att bilisterna håller hastighetsbegränsningen, vilket inte
motsvaras i verkligheten. För att uträkningarna ska vara verklighetsförankrade behöver
något göras som gör att bilisterna håller hastighetsgränsen. Redan idag är det långa köer i
rusningstid, hur påverkas detta av att det kommer öka antalet bilresor per dag med 670
styck?
Kommer vi få möjlighet att kräva att de inspekterar fastigheter i närheten innan
pålning påbörjas? Det är gamla hus det handlar om.

Hur har solstudien genomförts? Där är enbart bilder, ingen beskrivning hur den har
genomförts, ingen metoddel.
Finns det möjlighet att ta del av projektekonomin och, har de ekonomiska frågorna
analyserats? I så fall önskar föreningen ta del av analysen och resultaten.

Kommentar

Den ena linden är i dåligt skick och kan utgöra ett riskträd redan idag. Kommunledningskontoret vidhåller sin dispensansökan för båda träden för att ha de juridiska besluten i ordning
om träden behöver tas bort med kort framförhållning. För att få dispens från länsstyrelsen
krävs också återplantering av ersättningsträd på platser där allmänheten kan ta del av dem.
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Det kommer även att ske nyplanteringar av olika sorters träd och buskar i den tillkommande
kvartersparken utöver det som krävs för dispensbesluten.
Ingen förändring har skett avseende parkeringshuset under planprocessen. Som tidigare
nämnts så kommer 25 st parkeringsplatser, varav 22 st idag kan nyttjas för boendeparkering,
att försvinna med genomförandet av detaljplanen. Parkeringsplatserna ersätts i samma antal
inom planområdet, mest troligt i bottenplan på p-huset, men de kommer inte att kunna anvisas
för kommunal boendeparkering. För att undvika den problematik som framförs i yttrandet om
ökad konkurrens om kvarvarande boendeparkeringar så föreslås att Östermalms park helt
undantas från det område där boende rätt att ansöka om boendeparkeringstillstånd hos
kommunen. Alla lägenhetsinnehavare inom planområdet blir då tydligt anvisade till det nya phuset och taxan där avgörs av fastighetsägaren/ABK. Tekniska förvaltningen utreder frågan
vidare och ytterst är det tekniska nämnden som beslutar om områdena för kommunal
boendeparkering.
Gällande muren så håller ABK:s förvaltning på att se över lämplig åtgärd efter tidigare sanering
av klotter. Med tanke på kommande byggnation i direkt anslutning till muren är det oklart när
detta arbete kommer utföras.
Synpunkterna om höga hastigheter och köer på Lasarettsboulevarden har förmedlats till
kommunens trafikplanerare som svarar att de inte har några särskilda uppgifter om att detta
skulle vara ett vanligt förekommande problem. Trafiksiffrorna för planförslaget är uppräknade
till år 2040 och även i det sammanhanget bedöms både bullerriktvärden och det befintliga
trafiksystemet klara den ökade trafiken.
Om markarbeten, schaktning, pålning och liknande, kan komma att påverka närliggande
byggnader så ska skaderisken förebyggas. Detta åligger byggherren/entreprenören och
regleras i BBR (Boverkets byggregler). Det är inte ovanligt att entreprenörerna gör
sprickbesiktningar eller placerar vibrationsmätare i angränsande fastigheter, men det är inget
som kommunen generellt kan kräva. Önskemålet om besiktning har förmedlats till ABK som tar
det vidare till sin entreprenör Skanska.
Solstudien är gjord i ett program som heter Daylight System i 3Ds max. Programmet använder
ljus som följer den geografiskt korrekta vinkeln och rörelsen för solen över jorden på en given
plats. I programmet väljer man plats, datum, tid och kompassriktning. I programmet har 3Dmodellen som tillhör planförslaget lagts in och sedan har bilder från olika tidpunkter tagits
fram.
Projektet är ett av ABKs ekonomiskt största satsningar genom tiderna och ABK är ett
aktiebolag som drivs utifrån affärsmässiga principer. Projektekonomin är alltså inget som
hanteras eller redovisas av kommunen i en detaljplaneprocess. Däremot upprättas ett
exploateringsavtal mellan ABK och Kristianstads kommun som reglerar utbyggnad och
finansiering av allmän platsmark inklusive bl a återplantering av träd, flytt av
transformatorstation, anläggande av nya ledningar mm. Detta avtal (som är en allmän
handling) tas fram parallellt med detaljplanen och ska vara godkänt av kommunstyrelsen innan
detaljplanen antas.
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Föreslagna förändringar av planförslaget
Inkomna synpunkter under granskningen medfört följande förändringar av planförslaget
inför antagande:

• Planförslaget har kompletterats med en skyfallsredovisning (Tyréns, 2020-12-21) samt ett
utvecklat resonemang i planbeskrivningen om den låga risken för översvämning i relation
till Kristianstads vallsystem.

• Planbestämmelsen för korsmark har justerats så att det tydligare framgår att
byggnadsverk får anornas under mark även inom dessa ytor. Källare förkommer inom
hela planområdet redan idag.
• Planbestämmelsen för takkupor har förtydligats så att det framgår att regleringen av
lägsta takvinkel inte gäller för kuporna.

• Planbestämmelsen C1 som gäller för några av de tillkommande byggrätterna inom del av
planområdet, har kompletterats med att centrumändamål, förutom i entréplan, även tillåts
i maximalt 20 % av våningsplan 2 och maximalt 20 % av våningsplan 3 per fastighet.
Kompletteringen har gjorts för att ger lite större flexibilitet för lokalhyresgäster som
framfört önskemål om att kunna disponera sina utrymmen fördelat på två våningar istället
för i en större lokal i ett plan. Bottenvåningarna inom planområdet kommer till största del
inte kunna användas för centrumverksamheter utan inrymmer entréer, förråd, postboxar
mm för bostädernas behov. Justeringen innebär alltså ingen väsentlig ändring av
planförslaget utan syftar endast till att möjliggöra en mer ändamålsenlig disposition av de
centrumlokaler som redan tillåts både genom tidigare detaljplan och nu aktuellt
planförslag.

• Planbeskrivningen har redaktionellt reviderats avseende bl a behov av
hastighetsdämpande åtgärder vid parkeringshus, ledningsägoförhållanden och
förutsättningarna för avstyckning.

Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts:
• Sänkning av bebyggelsens tillåtna höjder.

• Bevarande av två lindar utmed Lasarettsboulevarden.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden
• Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande,

• revidera planhandlingarna enligt förslaget samt

• godkänna planförslaget och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och överlämna
detaljplanen till kommunfullmäktige för beslut om antagande.
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Meddelande inför antagande
Följande har under samråd och/eller granskning framfört synpunkter som inte helt eller
delvis kunnat tillgodoses och ska därför underrättas inför kommunfullmäktiges antagande av
detaljplanen.
• Uttern 4

• Östermalmskyrkan, Lasarettet 4
• Brf Hunden 11

• Föreningen Gamla Christianstad

Besvärshänvisning

Följande sakägare har under samråd och/eller granskning framfört sådana synpunkter att de
ska få överklagandeinformation:
• Uttern 4

• Östermalmskyrkan, Lasarettet 4
• Brf Hunden 11

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Roger Jönsson
avdelningschef/stadsarkitekt

Jeanette Petersén
planeringsarkitekt

Byggnadsnämnden beslutade 2021-01-26, §10 i enlighet med förvaltningens förslag.
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ANTAGANDEHANDLING
BN 14-4623
2020-09-16

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för del av Lasarettet 5, Östermalms park,
Kristianstad
Detaljplanen för del av Lasarettet 5, Östermalms park, Kristianstad handläggs med hänsyn till
dess allmänna intresse med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen SFS 2010:900.

Samrådet har genomförts, enligt byggnadsnämndens beslut 2020-02-25 § 36, under tiden
2020-03-09 till 2020-03-31. Samrådet har kungjorts på kommunens digitala anslagstavla och
i lokaltidningen. Kungörelse och planhandlingar har översänts till remissinstanser,
myndigheter och berörda sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning. Planhandlingar
och tillhörande utredningar har under samrådstiden funnits tillgängliga i Rådhus Skåne i
Kristianstad, på kommunens webbplats samt digitalt via kommunens interna och externa
kartor. Ett samrådsmöte/”öppet hus” om planförslaget var planerat till 23 mars, men fick
ställas in på grund av risken för smittspridning av coronavirus, covid 19.

Sammanlagt 21 skriftliga yttranden har kommit in under samrådstiden, varav 12 med
synpunkter på planförslaget. Yttrandena har sammanfattats nedan och finns att tillgå i sin
helhet via miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen eller kommunens medborgarcenter.

Yttranden utan invändningar
Avsändare

1

PostNord

(lämnad redaktionell information om postboxar har lagts till
planbeskrivningen)

2
3
4
5
6
7
8
9

Inkommandedatum

2020-03-13

Trafikverket

2020-03-19

Polismyndigheten

2020-03-30

Luftfartsverket

Kristianstad Österlen Airport

Barn- och utbildningsförvaltningen
Kristianstads renhållnings AB

(lämnad redaktionell information om miljörum har lagts till i
planbeskrivningen)

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-21
2020-04-08
2020-03-06

2020-03-16
2020-03-31
2020-04-15
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Yttranden med invändningar eller andra synpunkter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Avsändare

Inkommandedatum

Länsstyrelsen

2020-03-27

Räddningstjänsten

2020-03-16

Region Skåne

Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun
C4 Energi

Tekniska förvaltningen
Uttern 4

BRF Hunden, Hunden 11

Föreningen Gamla Kristianstad

Östermalmskyrkan, Lasarettet 4

2020-04-03
2020-03-30

2020-03-27
2020-03-31
2020-03-12
2020-03-23
2020-03-31
2020-03-31

2020-03-31

2020-03-31

Sammanfattning av yttranden från statliga och regionala instanser
1. Länsstyrelsen
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. planoch bygglagen.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Länsstyrelsen efterfrågar en tydligare beskrivning av att planförslaget inte påverkar
miljökvalitetsnormer för vatten negativt. I det fortsatta planarbetet ska detta redovisas med
utgångspunkt i berörda vattens kvalitet. Möjligheten finns att markera ytor för
dagvattenhantering på plankartan och reglera åtgärder som påverkar markens
genomsläpplighet.

Hälsa och säkerhet – Markföroreningar
I planhandlingarna framgår att resultatet av en markundersökning tyder på att marken fyllts
ut med lätt förorenade fyllnadsmassor och att kompletterande prover ska tas. Länsstyrelsen
instämmer i att ytterligare prover behöver tas och att villkor om sanering av förorenad mark
krävs då förorening påträffats i halter över de generella riktvärdena för känslig
markanvändning.

Länsstyrelsens rådgivning - undersökning av betydande miljöpåverkan
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen inte kommunens bedömning att ett
genomförande av planförslaget inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i 6 kap. miljöbalken. Detta på grund av planens påverkan på
kulturmiljövärden. Förslaget innebär att två av fyra q-märkta byggnader inom planområdet
rivs och att helheten i det gamla sjukhushusområdet går förlorad.
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Rapporten Historik, bebyggelse och kulturmiljövärdering (2018), konstaterar att det
fortfarande finns höga värden i området och att det är motiverat att behålla
skyddsbestämmelser samt att eventuellt utöka dem för andra byggnader i området.

Länsstyrelsen råder därför kommunen att göra en strategisk miljöbedömning av aktuellt
planförslag och att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken för att
konsekvensbeskriva påverkan på kulturmiljövärden. Utredningen kan visa att vissa frågor
inte innebär en betydande miljöpåverkan, likaså kan nya miljöaspekter som tillkommer
behöva studeras närmre. Det behövs också en redovisning och bedömning av hur en
fragmentisering av lasarettsområdet påverkar värdena i de byggnader som avses bevaras.

När det gäller utformning av planbestämmelser vill Länsstyrelsen lyfta fram vikten av att
skyddsbestämmelser (q) kombineras med rivningsförbud (r). Det är också önskvärt med en
tydligare formulering av beteckningen n2, exempelvis att befintliga träd inte får fällas, då det
generella varsamhetskravet inte är tillämpningsbart.

Information – Biotopskydd
Planförslaget påverkar en rad björkar längs med Österlånggatan och två lindar på
Lasarettsboulevarden som omfattas av biotopskyddsbestämmelser. Planbeskrivningen
behöver förtydligas avseende vilka träd som påverkas av planförslaget vad gäller
illustrationsplanen på sidan 15. Länsstyrelsen efterfrågar även kommunens bedömning av
planförslagets påverkan på biotopskyddet. Träd som ska ersätta alléträd bör läggas inom
allmän platsmark med planbestämmelsen NATUR.

Länsstyrelsen vill erinra om att en dispensansökning bör göras tidigt i processen eftersom
utfallet kan påverka detaljplanens utformning. Vidare bör planhandlingarna kompletteras
med information om biotopskyddsbestämmelserna samt att det på plankartan bör visas vilka
träd som är skyddade.

Information -Värdefulla träd
Länsstyrelsen konstaterat att det finns gamla träd inom planområdet och vill erinra om att
om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska
den som planerar att vidta åtgärden lämna in en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 §
miljöbalken.

Information – Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom fastigheten Lasarettet 5 i Kristianstad, varför
Länsstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget ur fornminnessynpunkt. Däremot
gränsar fastigheten i väster mot fornlämning L1990:969/Kristianstad 93:1, bestående av
stadslager i form av kulturlager från det äldsta Kristianstad, grundat 1614 på Allön i Helge å.
Det ska framgå av planbeskrivningen att om fornlämning påträffas vid grävning, ska arbetet
enligt 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
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Råd om planteknik
Länsstyrelsen konstaterar att den föreslagna genomförandetiden är sju år medan det framgår
att området ska byggas ut i etapper under en tioårsperiod. Länsstyrelsen rekommenderar
därför kommunen att justera genomförandetiden så att det finns rimliga möjligheter att
genomföra planen under angiven tid.
Länsstyrelsens bedömning
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt
ändamål gällande miljökvalitetsnormer för vatten och markföroreningar enligt ovan så att
det visas att platsen är lämplig för den förändring som föreslås har inte Länsstyrelsen några
synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL.

Kommentar

MKN vatten
Planbeskrivningen har kompletterats med information om miljökvalitetsnormer för vatten
utifrån de vattenförekomster som är relevanta för detaljplanen. Det har också förtydligats hur
reningen av dagvattnet sker för att inte medföra negativ inverkan på normerna.
Markmiljö
En kompletterande provtagning har gjorts avseende risk för markföroreningar. Dessa prover
visar att det är förhållandevis typisk utfylld mark i stadsmiljö, dvs inget alarmerade och ingen
fara för de som bor och vistas i området idag samt att det är möjligt att avhjälpa de
föroreningstyper som förekommer. För de delar av planområdet som innehåller värden över
riktlinjerna för känslig markanvändning har planbestämmelser införts om att
markföroreningar ska avhjälpas innan startbesked får ges.
Betydande miljöpåverkan- MKB
Gällande frågan om kulturmiljön och risk för betydande miljöpåverkan så har Kristianstads
kommun accepterat länsstyrelsens bedömning om behovet av strategisk miljöbedömning och
med hjälp av Tyréns tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning till detaljplanen. Det innebär att
konsekvenserna för kulturmiljövärdena samt de avvägningar som legat till grund för
planförslaget framgår tydligare.
Biotopskydd och värdefulla träd
Träden som omfattas av biotopskydd har markerats tydligare på illustrationsplanen och
planbeskrivningen har kompletterats med de särskilda skäl som också anges i den
dispensansökan som Kristianstads kommun lämnat in till länsstyrelsen under våren 2020. En
besiktning av en trädsakkunnig, Landskapsingenjören i Sverige AB, har också genomförts som
stärker behovet av dispens för fällning av de nämnda alléträden.
För att övriga gatuträd i allén utmed Lasarettsboulevarden inte ska påverkas negativt av nya
byggnader eller markarbeten har Landskapsingenjören i Sverige AB även tagit fram
åtgärdsförslag för hur träden och deras rotsystem kan skyddas under byggtiden (PM-2020-0519). Trädbeståndet har generellt inom området behov av komplettering och föryngring och
inget av träden är av sådant värde för naturmiljön så att de bedöms omfattas av samrådsplikt.
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Planbestämmelserna om marklov för trädfällning inom torgytan vid Kanalgatan har preciserats
i enlighet med länsstyrelsens rådgivning.
Fornlämningar
Informationen om 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen fanns redan i samrådshandlingen men
information om den angränsande fornlämningen har lagts till i samma avsnitt i
planbeskrivningen.
Planteknik/genomförandetid
Genomförandetiden har utökats och anges i granskningsförslaget till 8 år. En del av de
beskrivna åtgärderna kan genomföras redan utifrån gällande detaljplan, vilket sammanlagt ger
en genomförandetid för hela projektet på 10 år.
2. Region Skåne
Kristianstad spelar en viktig roll för sitt omland och har tillsammans med Hässleholm
identifierats som regional tillväxtmotor i nordöstra Skåne. Region Skåne anser att det är
betydande att Kristianstad kommun arbetar med att förtäta befintliga strukturer och skapa
integrerade stadsmiljöer i kollektivtrafiknära lägen. På så vis agerar Kristianstads kommun
regionalt och bidrar till att driva Skånes utveckling.

Planområdet ingår i Kristianstads stadskärna och utgör del av en kulturhistoriskt intressant
miljö som är karaktärsgivande för staden. Det är således positivt att planförslaget värnar om
bebyggelsens kulturhistoriska värden avseende material, volym och karaktär. Kommunen har
även arbetat föredömligt med att utveckla planområdets gröna värden. I Strategier för det
flerkärniga Skåne lyfts vikten av att varje kommun utvecklar och betonar sin egen särart och
det unika. Då skapas variation och ett stort utbud som kan tilltala en bredd av invånare,
besökare och företag. Genom att stärka
attraktionskraften i varje plats ökar det regionala mervärdet.

Kommentar

En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram till detaljplanenen och handlingarna har
ytterligare utvecklats avseende områdets kulturmiljövärden och motiv till att några byggnader
rivs. I det sammanhanget är tillskapandet den gröna miljön en viktig del i avvägningen.
Yttrandet från Region Skåne noteras som ingen erinran mot planförslaget.

5 (18)

Sammanfattning av yttranden från kommunala myndigheter, nämnder och
bolag m.fl.
3. Lantmäterimyndigheten Kristianstad
Lantmäterimyndigheten anser inte att illustrationen ska vara med/ta så mycket plats på det
som blir den juridiskt gällande plankartan. Plankartan är svårtolkad på sina ställen bl.a.
förekommer det att det som antas vara användningsgränsen är heldragen. Traktgränsen i
kartan liknar användningsgränsen och stämmer inte med teckenförklaringen.

Det är oklart vad som gäller angående utfartsförbudet mot Lasarettsboulevarden när
bestämmelsen finns i det som blir kvar av den gamla men inte tas med i den nya detaljplanen.
Det finns elledningar inom planområdet som det inte finns u-område för.

Det nämns i planbeskrivningen att kvartersparken och torget ska vara öppen för
allmänheten. Då det planläggs som kvartersmark så blir det upp till den enskilda
fastighetsägaren om det ska hållas tillgängligt för allmänheten.

För att säkra rätten till ledningar inom u-områden måste ledningsrätt bildas eller
nyttjanderättsavtal skrivas. Detta ska stå under fastighetsrättsliga frågor. Under
fastighetsrättsliga frågor ska det även stå att avstyckning av kvartersmark kan ske inom
planområdet. Under ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare så bör det
framgå att det kan bli aktuellt med ersättningar för marköverlåtelserna.

Kommentar

Planförslaget har uppdaterats med en ny grundkarta där gränslinjerna som framstod otydliga
på plankartan har justerats så att skillnaden mot plangränserna är tydligare.
Planområdet har utökats för att även omfatta del av Lasarettsboulevarden och utfartsförbudet
har tydliggjorts. Det är de nuvarande tillfarterna till området som ska användas även för den
nya bebyggelsen.
Elledningarna inom kvartersmarken är till för fastighetens behov och kommer till stor del att
läggas om i samband med genomförandet av detaljplanen. De nya ledningarna bedöms inte
behöva säkras med u-område inom kvartersmarken utan det är fastighetsägarens ansvar att
bevaka ledningarnas placering inom den egna fastigheten.
Att parken placeras inom kvartersmark innebär ingen skillnad mot hur det fungerar idag med
flera stråk och målpunkter inom området som fastighetsägare och verksamhetsutövare är
måna om ska vara tillgängliga för allmänheten.
Illustrationen har tagits bort från plankartan och avsnittet om fastighetsrättsliga frågor har
kompletterats med förutsättningar för bildande av ledningsrätt, möjlighet till avstyckning samt
ersättning för marköverlåtelser, i enlighet med synpunkterna.
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4. Räddningstjänsten Kristianstad
Räddningstjänsten har granskat tillsända handlingar och har följande synpunkter:

Riskhänsyn – Översvämningsrisken har behandlats som ett resonemang i handlingarna.
Räddningstjänsten ser inga ytterligare risker som behöver beaktas i planprocessen.

Tillgänglighet – Om räddningstjänsten skall vara behjälpliga som andra utrymningsväg via
fönster från bostäder (över 11 meter), skall tillgängligheten samt utformningen av
uppställningsplats för räddningstjänstens höjdfordon säkerställas. (BBR 5:721)

Om räddningstjänsten skall vara behjälpliga som andra utrymningsväg via fönster från
bostäder (upp till 11meter), skall tillgängligheten samt utformningen av uppställningsplats
för räddningstjänstens bärbara stegar säkerställas. (BBR 5:3)

Räddningstjänsten rekommenderar att man utreder om det är ett bättre (och kanske
långsiktigt billigare alternativ)alternativ att installera Tr-2 trapphus i flerbostadshusen. Det
skulle innebära att man inte behöver uppställningsplatser för höjdfordon, räddningsvägar till
uppställningsplatserna samt att man därmed även slipper underhåll och snöröjning på dessa
vägar och uppställningsplatser.
Räddningstjänstens tillgänglighet till byggnadens angreppspunkt skall beaktas. Avståndet
mellan räddningstjänstens fordons uppställningsplats och byggnadens angreppspunkt, bör
understiga 50 meter. (BBR 5:72)

Insatstid – Normal insatstid (Inom 10 min).

Brandvatten – Räddningstjänsten har önskemål om ytterligare en brandpost i anslutning till
det aktuella planområdet (i Österlånggatan, bild bifogas)
Övrigt – När det finns en brandskyddsbeskrivning framtagen vill räddningstjänsten gärna ta
del av den. Räddningstjänsten vill även närvara vid det tekniska samrådet.

Kommentar

Frågan om tillgänglighet har utretts vidare i dialog mellan räddningstjänsten och ABK och en
fråga i det sammanhanget var om portiken mot Österlånggatan behövde breddas. Slutsatsen är
att det inte behövs utan den kan behålla 5 meters bredd i planförslaget. I övrigt klarar den
interna gatustrukturen de mått som behövs för räddningsfordonens framkomlighet.
Önskemålet om brandpost har förmedlats till tekniska förvaltningen som tagit med det i
projekteringen av Österlånggatan. Synpunkter om brandskyddsbeskrivning och medverkan vid
tekniskt samråd har förmedlats till kommunens byggnadsinspektörer samt till ABK.
5. C4 Energi
Svar från C4 Energi enligt nedan.

C4 Elnät:
Stora ombyggnationer krävs i elnätet för att säkerhetsställa leveranskapacitet då befintlig
transformatorstation måste flyttas. Plats för ny station måste vara tillgänglig tidigt i
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byggnationsarbetet för att vi ska kunna utföra vårt arbete och samtidigt kunna leverera till
befintliga kunder. Det är av stor vikt att C4 Elnät får vara med tidigt i dialoger och planering
för att underlätta vårt arbete och minska risken för problem eller onödiga dubbelarbeten.

C4 Elnät / AO Fibernät:
Befintlig fiber finns in i ABK Boservice. Önskar samförlägga med C4 Elnät längs
Österlånggatan. Etablering av ny Fördelningsnod inom Lasarettet 5 (Källaren ungefär
Österlånggatan 23).

AO Värme:
Det anges att delar av gångkulverten till CSK med fjärrvärmeledning kan komma att
rivas/byggas om. Det är angeläget att C4 Energi i ett tidigt skede får delta i dialog/ planering
kring detta.
Ny fjärrvärmeledning kommer att utföras under våren 2020 i Österlånggatan som är
planerad att försörja de nya byggnaderna C och D åt sydväst, befintlig byggnad 02, nybyggd
fastighet med adress Österlånggatan 21E (kallad Kv Lugnet 3) samt servis till
Östermalmkyrkan. Plats i Österlånggatan enligt anvisningar från Tekniska förvaltningen.

Kommentar

Avseende transformatorstationen så har olika placeringar studerats utmed
Lasarettsboulevarden men C4 Elnät har lämnat besked om att det mest lämpliga läget är på
ABKs lastgård, så denna möjlighet kvarstår i granskningsförslaget. Dialog pågår löpande
mellan C4 Energi, C4 Elnät och ABK om påverkan på befintliga anläggningar och behovet av
nya. Tekniska förvaltningen arbetar med en detaljprojektering av Österlånggatan och
önskemålet om samförläggning har förmedlats till projektörerna.
6. Tekniska förvaltningen
Vi vill ur trafiksäkerhetssynpunkt gärna ha mer information om den tilltänkta utformningen
av vändplatsen och hur det är tänkt att skyltning och utformning av anslutningen till
cykelvägen i söder ska justeras så att förutsättningarna för vändplatsen tydligt framgår. Vi
har idag problem med mycket trafik på gågatorna inne i city. Har det gjorts någon riskanalys
över gågatan i söder gällande interntrafik och leveranser till befintliga verksamheter? Vi ser
gärna att man kan presentera hur barnperspektivet beaktats gällande trafikplaneringen i
området.

Kommentar

Tekniska förvaltningen har efter samrådet påbörjat projekteringsarbetet för Österlånggatan
och tillser i det sammanhanget att vändplats, tillfarter, gatuparkering och skyltning utformas
på lämpligt sätt. En särskild granskning har gjorts för att kontrollera att de 12 meter som
avsatts som gatumark på plankartan är tillräckligt för att rymma de kommunala intressena i
form av bl a ledningar, parkeringar och svängradier. Vad gäller gång- och cykelvägen så
innebär planförslaget att kommunen tar över huvudmannaskapet och att själva cykelbanan
hamnar i blandtrafik några meter tidigare än i dagsläget.
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Den föreslagna ”gågatan” är inte jämförbar med gågatorna i centrum, utan syftet med den här
gatan är att tillfarter till bostäderna ska ske i begränsad omfattning och på gåendes villkor. Det
blir alltså inte en traditionell ”gågata” utan snarare en ”gårdsgata”. Leveranser har en anvisad
vändplats i anslutning till Amalia-byggnaden för att minimera konflikt med gående och
cyklister.
Planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt där det framgår att detaljplanen inte
direkt och uppenbart påverkar barn, men att projektet är positivt ur barnperspektiv, genom
tillkapande av en ny, i stort sett bilfri, bostadsmiljö med tillhörande park och lekmöjligheter i en
tättbebyggd stadsdel.

Sammanfattning av yttranden från sakägare, intresseorganisationer, föreningar,
övriga
7.

Uttern 4
Frågor och Synpunkter ang. planerat 12 vånings hus, 38 m högt på Lasarettsboulevarden,
bredvid Amalia huset. Mitt emot biblioteket.

1. Varför ska man bygga ett 12 vån hus, 38 m högt?
2. Kommer huset lämna solskugga som skuggar Uttern 4 trädgård?
3. Är det gjort en analys på hur ett högre hus ger för solskugga?
4. Måste man riva befintligt hus. Kan man då hålla samma höjd som Amalia huset med ett nytt
hus?
5. Hur mycket behöver man påla för bygga nytt hus istället för behålla befintligt hus?
6. Kommer man ersätta skador på andras hus orsakade av pålningsarbete?
7. Passar ett 12-våningshus in där det är tänkt ? Avseende de andra husen i närheten.
Kommer Byggnadsnämnden ta hänsyn till synpunkterna?

Kommentar

Tankarna på att förtäta och bygga om inom Östermalms park har funnits i åtminstone 10-15 år.
Tidigare förslag har visat punkthus i upp till 20 våningar, vilket varken miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen eller byggnadsnämnden har godtagit.
Nu har ABK tagit fram ett genomarbetat bebyggelseförslag med hjälp av Liljewall arkitekter
som innehåller ett högre hus som placeras vid stadsbiblioteket som är den funktion/byggnad
som har störst tålighet för bl a skuggning.
Det nya 12-våningshuset kommer att sticka upp men blir samtidigt något av ett landmärke för
Östermalm och området kring kultulturkvarteret. Samma höjd har godkänts för bostadshuset
(no12) vid Hästtorget, och det är ingen orimlig höjd i stadsmiljön. Skälen till att tillåta ett högre
hus har bl a betydelse för möjligheterna att spara delar av befintlig kulturhistorisk bebyggelse
och kunna anordna tillräckliga parkmiljöer som tar utrymme i markplan.
Planhandlingarna har kompletterats med en solstudie som visar hur skuggorna faller vid våroch höstdagjämning samt vid sommar- och vintersolstånd. För de tillfällen där skugga faller på
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omgivande bebyggelse, så har en fördjupad redovisning gjorts som visar skuggförhållandena vid
olika klockslag. Skugga påverkar Uttern 4 vid vår- och höstdagjämning ungefär kl. 9-10.30,
sedan drar skuggan vidare till biblioteket.
Det kommer att behövas pålning i samband byggnation inom området och störningar som
uppstår under byggtiden är oundvikliga men tidsbegränsade. I samband med bygglovsprocessen
och det tekniska samrådet upprättas ett kontrollprogram där byggherren står som ansvarig för
ev. olägenheter och/eller skador som kan uppstå till en följd av byggnationen. Byggherrar kan
också använda vibrationsmätare och utföra sprickbildningsundersökningar före och efter
verkställd byggnation. Detta är dock inget som kan regleras i detaljplanen, utan det är frågor
som hanteras i samband med genomförandet av byggprojekten.
8.

Snapphanen 14
Jag ifrågasätter kraftigt er planering av en 4 000 m2 ”engelsk park” mitt i Kristianstad. Det
kan absolut inte motiveras utifrån vårt aktuella och framtida klimat med beräknade ökande
nederbörd, extremvarma somrar och hotade biologiska mångfald med bristande pollinatörer
med mer.

Här finns möjlighet att skapa en ny innovativ framtidsorienterad parkmiljö i Kristianstad och
så väljer man en 1800-talsromantisk kolonialbrittisk slottspark, som PASSERAT sitt bäst före
datum för åtminstone 30 år sedan.

Minns ni hur Tivoliparken såg ut 2018? Det är en ”engelsk park” och den led i värmen! Gräs,
buskar, löv, rosor ja allt vissnade! Det inte gick att vistas i parken på grund av all sol, torr
värme och minimal skugga. Och det krävs stort underhåll att sköta sådana parkytor, eller
hur?

Er utformning av grönytan följer inte intentionerna i Agenda 2030. Var är kommunens
framtidstänk för park och trädgård? Mångfald är nyckeln, täta planeringar som binder fukt,
växtval som trivs i vår miljö. Framförallt ickesterila växter så våra pollinerare kan få en chans
att överleva. Vi har även verkligen möjligheter för vattendrag på nya sätt! Även delaktighet är
viktigt där barn och gamla ska kunna gå omkring och upptäcka naturen omkring sig, kanske
sköta planteringar, perenner, plocka ängsblommor, lära sig om natur och miljö, äta några bär,
ta lite kryddörter till middagen med mera.

Jag ber om en översyn där kommunen leder vår stadsparksmiljö in i nutiden. Börja med
denna kvarterspark, tack.

Kommentar

Det är positivt när kommuninvånare engagerar sig i stadens gröna miljöer och bidrar med
tankar och idéer kring utvecklingen. I detta fall när ärendet befinner sig väldigt tidigt i
processen, i detaljplaneskedet, så regleras inte detaljutformningen av parken, utan det är upp
till fastighetsägaren (ABK) att gestalta den i samband med genomförandet och utbyggnaden av
området. Men redan nu framgår det att parken ska vara en multifunktionell yta som dels ska
fördröja och rena regnvatten och dels fungera som utemiljö för boende och skolelever.
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Begreppet ”engelsk park” har varit ett arbetsnamn för projektet för att tydliggöra att det råder
hög ambitionsnivå kring de gröna miljöerna och det har även koppling till att marken ska vara
kuperad med inslag av vegetationsdungar. Parken är också tänkt att inrymma allmänna ytor,
lekmiljöer, sittplatser och en del privata uteplatser närmast de nya bostadshusen. Det finns
alltså goda möjligheter att genomföra flera av förslagen som framförs i yttrandet om olika
växtinslag, solskydd, synlighet av årstidsväxlingar och attraktivitet för olika åldersgrupper.
Synpunkterna föranleder ingen förändring av detaljplaneförslaget men har förmedlats till ABK
som inspiration till det fortsatta gestaltningsarbetet med Östermalms park.
9. Brf Hunden 11
Invänder mot att 2 lindar ska sågas ner längs Lasarettsboulevarden. Man överger begreppet
boulevard, ingen annanstans längs Lasarettsboulevarden saknas träd eller föreligger så kort
avstånd mellan höga huskroppar. Kan inte fasaden backas så pass att hamlade lindar får
plats? Önskar ta del av Länsstyrelsens beslut gällande lindarna snarast när Kristianstads
kommun har lämnat in ansökan om dispens från biotopskyddet.

Antalet parkeringsplatser är redan idag ett bekymmer. Varför minska 5% i beräkningen på
minimumkravet när det redan är brist på parkeringar? I planbeskrivningen verkar det vara
hög osäkerhet om hur många parkeringar som kommer att finnas utöver de i
parkeringshuset. Boendeparkering finns idag inom området för Östermalms Park, det är
högst intressant att veta vad som kommer hända med dem. Om de ska tas bort, är det
fastställt hur många p-platser som kommer vara tillgängliga för allmänheten, som kommer
ingå i boendeparkeringen? Hur många boendeparkeringstillstånd är utfärdade i förhållande
till hur många parkeringar det finns avsatta? Är det med i beräkningen om behovet av
boendeparkeringar? Finns det möjlighet att hyra p-plats i parkeringshuset om man inte bor
inom Östermalms Park?
Muren mot Lasarettsboulevarden, har varit problem med rappning och klotter. Förslag att
den rivs och ersätts med järnsmidesstaket. Lasarettsboulevarden är redan i nuläget en
vältrafikerad gata med bullerproblem till följd av att hastigheten sällan hålls. Finns det plan
på hur man kan reducera bullernivån, att se till att hastighetsgränsen hålls? Hur mycket
beräknas trafiken öka som följd av förtätning av kvarteret?

Konsekvenser av pålning i närområdet, dels av No 12 samt av Kv Lugnet, är sprickbildningar i
närliggande hus. Vi har upptäckt sprickor i tak i några lägenheter efter pålningarna. Det finns
många gamla hus i området runt Östermalms Park som kan vara känsliga vid pålning. Har det
gjorts för- och efterbesiktningar i närliggande fastigheter efter pålning av No 12? Finns det
förebyggande åtgärder för närliggande hus att genomföra innan pålning i Östermalms Park
påbörjas? Föreningen önskar närvara vid förbesiktning inför pålningsarbete.

Sol- och skugganalyser bör ingå i projekteringsunderlaget. Har det gjorts någon sol- och
skugganalys? I så fall önskar föreningen ta del av den. Den ska presenteras i samband med
framläggande av detaljplanen.

Projektekonomi, har de ekonomiska frågorna analyserats? I så fall önskar föreningen ta del
av analysen och resultaten.
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Kommentar
Kristianstads kommun har under våren 2020 lämnat in en ansökan till länsstyrelsen om dispens
för att bl a ta bort två lindar utmed Lasarettsboulevarden. En trädsakkunnig,
Landskapsingenjören i Sverige AB, har besiktigat träden och konstaterar bl a att den andra
linden från korsningen mot Österlånggatan är i mycket dåligt skick. Räddningstjänsten har
bedömt att det kan vara svårt att nå ny bostadsbebyggelse från korsningen vilket också
föranleder behov av att ta bort de båda gatuträden. Redan enligt nu gällande detaljplan finns
möjlighet att uppföra ett 4-våningshus i anslutning till dessa båda träd så frågan om fällning
och dispens hade kunnat aktualiseras även utan nu aktuell planläggning. I dispenserna klargörs
krav på återplantering och det är viktigt att ha besluten i ordning om träden behöver tas bort
med kort framförhållning t ex i byggskedet. Önskemålet om att få ta del av dispensbeslutet
noteras.
Vad gäller frågorna om parkering så har kommunen kännedom om att det råder efterfrågan
på p-platser inom Östermalm. Underlagsmaterialet och illustrationerna till detaljplanen visar
hur åtminstone 270 p-platser kan tillskapas i p-hus och som markparkering. Ingångdata för
projektet har varit att mängden allmänt tillgängliga parkeringsplatser inte ska minska i
området. Det är också viktigt att känna till att de beräkningar som görs i samband med
detaljplaneringen är väldigt översiktliga och det är inte förrän i det framtida bygglovsskedet
som det mer precisa antalet parkeringsplatser och dess placering ska redovisas.
Boendeparkering, som låter boende i
området parkera under längre tid och till
en lägre avgift än besökande, kan bara
anvisas till kommunal mark. Inom
Östermalm finns boendeparkering vid de
markerade ytorna på kartan till höger.
Enligt uppgifter från tekniska förvaltningen
så handlar det om 384 platser och till dessa
platser är 177 boendeparkeringstillstånd
utfärdade (april 2020).
25 st boendeparkeringar försvinner med
planförslagets genomförande (16 st utmed
Österlånggatan och 9 st vid
Lasarettsboulevarden).

Kommunal boendeparkering inom Östermalm. Streckad ring markerar
boendeparkeringarna som försvinner med planförslagets genomförande.

Dessa parkeringsplatser ska till samma antal ersättas inom planområdet, mest troligt i det
parkeringshus som uppförs vid Österlånggatan. Dessa p-platser ska kunna nyttjas av
allmänheten, däremot kan kommunal boendeparkering inte anvisas till p-huset eftersom detta
kommer att tillhöra ABK. Det är också ABK som avgör vilka som får hyra plats i p-huset.
Kristianstads kommun har gjort trafikräkningar på Lasarettsboulevarden och Kanalgatan och
gjort en uppskattning för Österlånggatan. Redovisning av dessa siffror, med hänsyn taget till de
nya lägenheterna och en uppräkning till 2040, finns i planbeskrivningens avsnitt om ”Risker och
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störningar/trafikbuller”. Synpunkterna om höga hastigheter på Lasarettsboulevarden har
förmedlats till tekniska förvaltningen för kännedom.
Muren påverkas inte av planförslaget utan är tänkt att bli kvar i sin nuvarande utformning.
Muren har ett visst kulturmiljövärde och bakom den ligger ABKs lastgård som med fördel kan
döljas från den allmänna gatan.
Det kommer att behövas pålning i samband byggnation inom området och störningar som
uppstår under byggtiden är oundvikliga men tidsbegränsade. I samband med bygglovsprocessen
och det tekniska samrådet upprättas ett kontrollprogram där byggherren står som ansvarig för
ev. olägenheter och/eller skador som kan uppstå till en följd av byggnationen. Byggherrar kan
också använda vibrationsmätare och utföra sprickbildningsundersökningar före och efter
verkställd byggnation. Detta är dock inget som kan regleras i detaljplanen, utan det är frågor
som hanteras i samband med genomförandet av byggprojekten.
Planhandlingarna har kompletterats med en solstudie som visar hur skuggorna faller vid våroch höstdagjämning samt vid sommar- och vintersolstånd. För de tillfällen där skugga faller på
omgivande bebyggelse, så har en fördjupad redovisning gjorts som visar skuggförhållandena vid
olika klockslag. Skugga påverkar Hunden 11 endast i liten utsträckning på förmiddagen vid
vårdagjämning.
Detaljplanen prövar den fysiska bebyggelsens placering och utformning men behandlar inte
projektekonomidetaljer. Detta hanteras av exploatören/byggherren, i detta fall ABK.
10. Föreningen Gamla Kristianstad
Föreningen lämnar här nedan följande synpunkter:

Genom att en del av byggnaderna inom planområdet bevaras och att den del av Lasarettet 5,
som ligger utanför planförslaget, har kvar sitt byggnadsbestånd så vidmakthålls upplevelsen
av områdets historiska användning på ett tydligt sätt. Detta förstärks ytterligare genom att
tydliga bestämmelser införs för de nya byggnadernas gestaltning, som innebär att de
anpassas till befintlig bebyggelse även om vissa delar kommer att bli upp till 8 våningar.

Föreningen anser att det hade varit önskvärt att ytterligare byggnader hade bevarats bland
annat med hänsyn till det historiska värdet men vi har viss förståelse för behovet av att
kunna nyttja området för ett modernt och rationellt bostadsbyggande.

Föreningens ser det som viktigt att föreslaget parkeringshus i planområdets sydöstra del
utformas så att det infogas i den föreslagna park- och bebyggelsemiljön på ett sådant sätt att
den underordnas omgivningen. Här är det viktigt att man väljer material som långsiktigt
säkerställer parkeringshusets exteriör.

Föreslagen kvarterspark samt Östermalms torg invid kanalsgatan ser vi som ett positivt
inslag i stadsdelen och som ger kristianstadsborna ytterligare en grön oas.

Däremot ställer sig föreningen mycket kritisk till det föreslagna 12-13 våningshuset (42 m
nockhöjd) som helt avviker från stadens karaktär. Kringliggande bebyggelse har max 25 m
nockhöjd.
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25 p-platser på allmän platsmark försvinner och förläggs inom kvartersmark, dessa är idag
en resurs för bl a Östermalmskyrkan.

Avslutningsvis vill föreningen understryka att vi ställer oss mycket positiva till förnyelsen av
kvarteret Lasarettet som kommer att vara en viktig del i det pågående arbetet med att stärka
vår stadskärna.

Kommentar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen noterar att föreningen i stort är positiv till den
föreslagna stadsförnyelsen och tillskapandet av parkmiljön. Avseende det höga huset så har
höjden betydelse för möjligheterna att spara delar av befintlig kulturhistorisk bebyggelse och
kunna anordna tillräckliga parkmiljöer som tar utrymme i markplan. Placeringen i kvarteret är
väl vald utmed Lasarettsboulevarden och stadsbiblioteket. Det blir en hög byggnad, men
byggnadshöjden har begränsats till 38 meter mot gatan och den högsta delen placeras inåt
kvarteret. Tanken från ABKs sida är att byggnaden ska få en varierad takutformning i olika
nivåer och med möjlighet till takterrasser, vilket bidrar till att ge byggnaden ett lättare intryck.
De 25 p-platserna som försvinner som gatuparkering kommer att ersättas i samma antal inom
planområdet, mest troligt i bottenplan på parkeringshuset. Dessa ska fortsatt kunna användas
av allmänheten för besök i området.
11.
Sammanfattningsvis; Det är olyckligt fokus och syfte i förslaget till detaljplan för Östermalms
park som innebär ökad befolkning och förtätning i centrala Kristianstad genom ny simpel
höghusbebyggelse. Expandera istället Kristianstads kommuns tätorter och stadens förorter.
Skånes geografiskt största kommun har utrymme och behöver inte tränga samman bostäder i
Kristianstads centrum.
Riksintresset Kristianstad stad behöver bevaras med befintlig generell förtätningsgrad och
befolkningsmängd och behålla sin klassiska stadsbild.

Höghusbebyggelse förstör stadsbilden i centrala Kristianstad. Höghusbebyggelse ska inte
anläggas på olämplig grund. Östermalmspark är gammal sjö och våtmark vilket framgår av
Arbin mfl kartmaterial från 1748. Omfattande grundarbeten och pålning behövs för höghus
som kan orsaka väsentlig skada på omkringliggande fastigheter. Detta måste undvikas.

Innan förtätning med befolkningsökning överhuvudtaget diskuteras och planeras för centrala
Kristianstad måste
• staden först vallsäkras,
• nytt reningsverk säkerställas
• räddningstjänsten flyttas
• centralsjukhuset säkras
• olika krisplaner säkras och övas i händelse av nya epedemier eller översvämning

14 (18)

Annars riskeras människors liv och hälsa samt riskeras stora egendomsförluster. Ovan
aspekter saknas som beslutsunderlag i planeringen. Gör nytt detaljplaneförslag och bevara
stadskärnans själ. Riv mindre och renovera mer.

Kommentar

Det råder naturligtvis olika uppfattning om förtätning ur ett samhällsplaneringsperspektiv,
men för Kristianstads del innebär nu aktuellt planförslag ett välkommet tillskott av nya
bostäder och funktioner i centrum med god närhet till utbyggd kollektivtrafik och befintlig
service. Att främja förtätning är också ett uttalat kommunalt mål i både gällande och pågående
översiktsplaner.
Geotekniska och markmiljötekniska undersökningar har genomförts som visar att det är fullt
möjligt att bebygga området på det sätt som visas i planhandlingarna. Som även nämnts i
tidigare kommentarer så kommer pålning att behövas och det är byggherren som ansvarar för
kontrollprogram kring detta. Östermalms park är också tänkt att byggas i etapper, så
eventuella störningar från pålningsarbeten kommer att ske vid separata tillfällen och fördelas
över uppemot 8-10 år.
Aktuellt planområde ligger utanför riksintresset för kulturmiljövård, men anpassningar har
gjorts för att värna om områdets kulturhistoriska värden. En stor del av befintlig bebyggelse
kommer att sparas och flera av byggnaderna har fått tydligare varsamhetsbestämmelser för
utseende och utformning. Planförslaget möjliggör också återskapande av en parkmiljö centralt i
kvarteret (lasarettspark). Att kunna förtäta och bygga nytt ger också incitament och
ekonomiska förutsättningar att rusta upp och renovera andra delar av bebyggelse och
utemiljöer.
Kristianstads kommun arbetar löpande med både översvämningsrisker och vallsäkring och
stora satsningar görs bl a inom centrala reningsverket, men de nämnda exemplen på
övergripande allmänna sammahällsfrågor hanteras inte inom ramen för denna enskilda
detaljplan.
12. Östermalmskyrkan
Östermalmskyrkans församling i Kristianstad, fastighetsbeteckning Lasarettet 4, lämnar
följande synpunkter på förslaget till ny detaljplan för del av Lasarettet 5:

Eftersom det är högst troligt att trafiken på Österlånggatan ökar när det blir infartsgata till ett
parkeringshus anser vi det är viktigt att gatans utformning ses över noga avseende
trafiksäkerheten och att tillgängligheten för gående och cyklister beaktas. Många av våra
besökare passerar över Österlånggatan på väg till och från centrum. Det innebär att de
sneddar tvärs över Österlånggatan vid infarten/utfarten till Lasarettsboulevarden. Detta
fungerar bra idag när trafiken inte är intensiv men kan bli riskabelt ifall trafiken ökar.

Vi skickar också med att se över att det finns tillräckligt med allmänna parkeringsplatser i
området. Det är ganska många parkeringsplatser som försvinner om man tar bor de som
finns på västra sidan av Österlånggatan. Med ökat antal boende i området så ökar också

trycket på allmänna parkeringsplatser.
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Kommentar
Trafiken kommer att öka jämfört med idag men det handlar främst om boendetrafik som har
sin målpunkt i området och som inte genererar ökad genomfartstrafik eller högre hastigheter.
Tekniska förvaltningen har påbörjat projekteringsarbetet för Österlånggatan och tillser i det
sammanhanget att vändplats, in- och utfarter, gatuparkering, skyltning mm utformas på
lämpligt sätt. Kommunen tar också över ansvaret för gång- och cykelvägen som leder från
Österlånggatan till Södra Kaserngatan.
Planförslaget innebär att 25 p-platser som idag kan nyttjas för boendeparkering ersätts med 25
st besöksparkeringar som kan användas tillfälligt och under kortare tid av besökare till
områdets olika verksamheter (t ex kyrkan).
Detaljplanen möjliggör också för ett gång- och cykelstråk genom Östermalms park, som leder
från Kanalgatan och ansluter till Österlånggatan genom en 5 meter bred passage genom den
nya bebyggelsen. Passagen placeras mittemot Östermalmskyrkan och ger möjligheter för
besökare från centrum att kunna nå kyrkan utan att behöva korsa Lasarettsboulevarden.
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Föreslagna förändringar av planförslaget
Inkomna synpunkter under samrådet har medfört följande förändringar av planförslaget
inför granskning:

• Planförslaget har kompletterats med miljökonsekvensbeskrivning för kulturmiljövärden,
Tyréns 2020-09-18, solstudie, Liljewall arkitekter 2020-05-26, miljöteknisk
markundersökning, Tyréns 2020-06-02, PM-åtgärdsförslag för berörda träd utmed
Lasarettsboulevarden, Landskapsingenjören i Sverige AB, 2020-05-19, PM-beskrivning av
dagvattenrening, Tyréns 2020-05-20.
• Utökad provtagning avseende markmiljö har genomförts och föranlett att en del av
planområdet fått villkorsbestämmelser om att startbesked för nybyggnation inte får ges
förrän markföroreningar har avhjälpts.

• Planområdet har utökats för att även omfatta del av Lasarettsboulevarden för att
tydliggöra gällande utfartsförbud.

• Befintlig gång- och cykelväg i Österlånggatans förlängning mot Södra Kaserngatan som
idag ingår i ABKs kvartersmark planläggs istället som allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap.

• Kvartersmarken utmed gång- och cykelvägen har anpassats till pågående markanvändning
i angränsande detaljplaner för att möjliggöra en lämplig fastighetsbildning.

• Planbestämmelsen ”centrum” har redaktionellt justerats så att det tydligare framgår att
centrumändamål endast tillåts i entréplan och i de två översta våningsplanen.
• Planbestämmelsen om krav på byggnadsverks anpassning till befintliga träd mellan
Amalia och det nya höga huset har tagits bort med hänsyn till att bestämmelsen var för
otydlig i relation till den nya byggrätten.

• Byggrätten inom ABKs lastgård har ökats något i utbredning för att möjliggöra en mer
ändamålsenlig placering av en ny transformatorstation. Tillfartsytan till lastgården har
belagts med prickmark.

• Planbestämmelserna om marklov för trädfällning har preciserats till de tre största och
mest värdefulla träden inom torgytan vid Kanalgatan. I det ingår att träden endast får
fällas på grund av sjukdom eller säkerhetsrisk. Den tidigare generella bestämmelsen om
varsamhet för träden har utgått då den inte är tillämpbar för detta ändamål utan bara kan
knytas till bebyggelse.

• De tidigare föreslagna q-bestämmelserna för Amalia och ekonomibyggnaden
(gymnasieskolan) har ersatts av varsamhetsbestämmelser (k) som tydligare anger vilka
krav på hänsyn som gäller vid förändringar av byggnaderna. Även
varsamhetsbestämmelserna (k) för ”pannhuset” och ”personalbostaden” (ABKs tidigare
Boservicekontor) har i granskningsförslaget förtydligats avseende vilka byggnadsdetaljer
som ska bibehållas likt befintliga.

• Redaktionella förtydliganden har gjorts av utformningsbestämmelserna (f).
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• Genomförandetiden har ökats till 8 år.

• Illustrationsplanen har tagits bort från plankartan.

• Planbeskrivningen har reviderats utifrån miljökonsekvensbeskrivningens och de
genomförda utredningarnas slutsatser och även med information om förutsättningar för
bildande av ledningsrätt, möjlighet till avstyckning samt ersättning för marköverlåtelser.
Planbeskrivningen har också redaktionellt kompletterats avseende barnperspektivet,
dimensioneringen av miljörum och förutsättningarna för posthantering.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden
• Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens samrådsredogörelse,

• revidera planhandlingarna enligt förslaget samt

• godkänna planförslaget och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för granskning.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Roger Jönsson
avdelningschef/stadsarkitekt

Jeanette Petersén
planeringsarkitekt

Byggnadsnämnden beslutade 2020-09-29, § 174 i enlighet med förvaltningens förslag.
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1

INLEDNING

BAKGRUND OCH SYFTE
Ny detaljplan för del av fastigheten lasarettet 5 – Östermalms Park syftar till att utveckla och
förtäta det f.d. sjukhusområdet i Kristianstad. Planområdet är beläget i stadsdelen Östermalm
strax öster om och i anslutning till stadskärnan. Fastigheten ägs av AB Kristianstadsbyggen.
Planområdet är idag bebyggt med byggnader uppförda som en del av Kristianstads f.d. lasarett
och som idag innehar blandad verksamhet och bostäder.
Visionen om en ”Park med bebyggelse som knyter an till kulturkvarteret och kanalparken” var
utgångspunkten för AB Kristianstadbyggens ansökan om en ny detaljplan för Lasarettet 5. Syftet
med detaljplanen är att utveckla det före detta sjukhusområdet och förtäta kvarteret med
bostäder. Detaljplanen ger möjlighet för 250-300 nya bostäder med inslag av centrumfunktioner
samt ett parkeringshus. Den gröna karaktären förstärks genom tillskapande av en kvarterspark
centralt i området. Förslaget utgår från den kulturhistoriskt värdefulla miljön och genom en
omdisponering av byggrätterna skapas förutsättningar för ett stadskvarter som anpassas till
Kristianstads rutnätsstad. Förslaget innebär att delar av det f.d. sjukhusområdets byggnader
måste rivas och prickad mark bebyggas.
Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att belysa de miljökonsekvenser som kan tänkas uppstå
vid genomförande av planen fullt ut samt beskriva hur eventuella negativa miljökonsekvenser
kan minimeras eller undvikas.
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2

AVGRÄNSNING

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Planområdets geografiska avgränsning.
Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar samma geografiska område som planförslaget, vilket
framgår av Figur 1. För vissa aspekter behöver dock miljökonsekvensbeskrivningen ha ett vidare
perspektiv. Det bedöms i detta fall gälla kulturmiljö där påverkan kan sträcka sig utanför
planområdet.

Figur 1: Planområdet markerat med gul linje

Uppdrag: 304681, MKB till detaljplan för del av fastigheten Lasarettet 5, Östermalmspark
Beställare: AB Kristianstadsbyggen
C:\Users\jsn\OneDrive - Tyrens AB\Desktop\Östermalms park\BK\=Arbetsarea=\MKB\MKB_DP Östermalms park 200914.docx

5(20)

2020-09-18

AVGRÄNSNING I SAK
Ett genomförande av detaljplanen har av Kristianstads kommun antagits kunna medföra
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats.
En MKB:s omfattning och detaljeringsgrad ska enligt miljöbalken stå i proportion till projektets
eller åtgärdens miljöpåverkan. MKB:n ska redovisa de uppgifter som behövs för att bedöma
projektets huvudsakliga inverkan på människornas hälsa, miljö och hushållning med mark och
vatten samt andra resurser. Detta innebär att vissa effekter blir mer belysta än andra och att
aspekter som har liten betydelse kan behandlas översiktligt eller utelämnas. Vidare är syftet att
möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter. Hänsyn ska även tas till att vissa frågor kan
bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i
tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder.
Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen har fastställts i samråd med länsstyrelsen i Skåne
via epost under juni 2020. Baserat på de inkomna synpunkterna under detaljplanens samrådstid
bedöms följande miljöaspekter som relevanta att fokusera på och att behandla i denna MKB:
•

Kulturmiljö

Utöver detta görs en avstämning mot aktuella miljökvalitetsmål.
Andra miljöaspekter bedöms inte påverkas alls eller i så liten omfattning att de inte behandlas i
denna MKB.

AVGRÄNSNING I TID
Miljökonsekvensbeskrivningen belyser konsekvenserna av detaljplanens genomförande.
Förhållandena som beskrivs i denna MKB är avsedda att spegla den situation som kan förväntas
råda några år efter detaljplanens genomförande och områdets färdigställande, ungefär år 2030.
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METOD

De miljöbedömningar som görs i MKB:n använder begreppen påverkan, effekt och konsekvens
beroende på hur långtgående analys som har varit möjlig att göra för olika aspekter. Det är inte
alltid möjligt att systematiskt använda begreppen för alla situationer. Även om strävan är att
uttrycka värderingar i termen konsekvens, så är det inte alltid möjligt på grund av mycket
komplexa effektsamband.
Påverkan avser förändring av miljön genom exempelvis fysiskt intrång eller störningar genom
buller, visuell förändring och grundvattenpåverkan.
Effekt är en förändring av miljökvalitet som kan mätas eller beräknas kvantitativt eller på annat
sätt beskrivas.
Konsekvenser är en bedömning som görs utifrån de effekter som påverkan från
utbyggnadsförslaget, inklusive integrerade förebyggande åtgärder, ger på de olika
miljöaspekterna. Konsekvenserna för detaljplanen jämförs mot konsekvenser av ett
jämförelsealternativ, ett så kallat nollalternativ.
För att systematisera och underlätta konsekvensbedömningen används bedömningsgrunder. Där
det är möjligt anges bedömningsgrunder i form av lagkrav, normer och riktvärden. För aspekter
som saknar sådana krav utgör exempelvis miljömål samt allmänna förutsättningar och
värdebeskrivningar bedömningsgrund.
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Figur 2: Konsekvenser bedöms utifrån en sammanvägning av intressets värde och
ingreppets/störningens omfattning (effekt).
Konsekvenserna anges i en skala från ingen konsekvens, liten konsekvens, måttlig konsekvens
till stor konsekvens. Konsekvenserna kan vara såväl positiva som negativa. Skalan bygger på
relationen mellan de befintliga värdena och omfattningen av de förväntade effekterna
(ingreppets/störningens omfattning) enligt nedanstående konsekvensdiagram. En måttlig effekt
som berör ett stort värde eller många människor kan alltså bedömas som en stor konsekvens. På
motsvarande sätt kan en mycket negativ effekt på ett lågt värde bedömas som en liten
konsekvens. Positiva konsekvenser uppstår då befintliga värden förstärks och/eller nya värden
tillförs.
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ALTERNATIV

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt miljöbalken innehålla en redovisning av alternativa
platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar med en motivering varför ett visst
alternativ har valts. Vidare ska konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer
till stånd beskrivas, ett så kallat nollalternativ.

NOLLALTERNATIV
Utbyggnadsförslagets förväntade konsekvenser jämförs mot ett så kallat nollalternativ.
Nollalternativet utgör en tänkt framtida situation där utbyggnadsförslaget inte realiseras. I det
här fallet antas en framskrivning av befintliga, fysiska förhållanden, det vill säga att dagens
markanvändning fortsätter. Som jämförelseår används en antagen tidpunkt i framtiden där en
utbyggnad av planområdet antas ha skett. I konsekvensbeskrivningen fungerar nollalternativet
således som ett jämförelsealternativ till de föreslagna förändringarna.
Nollalternativet innebär att gällande plan ligger till grund för eventuell utveckling/utbyggnad av
planområdet. Med detta som utgångspunkt innebär således nollalternativet att;
•

Prickad mark innebär att inga nybyggnationer är aktuella utanför befintlig bebyggelse.

•

Planens huvudsakliga användning centrumändamål med inriktning vård,
samlingslokaler, kontor, undervisning, bostäder mm innebär fortsatt möjlighet till bred
omvandling och utveckling av verksamhet i befintliga byggnader eller i nya
ersättningsbyggnader inom ramen för detaljplanen

•

Ingen av byggnaderna är i planen belagda med rivningsförbud.

ALTERNATIV LOKALISERING OCH UTFORMNING
Ingen utredning för alternativ lokalisering har varit aktuell i detta planförslag då planens syfte är
att utveckla denna fastighet specifikt.

ALTERNATIV UTFORMNING
Inom planområdet finns idag byggnader, mark- och parkyta som uppförts som en del av
Kristianstads f.d. lasarett.
I processen som lett fram till befintligt planförslag har flera olika förslag lagts fram.
Ett första skissförslag/vision som lades fram bedömdes inte tillräckligt varsamt gällande
kulturmiljö eller stadsbild. En kulturmiljöutredning låg därefter till grund för en arkitekttävling
där tre olika förslag bedömdes. Det vinnande förslaget ritat av Lijlewalls arkitekter ligger till
grund för planförslaget.

PLANFÖRSLAGET
Detaljplanen innebär en förtätning av Östermalms park med framför allt bostäder men möjliggör
också för olika slags centrumfunktioner, vårdbostäder, skola, verkstad/garage samt ett
parkeringshus. Nuvarande förslag innehåller ca 270 tillkommande bostäder, men antalet kan
variera beroende på lägenhetsstorlek. Strukturen för bebyggelsen är ett stadskvarter med inslag
av både befintliga och nya byggnader. Förslaget innehåller ett tydligt kvarter med markerade
hörn och stadsmässig karaktär. Bebyggelsehöjderna varierar mellan fyra och åtta våningar och
ett högre hus om 12-13 våningar placeras mittemot biblioteket. I mitten av området föreslås en
kvarterspark som är till för de boende men också öppen för allmänheten. Parkmiljön skapar ett
grönt stråk genom kvarteret. Mot Kanalgatan utvecklas befintlig plats till ett grönt torg som även
kan användas som en del av dagvattenhanteringen. Planområdet kommer att byggas om och ut i
etapper och innebär även att några av de befintliga byggnaderna kommer att rivas.
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För vidare beskrivning av planförslaget se dokumentet 1_Planbeskriving_östermalms
park_samråd.pdf

Figur 3: Plankarta, samrådsförslag.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

ÖVERSIKTSPLAN FÖR KRISTIANSTAD
Dokumentet Kristianstad Växer – en stad i balans Fördjupad översiktsplan för staden
Kristianstad som antogs av Kristianstad kommunfullmäktige 2009 behandlar endast
innerstadens kulturmiljöer översiktlig och det gamla lasarettsområdet nämns endast en gång
och då bara gällande läget i nära anslutning till centrum. Under rubriken Särskilt område Centrala staden lyfts bland annat hur kommunen ser på stadens kultur och historia samt hur
detta ska användas och utvecklas.
Centrala staden bär på mycket av kommunens kultur och historia som är väsentlig för
identiteten. Kulturhistoria är en viktig del av stadens utveckling. Äldre byggnader ska tas
tillvara, ges ny funktion och låtas ingå i den nya stadsmiljön som ett komplement med historiska
referenser.
En ändring av översiktsplan för Kristianstad stad håller på att tas fram och har varit utsänd för
samråd fram till mars 2020. I samrådsförslaget anges Östermalms park som förtätningsområde
inom befintlig stadsbygd och det konstateras att Östermalms park har ett attraktivt centrumnära
läge för bostäder, service och verksamheter.

KULTURMILJÖPROGRAM FÖR STADEN
I Kristianstads kommuns kulturmiljöprogram för staden Kristianstad pekas det gamla lasarettsområdet
ut och beskrivs:
Området ger en provkarta på sjukhusbygge under mer än 100 år. Många av byggnaderna har
genomgått förändringar men framhållas må särskilt f.d. överläkarvillan (1914) vid korsningen Södra
Kaserngatan/Kanalgatan flyttad 1946 och den s.k. Peperska bostadsfastigheten. Av lägre dignitet är
intilliggande bostadsfastighet (också jugend) och återstående delar av Medicinpaviljongen och gamla
Kirurgen.

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN
Planområdet ligger inte inom riksintresse för kulturmiljövården men i direkt anslutning till
riksintresset för kulturmiljövården Centrala Kristianstad (L:K 15).

GÄLLANDE DETALJPLAN
Gällande detaljplan D95/38 för Lasarettet 5 m fl vann laga kraft 1997-04-11. Planen anger
huvudsakligen centrumändamål med definitionen vård, samlingslokaler, kontor,
undervisning, bostäder mm. Den visar genom prickad mark att nybyggnationer utanför befintlig
byggelse enligt planen ej är möjlig. Höjderna är begränsade till mellan tre och fem våningar.
Samtliga byggrätter har även utformningsbestämmelsen ”f” som anger att fasader ska utgöras av
puts.
Sex av fastigheterna i kvarteret anges i detaljplanen med bestämmelsens q som innebär
”Värdefull miljö. Befintliga byggnaders fasader och tak skall vidmakthållas oförändrade. Ny
bebyggelse skall utformas med fasader och tak som ansluter till omgivningens egenart”.
Två av dessa byggnader som skyddats i planen, vid Österlånggatan, är numera rivna och har
ersatts av nybyggda flerbostadshus.
Övriga q-märkta byggnader är; [13] Personalbostad 1939, [8] Ekonomibyggnad, [10] Medicinsk
paviljong och [6] Kirurgisk paviljong. Två byggnader i kvarteret Lasarettet 5; [1] Läkarbostaden
och [7] Bostadshus 1910, anges som Kulturreservat i detaljplanen med bestämmelsens Q. Detta
innebär att ”Ett versalt Q är en bestämmelse om hur en byggnad eller ett område får användas
och innebär att användningen ska vara anpassad till byggnadens kulturvärden”
Ingen av byggnaderna omfattas av rivningsförbud. Genomförandetiden gick ut 2006-12-31.
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Övriga byggnader i kvarteret som idag saknar skyddsbestämmelser i detaljplanen är;
[2] Kvinnokliniken, [3] Röntgen & Ögon, [4] Kirurgisk paviljong 1920, [5] Kirurgisk paviljong
1915, [9] Pannhus , [11] Familjebostaden 1937, [12] Personalbostäder 1928 och [14] Barnklinik
1964.

Figur 4: Befintlig situationsplan över kvarterets byggnader.
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6

KULTURMILJÖ

KULTURHISTORISK VÄRDEBESKRIVNING
Denna kulturhistoriska värdebeskrivning är en sammanfattning och grundas på den beskrivning
områdets värden som beskrivs i rapporten Kulturmiljön Östermalms park, Historik, bebyggelse och
kulturmiljövärdering (Uulas arkitekter 2018).
Det f.d. lasarettsområdet består av ett tiotal delvis sammansatta byggnader som på olika sätt speglar
den verksamhet som tidigare funnits på platsen under 150 år. Under det sena 1900-talet och tidiga
2000-talet har den tidigare så tydliga verksamhetsinriktningen mot sjukvård allt mer förändrats till ett
område med blandad verksamhet och användning.
Som f.d. lasarett har området ett samhälls- och socialhistoriskt värde för Kristianstad och för Skåne.
Det stora inslaget av bostadshus inom området är vanligt förekommande för sjukhus från samma tid
och ger en bild avhur bostadsmarknad och personalpolitik såg ut under första hälften av 1900-talet.
Områdets befintliga byggnader som huvudsakligen uppförts mellan 1890 och 1960-talet speglar
också genom sin arkitektoniska utformning och placering lasarettets utveckling såväl som hur svensk
sjukhusarkitektur utvecklats under 1900-talet. Detta rör arkitekturen såväl som verksamheten.
Byggnadernas arkitektoniska stil har i stort följt de strömningar som utvecklats och ändrats under
perioden från sent 1800-tal till och med 1960-talet med ett mer eller mindre tydligt brott kring 1930talet. Även verksamheten följer i stort hur sjukhusen utvecklas i Sverige under perioden där det går
från tydligt separerade paviljonger till mer och mer sammansatta byggnader med fokus på logistiska
fördelar.
Inom området finns också spår av den park som anlades redan under lasarettets tidigaste epok under
andra hälften av 1800-talet, idag främst genom ett antal större och karaktärsskapande träd.
Trots att kvarteret genomgått stora förändringar under 1900-talet och idag har en blandad
verksamhet och användning bevarar området med dess byggnader och utemiljö från lasarettets olika
epoker en tydlig karaktär av institutionsområde uppfört under första hälften av 1900-talet.
Bebyggelsen inom det f.d. lasarettsområdet är kulturhistoriskt värdefull främst ur ett regionalt och
lokalt perspektiv.

VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG
•

Kvartersstruktur som tydligt avviker från rutnätstaden

•

Inslag av bostadshus

•

Indrag från gata som signalerar institution

•

Byggnader som representerar samtliga delar av det f.d. lasarettets olika epoker arkitektoniskt

•

Byggnader som representerar det f.d. lasarettets olika verksamheter

•

Offentlig karaktär

•

Större karaktärsskapande träd
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•

7

MILJÖKONSEKVENSER

KONSEKVENSER NOLLALTERNATIVET
Nollalternativet medger ingen tillkommande ny bebyggelse inom planområdet. Att ingen av
befintliga byggnader är belagda med rivningsförbud innebär att eventuella nya byggnader måste
uppföras inom planens befintliga byggrätter, något som indirekt kräver rivning av en eller flera
av planområdets befintliga byggnader. Den breda användningen i befintlig plan innebär att
nollalternativet innehar stort utrymme för utveckling och anpassning av verksamhet och
bostäder inom befintligt byggnadsbestånd. Då all mark utanför byggrätter är prickad bevarar
nollalternativet all befintlig mark- och parkyta inom planområdet.
I och med att befintlig detaljplan trots begränsningar med prickad mark är så öppen för
utveckling genom bred användning och dessutom saknar rivningsförbud är effekterna av
nollalternativet svåra att överblicka. Exempelvis finns i nollalternativet inget som hindrar att
dagens starka institutionskaraktär försvagas genom rivningar och nybyggnation. Med tanke på
befintliga byggnaders tidigare verksamhet och utformning bedöms det dock sannolikt att ändrad
användning till exempelvis bostäder skulle kunna innebära mycket stora ingrepp och
ombyggnationer varför rivning och nybyggnad ur ett ekonomiskt perspektiv är tänkbart. Mot
bakgrund av detta bedöms nollalternativet kunna ge måttliga till stora negativa konsekvenser för
befintliga kulturvärden.

KONSEKVENSER PLANFÖRSLAGET
Förslaget innebär att tre byggnader rivs och utemiljön förändras genom att befintliga gator,
gångar och grönytor flyttas och/eller omgestaltas. Förslaget innebär också att nya byggnader
uppförs inom kvarteret. De nya byggnaderna består av främst bostadsbyggnader men även ett
parkeringshus.
Österlånggatan
Mot Österlånggatan är bebyggelsen i planområdet idag indraget med förgårdsmark. En trädrad
möter gatan och en hårdgjord parkeringsyta finns mellan denna och den kirurgiska paviljongen.
Den kirurgiska paviljongen är det f.d. lasaretssområdets äldsta bevarade byggnad och den enda
kvarvarande från det ursprungliga paviljongsjukhuset som etablerades på platsen under 1800talet. Strukturen med att bebyggelsen är indragen från gatan uttrycker institutionskaraktär till
skillnad från motsatt sida av Österlånggatan där strukturen mer tydligt representeras av
bostadshus i gatuliv.
Att riva kirurgpaviljongen och flytta ut bebyggelsen mot gata och på så vis ta bort kvarterets
indrag mot öster innebär att den idag så tydliga institutionsstrukturen mot öst försvinner. Att
ersätta kirurgpaviljongen med bostadshus anpassade till omgivande bostadsbebyggelse
avseende höjd och utformning förstärker karaktären rutnätstad. Öppningar i kvarterets
tillkommande bebyggelse genom genomgående kvartersgata och portik i gatuhus är positivt för
att bibehålla kvarterets offentliga karaktär.
Förslagets huvudsakliga konsekvens för kvarterets befintliga kulturmiljö mot Österlånggatan är
att förståelsen kring den tidigare sjukhusmiljön och dess verksamhet från Österlånggatan i öst
nästintill försvinner helt.
Lasarettsboulevarden
Trots sitt uppfordrande namn Lasarettsboulevarden är det vid vyer längs gatan i öst-västlig
riktning idag lite i kvarterets bebyggelse som tydligt signalerar att här har funnits ett omfattande
lasarett. Österifrån från korsningen Österlånggatan berättar dock den bevarade muren,
pannhuset, och den från gata indragna ekonomibyggnaden om att här funnits något annat än
bostäder. Karaktären skiljer sig avsevärt från omkringliggande bebyggelse och skvallrar precis
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som den indragna kirurgpaviljongen längs Österlånggatan om ett kvarter med
institutionsbebyggelse. Längre fram efter gatan minskar institutionskaraktären och tar mer
uttrycket blandad bostadsbebyggelse från 1930-40-talet. Från Föreningsgatan i norr ges i vissa
vinklar tydliga siklinjer in mot kvarterets mitt. Placeringen av de två byggnaderna med ett tydligt
släpp och en gata mellan sig signalerar entré mot det som sedan 1930-talet utgjort lasarettets
huvudbyggnad, den Medicinska paviljongen. Byggnaden riktar sig tydligt mot norr och innebar
när den uppfördes att den ursprungliga huvudbyggnaden med tydlig riktning mot väst revs. Med
sin huvudfasad har den Medicinska paviljongen från norr mycket tydlig institutionskaraktär.
Förslaget att riva den västra av de två entrébyggnaderna mot norr samt den i kvarteret centralt
placerade Medicinska paviljongen innebär att kvarteret sett från norr delvis förlorar sin
institutionskaraktär. Här är det delvis entrén mot och själva motivet med den medicinska
paviljongen som områdets huvudbyggnad som försvinner. Den västra av entrébyggnaderna
ersätts av ett bostadshus i två nivåer varav det norra av de två är avsevärt mycket högre än övrig
bebyggelse i närområdet. Släppet till den östra av de två entrébyggnaderna bibehålls vilket
fortsatt öppnar upp kvarteret mot norr. Inne i kvarterets centrala delar försvinner den
Medicinska paviljongen och en långsträckt bostadsbyggnad delvis i vinkel mot norr uppförs i ett
läge strax söder om där den Medicinska paviljongen idag är placerad. Där den medicinska
paviljongen idag finns anläggs en park som ansluter mot portik i öster och via släpp mellan
entrébyggnader mot norr samt mot väster. Parken blir således tillgänglig från omgivande gata i
tre väderstreck. Att innergården är tillgänglig och ges parkfunktion är viktigt för att upprätthålla
kvarterets historiskt viktiga offentliga karaktär.
Förslagets huvudsakliga konsekvens för kvarterets befintliga kulturmiljö mot
Lasarettsboulevarden i norr och delvis i kvarterets centrala delar är att förståelsen kring den
tidigare sjukhusmiljön och dess verksamhet försvagas kraftigt genom att en av områdets
viktigaste byggnader för att upprätthålla institutionskaraktären försvinner. Det är positivt att
både mur, pannhus och ekonomibyggnad bevaras då dessa berättar om områdets och
verksamhetens behov av tekniska och logistiska lösningar. Värt att poängteras är också att
liknande byggnader med teknisk eller mer ekonomisk funktion ofta värderas lågt och av den
anledningen sällan finns bevarade i jämförbara miljöer.
Kanalgatan
Mot Kanalgatan är kvarteret kanske mer än någon annanstans avvikande i sin struktur i
jämförelse med omkringliggande rutnätskvarter. Här finns privatbostad i form av den f.d.
Läkarbostaden som snarast kan liknas vid en parvilla, här finns barnkliniken från 1964 i
renodlad senmodernistisk stil som lamellhus med gavel mot gata. Här finns en indragen parkyta
med konst och vattenspegel från 1900-talets mitt samt stora och karaktärsskapande träd som
härstammar från det ursprungliga lasarettets huvudsakliga entré. På hörnet
Kanalgatan/Lasarettsboulevarden ligger också den stora och hästskoformade
personalbostadsbyggnaden från 1930-talet. Längre in mot kvarterets mitt ansluter parkyta och
angöringsgator mot Medicinpaviljongens gavel. Här finns således spår från alla av det f.d.
lasarettsområdets olika utbyggnadsepoker. Karaktären är inte entydig utan snarare brokig.
Byggnaderna och utemiljön pekar snarare mot en blandad bostads- och verksamhetskaraktär
med inslag av bevarade äldre strukturer än som ett sammanhållet verksamhetsområde i form av
ett sjukhus.
Förslaget innebär att byggnaderna direkt mot Kanalgatan bevaras samt att parkytan förblir
parkyta där de äldre stora träden bevaras men parken delvis omgestaltas. Längre in mot
kvarterets mitt ansluter parkyta och angöringsgator idag till den Medicinska paviljongen, något
som ändras i och med nya bostadsbyggnader och parkyta. Direkt söder om den nya
bostadsbyggnaden som uppförs i kvarterets centrala delar skapas en intern kvartersgata.
Förutsatt att stor hänsyn tas till de delar av parken som berättar om det f.d. lasarettsområdet
och dess verksamhet bedöms förslaget inte ge några negativa konsekvenser för områdets
kulturvärden sett från Kanalgatan.
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Sammanfattande bedömning
Det f.d. lasarettsområdet har idag bevarade byggnader och element av gestaltad utemiljö från
samtliga utbyggnadsfaser och verksamhetsmässiga epoker från 1800-talets och det tidiga 1900taletsutpräglade paviljongsjukhus och 1930-talets verksamhet med fokus på personalvård och
bostäder samt 1950- och 1960-talets övergång mot en mer strukturalistisk syn på verksamhet
och arkitektur. Detta speglas främst genom byggnadernas arkitektur och placering samt
kvarterets strukturella uppbyggnad. I huvudsak är de byggnader som mer än andra tydligt
genom sin arkitektur och placering berättar om det f.d. lasarettets utveckling och verksamhet
viktigast för att upprätthålla denna berättelse. På samma sätt kan en gestaltad utemiljö,
bevarade träd eller en struktur så som exempelvis att kvarteret från flera håll är förhållandevis
öppet och har en offentlig karaktär bidra till att förstärka och upprätthålla berättelsen om det.
f.d. lasarettet och dess verksamhet. Området är från vissa håll mer tydligt i sin karaktär som
institutionsområde. Här kan exempelvis indrag från gata, mur, pannhus och en tydligt markerad
entre mot en stor central byggnad med typisk institutionsarkitektur nämnas som viktiga inslag.
Som en följd av verksamhetens långa kontinuitet och förhållandevis täta förändringstakt
gällande byggnader och arkitektur såväl som ett stort inslag av byggnader som inte har en tydlig
institutionskaraktär kan dock kvarterets bebyggelse upplevas som lite brokigt och svårläst.
I förslaget föreslås tre befintliga byggnader att rivas. Av dessa tre byggnader är
Personalbostaden från 1928 en byggnad som i sig självt genom sin arkitektur och bevarandenivå
bedöms besitta höga kulturvärden. Dessa kulturvärden består delvis av vad byggnaden kan
berätta om det f.d. lasarettet men kanske mer som en del av en mer allmän historisk period och
dess arkitektur. Byggnaden bedöms inte utgöra en viktig del för förståelsen kring lasarettet och
dess utveckling. Att riva bygganden bedöms ge små negativa konsekvenser för den
sammantagna miljön kulturvärden.
Den kirurgiska paviljongen från 1890 är den äldsta bevarade byggnaden i den f.d.
lasarettsmiljön. Byggnaden är delvis om- och tillbyggd som medfört att dess tidigare huvudentré
mot väst idag är inbyggd. Byggnaden har således tappat sin riktning då den idag saknar en
huvudentré. Som enda kvarvarande representant för det urprungliga paviljongsjukhusets
byggnader bedöms den kirurgiska paviljongen trots delvis ovarsamma ombyggnader och tillägg
inneha stora kulturhistoriska värden. Med sin tidstypiska institutionsarkitektur men också sitt
mycket tydligt indragna läge i förhållande till gata är byggnaden mycket viktig för försåelsen
kring den f.d. lasarettsmiljön dess utveckling arkitektoniskt såväl som verksamhetsmässigt. Att
riva byggnaden innebär mycket stora negativa konsekvenser för den sammantagna miljöns
kulturvärden.
Den Medicinska paviljongen från 1930 innebar när den uppfördes att den ursprungliga
huvudbyggnaden från 1860-talet revs. Detta blev på många sätt definierande för kvarterets
utveckling fram till idag. Kvarterets tidigare riktning mot väst ändrades genom den nya
långsmala byggnadens huvudentré istället förlades mot norr. Byggnadens arkitektur och
angöringsgator visar tydligt institutionskaraktär och upplevs genom sitt centrala läge också som
områdets verksamhetsmässiga centrum. Byggnaden bedöms inneha stora kulturhistoriska
värden huvudsakligen genom kopplingen till det f.d. lasarettet och dess verksamhet. Att riva
byggnaden bedöms ge stora negativa konsekvenser för den sammantagna miljöns kulturvärden.
Planförslaget innebär att tre byggnader varav två bedöms som mycket viktiga för förståelsen
kring det f.d. lasarettets utveckling och verksamhet rivs. Ny bebyggelse mot öst bedöms ge
störst negativpåverkan på förståelsen kring det f.d. lasarettets utveckling och verksamhet.
Sammantaget bedöms planförslaget innebära att förståelsen kring det f.d. lasarettets utveckling
och verksamhet kraftigt försvagas.

ÅTGÄRDER
För att minska förslagets negativa konsekvenser för kulturmiljön kan åtgärder med syfte att
upprätthålla kvarterets institutionskaraktär vara en tänkbar väg. Sådana åtgärder innefattar
exempelvis att inte riva Medicinsk paviljong samt Kirurgisk paviljong, men eventuellt även andra
åtgärder så som starkare skydd för bevarade byggnader – rivningsförbud och
varsamhetsbestämmelser. Tänkbara men med mindre inverkan kan vara informationsmaterial,
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skyltar samt utformning på nya byggnader som på olika sätt ansluter till områdets historia och
utveckling.

8

AVSTÄMNING MOT MÅL OCH RIKTLINJER

NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL
Detaljplanen tillgodoser allmänna intressen och främjar flera av de miljökvalitetsmål som
antagits för Kristianstads kommun för 2016-2020. Där betonas särskilt vikten av att utveckla
hållbara bostadsområden, klimatanpassa boendemiljöer och säkerställa tillgång till
tätortsnära natur. Östermalms park-projektet bygger på sociala aspekter genom satsningar
på Östermalms torg och anläggande av en ny kvarterspark som är tänkt att kunna
samutnyttjas av boende, skolelever och besökare. Parken bidrar med gröna lek- och
vistelsemöjligheter i ett bullerskyddat läge inom befintlig tät stadsmiljö. Nyplanteringar och
gröna stråk är till nytta för biologisk mångfald och främjar ett flertal ekosystemtjänster. Fler
boende i stadens centrala delar främjar också liv och rörelse i centrum.
Avseende det nationella miljökvalitetsmålet gällande God bebyggd miljö ska den fysiska
planeringen värna kulturhistoriska miljöer. Dess kvalitéer skall respekteras, tillvaratas,
utvecklas och brukas ur ett hållbarhetsperspektiv. Samverkan, tillståndsgivning,
kunskapsuppbyggnad och utåtriktad verksamhet är centrala instrument för kulturmiljöarbetet. I
samband med fysiska planeringen ska möjligheterna till att skydda kulturhistoriskt värdefulla
miljöer inom eller i anslutning till planområdet tas tillvara.
Planförslaget har tagit hänsyn till delar av den befintliga kulturmiljöns värden men innefattar
också rivningar av flera för miljön mycket viktiga byggnader vilket innebär att den samlade
påverkan på kulturmiljön får stora konsekvenser.

Uppdrag: 304681, MKB till detaljplan för del av fastigheten Lasarettet 5, Östermalmspark
Beställare: AB Kristianstadsbyggen
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9

SAMLAD BEDÖMNING

Det f.d. sjukhusområdet i Kristianstad har bedömts vara kulturhistoriskt värdefullt ur ett lokalt
och regionalt perspektiv. Som beskrivits är det inte endast de enskilda byggnadernas skick eller
dess arkitektoniska kvalitet som utgör värdena utan det största värdet ligger främst i samspelet
mellan byggnaderna och helhetsmiljön. Det är detta som berättar om området och den tidigare
verksamhetens utveckling och som utgör miljöns huvudsakliga värde. Att förtäta området
genom nya byggnader behöver inte vara negativt för miljön eller förståelsen kring den tidigare
verksamheten. I huvudsak är det rivningarna som är problematiska.
En delvis brokig verksamhetsmiljö men som idag genom Medicinska och Kirurgiska
paviljongerna ändå fortsatt bibehåller en tydlig institutionskaraktär får i och med planförslaget
en försvagad institutionskaraktär. Att områdets tydliga institutionskaraktär försvagas genom
rivning av dessa byggnader, varav en är områdets äldsta bevarade byggnad, innebär i sin tur att
förståelsen kring det f.d. lasarettets utveckling och verksamhet kraftigt försvagas.
Sammantaget bedöms planförslaget innebära stora negativa konsekvenser för områdets
kulturvärden.

Uppdrag: 304681, MKB till detaljplan för del av fastigheten Lasarettet 5, Östermalmspark
Beställare: AB Kristianstadsbyggen
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10 UPPFÖLJNING
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla redogörelse för de åtgärder som planeras för
uppföljning/övervakning av den betydande miljöpåverkan som planförslaget medför (6 kap.12§
Miljöbalken). I kapitlet för miljökonsekvenser har åtgärder för att motverka negativ
miljöpåverkan beskrivits i samband med aktuellt ämnesområde. Åtgärderna skall ses som
förslag till kommande hantering av planens miljökonsekvenser, som kan komma att förändras
under planprocessens eller byggskedets gång. Uppföljning och övervakning av de åtgärder som
tidigare presenterats, föreslås att införlivas i eventuella framtida kvalitets- och
gestaltningsprogram. Där bör gestaltningsprinciper och den kvalité som planområdet ska
utformas efter tydligt beskrivas.

Uppdrag: 304681, MKB till detaljplan för del av fastigheten Lasarettet 5, Östermalmspark
Beställare: AB Kristianstadsbyggen
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ÖSTERMALMS PARK, skissförslag UULAS Arkitekter AB, 2014

ÖSTERMALMS PARK, vy från söder, 2014

TOTALT
426 lägenheter
4700 m2 lokal
100 gatuparkeringplatser + 300 ppl i p-garage
antikvarisk kompetens inom kulturmiljöfrågor och
av ÖPs bebyggelse endast från en okulär besiktning
= ca 400
Visionen om en ”Park med bebyggelse … som knyter an till kulturkvarteret
ochppl
med erfarenhet av komplicerade projekt i historisk
av byggnadernas exteriör och fasader. Inför framtida
Parkeringsbehov:
kanalparken” var utgångspunkten för AB Kristianstadbyggens ansökan
om en ny 392 ppl
stadsmiljö . I ett första skede skall en kulturmiljöutredbeslut, som kommer att ligga till grund för förändringdetaljplan 2015 för Lasarettet 5. Omvandlingen av fastigheten
2013-09-17till ett nybyggt
ning göras, både av det byggda kulturarvet och av den
ar av de befintliga fastigheterna, bör givetvis också i
kvarter med 400 bostäder, handel och kontor innebär emellertid att delar av
gröna parkmiljön i Lasarettet 5.
det fortsattaDöbelnsgatan
skissarbetet
inom UULAS
arkitekter, en +46 44 20 46
Uulas Arkitekter AB
9
29131 Kristianstad
det befintliga beståndet måste rivas och prickad mark bebyggas. ÖSTERMALMSPARK
uppföljande bedömning göras av byggelsens interiör.
KRISTIANSTAD
Den 26 oktober 2017 fick Pålsson Arkitekter i
Hela området ”Den
I olika skissförslag från 2014, som utarbetades av
detaljplan eller Kristianstads stadsbyggnadsmål
uppdrag att som antikvarisk kompetens ta fram ett
Syftet med denna rapport är att urval av ÖPs
kulturhistoriskt underlag inför det kommande
byggnader som kan sägas representerar så kallade
UULAS arkitekter, har ABK förtydligat sin vision
vackra staden” som värnar om kulturmiljöns betydelse
detaljplanearbetet. I uppdraget ingick att sammanställa
omistliga värden därefter kan ligga till grund för
med högre punkthus som i åtta byggetapper tydligt
och utveckling, måste planförslaget omarbetas.
Östermalms parks och de enskilda byggnadernas
fortsatta diskussioner i syfte att transformeras eller
visar omsorgen om att bevara parkkaraktären i
historiska utveckling från 1864 fram till idag. För
inspirera till Östermalms parks nya bostadsbebyggelse.
kvarteret. Den nya och högre exploateringsgraden
I ett nytt programförslag för Lasarettet 5 skall alla
medförde emellertid också att majoriteten av de äldre
kvarterets kulturmiljövärden tas till vara, både det
att få insikt om bebyggelsens kulturmiljövärden har
Landskapsarkitekt Jeanette Nilsson på Edge, kommer
bebyggelsens kulturhistoriska värden identifierats som
att belysa Östermalms parks gröna kulturarv varför
fastigheternas konstruktion och byggnadssätt inte
byggda och den gröna parkmiljön. För att undvika att
idag utgör Östermalms park (ÖP), men en gång uppdetta perspektiv inte ingår i föreliggande rapport.
kunde lösas med ombyggnation, ansåg man. Av denna
värdefull och skyddad bebyggelse rivs, måste därför
anledning måste de äldre fastigheterna rivas, trots att
skissprojekt genomföras som undersöker möjligheterfördes som en del av Christianstads Privat Lazarett
Målsättningen inför den kommande detaljplanen är
- Kristianstad centrallasarett. Viktigt att framhålla
med andra ord både att säkra Kristianstads historia,
tre av dem var skyddade och i detaljplanen angavs
na att bevara och omvandla eller transformera befintär att, inom den begränsade tidsramen för denna
som en grön oas i staden och uppföra nya bostäder
med bestämmelsens q. Då ABKs framtida vision
liga hus. Stadsbyggnadskontoret föreslår att ett nytt
för Östermalms park varken tog hänsyn till gällande
förslag bör tas fram av arkitektkontor med certifierad
rapport, utgår alla enskilda kulturmiljövärderingar
i centrum.
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4
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Rapportens
disposition

Del A Utgångsläget tar utgångspunkt i dagens detaljplan som upprättades 1997, Q märkningar och vilka förändringar som skett på området
fram till idag.
Del B Historik har lasarettsområdets övergripande historia sammanfattats och de förändringar som skett avseende när de enskilda byggnaderna tillkommit. I denna begränsade studie utgår alla fakta endast från
Plym Forsells skrift (1976) Kristianstad lasarett 200 år. I detta avsnitt
ingår också en kort exposé över stadsarkitekt P.L Håkansson som under
tre decennier influerat lasarettsområdets arkitektur.
Del C Värdering inleds med en beskrivning av kulturhistorisk värdering
som begrepp och tillämpning. Därefter följer en metodbeskrivning som
avser att förklara utgångspunkten för hur värderingen i föreliggande
rapport genomförts.
Del D Kulturmiljövärdering följer en illustrerad genomgång av alla
byggnader i Östermalms park med kortfattad historik/fakta- och enskild
kulturmiljövärdering. Källmaterialet för de enskilda byggnaderna är både
Plym Forsells skrift och fasadritningar (ritningsarkivet i Kristianstad kommun) varför byggnadernas årtal är de som återfinns på fasadritningarna
och inte när de var färdigställda. De byggnader som nyuppförts efter ca
1980, och aldrig ingått i lasarettsområdet, finns med i fotomaterialet, men
utan beskrivningar.
Del E Sammanfattning diskuteras kulturmiljövärderingen i förhållande
till gällande detaljplansbestämmelser.

Skanör 171116
Ingela Pålsson Skarin
Ark. MAA Tekn. Dr.
Pålsson Arkitekter AB
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Utgångsläge 2017

[1]

Läkarbostaden

[2]

Kvinnokliniken

[3]

Röntgen& ögon

[4]

Kirurgisk paviljong 1920

[5]

Kirurgisk paviljong 1915

[6]

Kirurgisk paviljong 1890

[7]

Bostadshus 1910-talet

[8]

Ekonomibyggnad

[9]

Pannhus

I syfte att fastställa Östermalms park bebyggelsevärde som kulturmiljö kan
vi ta utgångspunkt i gällande detaljplan som vann laga kraft 1997-04-11.
Den visar genom prickad mark att nybyggnationer utanför befintlig
byggelse enligt planen ej är möjlig. Sex av fastigheterna i kvarteret anges
i detaljplanen med bestämmelsens q som innebär ”Värdefull miljö.
Befintliga byggnaders fasader och tak skall vidmakthållas oförändrade.
Ny bebyggelse skall utformas med fasader och tak som ansluter till
omgivningens egenart”. Två av dessa byggnader som skyddats i planen, vid
Österlånggatan, är numera rivna och har ersatts av nybyggda flerbostadshus
(se sid X). Övriga q-märkta byggnader är;
[13] Personalbostad 1939, [8] Ekonomibyggnad, [10] Medicinsk paviljong
och [6] Kirurgisk paviljong. Två byggnader i kvarteret Lasarettet 5 dvs;
[1] Läkarbostaden och [7] Bostadshus 1910, anges som Kulturreservat i
detaljplanen med bestämmelsens Q. Detta innebär att….”Ett versalt Q är en
bestämmelse om hur en byggnad eller ett område får användas och innebär
att användningen ska vara anpassad till byggnadens kulturvärden”… …”
Versalt Q är således inte en strängare variant av gement q, utan en annan
sorts bestämmelse”…
Beteckning Kulturreservat i detaljplanen innebär ..
”Ett kulturreservat är ett mark- eller vattenområde som skyddas efter beslut
av länsstyrelsen eller kommunen i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap” (https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturmärkning_i_Sverige).
Övriga byggnader i kvarteret som idag saknar skyddsbestämmelser i
detaljplanen är;
[2] Kvinnokliniken, [3] Röntgen & Ögon, [4] Kirurgisk paviljong 1920,
[5] Kirurgisk paviljong 1915, [9] Pannhus , [11] Familjebostaden 1937,
[12] Personalbostäder 1928 och [14] Barnklinik 1964.

Under de 20 år som förflutet sedan detaljplanen vann
laga kraft 1997 har några förändringar skett avseende
byggnadsbeståndet. Som redan nämnts har några
byggnader försvunnit och nya uppförts. En jämförelse
mellan dagens planfoto och detaljplanen visar att
”L- gata” (Österlånggatan) idag är genomgående, från
Österlånggatan i norr till Sjöcronas gata i söder. Öster
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[10] Medicinsk paviljong
[11] Familjebostad 1937

Avvikelser i gällande detaljplan

1

[12] Personalbostäder 1928
[13] Personalbostäder 1939
[14] Barnklinik 1964
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om Lastgatan har fyra nya flerfamiljsbostäder uppförts
(grön/ blå) och förutsättningen för denna nybyggnation var att byggnader revs i kvarterets sydöstra del
(orange). Den forna gatulinjen som kvarters- bebyggelsen bildade mot Södra Kaserngatan saknas idag
och istället skapar rivningstomterna en odefinierbar
grönyta.

Historik

Från Christianstads Privat Lazarett
till Kristianstad centrallasarett

Sveriges första lasarett var Serafimerlasarettet i
Stockholm som stod klart 1752, men redan 1776 hade
Kristianstad fått sitt första. Fram till 1833 bedrevs
lasarettsverksamheten på fyra olika adresser kring Lilla
torg i centrala Kristianstad. Lasarettet i Östermalms
park började etableras under 1800-talets andra hälft
med anledning av att ”Christianstads Privat Lazarett”
från 1833 måste utvidgas och moderniseras för att leva
upp till sjukvårdens nya krav. Löjtnant Kullenberg
presenterade 1854 ett första nybyggnadsförslag som
omfattade 80 lasaretts- och 49 kurhusplatser samt
bostäder för personal på tomten Östra Ängar.
Torrläggningen av Nosabysjön var förutsättningen för stadens expansion mot öster som i sin tur
möjliggjordes av att vallarna/bastionerna revs efter
1847 då Kristianstad upphörde som fästning. Först
1859 hade lasarettsdirektionen förvärvat tomten av
staden och bygglovet beviljats för en huvudbyggnad
och fyra flygelbyggnader. Murarmästare Anderberg
stod för ritningar samt kostnadsförslag och arkitekt
C.G Gundberg var kontrollant. När Christianstads
Lazarett invigdes i oktober 1864 fanns det 103
sängplatser i huvudbyggnad, fördelade på tre våningsplan. I flygelbyggnaderna fanns kurhusavdelningen,
isoleringen, tvättstugan, kontor, ekonomilokaler och
bostäder för personal. Tillkomsten av Landstingen
som huvudmän för sjukvården i Sverige bidrog till att
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många nya lasarett byggdes i Skåne såsom i Lund 1864
(1822), Simrishamn 1869 och Ängelholm 1870.
Behovet av en separat operationsavdelning
och bland annat fler sängplatser bidrog till att en
ny Kirurgisk paviljong på två våningar uppfördes
öster om huvudbyggnaden och som invigdes 1890.
Tvättstugan ersattes av en ångtvättinrättning i denna
byggnad. För att förbättra arbetsklimatet i operationssalarna ansökte två läkare 1889 om att sjukhusledningen skulle ersätta den bristfälliga luftförsämranden
fotogenbelysningen med elektrisk belysning, men man
fick avslag.
Först i samband med att huvudbyggnaden
byggs till mot väster med ytterligare 43 sängplatser,
installerades elektricitet, men även rinnande vatten
och ett nytt ventilationssystem. Befolkningstillväxten
i Kristianstad, med en konstant överbeläggning
och läkarvetenskapens utveckling ledde till att man
beslutade dela upp lasarettet i en medicinsk- och en
kirurgisk avdelning. Stadsarkitekt P.L. Håkansson fick
därför i uppdrag att rita en ny kirurgisk paviljong på
tomtens sydöstra hörn som stod klar 1915 varför en av
de äldsta flygelbyggnaderna revs.

11

I allt fanns nu 203 vårdplatser fördelade på kirurgen,
medicin, BB, kurhusavdelningen och upptagningsanstalten. Vidare uppfördes en ny ekonomiavdelning
mot Lasarettsboulevarden i norr med kök, tvätt,
pannhus med skorsten och kolrum. Uppdelningen av
lasarettets funktioner skapade ett behov av kulvertar
som etablerades mellan byggnaderna. På den västra
delen av tomten mot kanalen, som dittills varit
outnyttjad, uppfördes nu en ny bostadslänga för
lasarettsläkarna och parkytan i norr förskönades med
den Engelska parken som förebild.
På 1930-talet när öronspecialiseringen etableras på
lasarettet i Kristianstad kom även ögonsjukdomar att
behandlas här. Den ökande patienttillströmningen därefter, ledde till att personalen redan 1933 ansåg att det
fanns ett akut behov att upprätta en separat ögonavdelning. Detta och ytterligare behov av vårdplatser fick till
följd att landstingets beslut 1936 istället blev att modernisera sjukhuset genom uppförandet av en ny medicinsk
paviljong med nya vårdplatser både på vuxen- och barn
medicin samt en ögonavdelning. Vidare genomfördes
flera ny- och ombyggnader såsom personalbostäder, utav
ekonomiavdelningen med panncentral och på öronavdelningen. Arkitektuppdragen gick till stadsarkitekt P.
L. Håkansson och nu rivs även lasarettets huvudbyggnad
från 1864, men Kristianstad har nu ett centrallasarett.
När lasarettet skulle få sin centraltandpoliklinik
1943 och personalbostäder rev man den gamla
isoleringspaviljongen (1864). Två år senare kom
beslutet om att en kvinnoklinik skulle byggas med
röntgen- och ögonavdelning. Denna gång valde man
att förlänga kirurg- röntgen byggnaden mot väster.
Denna förlängning fick både tillföljd att den sista
kontorsflygeln från 1864 måste rivas och läkarbostaden flyttas 23 meter åt väster (!).

Leo Uulas, UULAS Arkitekter AB
Leo Uulas var en svensk-finsk arkitekt.
Ullas studerade vid Kungliga tekniska
högskolan i Stockholm med examen
1941, och fortsatta studier vid Kungliga
Konsthögskolan. Han var anställd
vid Centrala sjukvårdsberedningen i
Stockholm 1948-1956.
Han drev han egen arkitektverksamhet
i Stockholm, och från 1953 även i
Kristianstad. Han står bakom ett flertal
lasarett, bland annat i Kristianstad,
Eskilstuna och Sala.

De administrativa funktionerna kompletterades och
ytterligare personalbostäder kom istället att inrymmas
i en tillbyggnads på det äldre elevhemmet. Mellan den
nya tandpolikliniken och administrationsbyggnaden
uppfördes också en längre entrébyggnad. Denna ombyggnadsetapp avslutades 1949. I början av 1950-talet
bygger man om den gamla BB paviljongen (fd. Kirurg
paviljongen 1890) med en tredje våning.
UULAS arkitekter fick 1959 i uppdrag att ta fram en
generalplan för lasarettet med anledning av det akuta
behovet av ny- och ombyggnadsarbeten som fanns.
Fyra år senare beslutar landstinget att alla nybyggnader
av lasarettet skall placeras på det nya lasarettsområdet
Stavrebacken och det äldre centrallasarettet i stället
anpassas till långtids- och äldrevård. Endast den nya
barnkliniken byggdes i anslutning till befintlig kvinnoklinik med vårdplatser och mottagning som stod klar 1964.
Det nya Centralsjukhuset ritades av UULAS arkitekter
och invigdes 1973. Ombyggnader och renoveringar
genomfördes för att anpassa gamla lasarettet till långvårdssjukhus (1976). Utav huvudbyggnaden och det fyra
flygelbyggnaderna som utgjorde 1864 års lasarettsbyggnader finns inga kvar idag. Den första flygelbyggnaden
revs när den nya kirurgiska paviljongen uppfördes 1915.
Huvudbyggnaden försvann på 1930-talet när Medicin
Paviljongen uppfördes. När lasarettet fick sin nya centraltandpoliklinik och personalbostäder 1943 rev man
den gamla isoleringsflygeln. Den sista flygelbyggnaden
försvann i samband med att lasarettskontoret uppfördes
mot Lasarettsboulevarden 1945.
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Värdering

Stiltrender och arkitekt P.L. Håkansson
Spåren efter det som än gång var Christianstads Privat Lazarett,
senare Kristianstad centrallasarett, syns tydligast i kvarterets
namn Lasarettet 5. Detta kommer sig av att verksamheten, i takt
med sjukvårdens nya forskningsrön, hela tiden förändrat lasarettsbebyggelsen genom återkommande om- och nybyggnader under
100 år.
Viktigt att tänka på är också att under tidsperioden 1864 till
1964 gick arkitekturens stiluttryck igenomen en historiskt sett en
aldrig tidigare skådad mäng trendväxlingar.
Som en reaktion mot industrialismen övergick 1800-talets
nystilar till de nya national-, historiserande och natursträvande
formuttrycken (nationalromantik, 20-tals klassicism, Jugend)
omkring år 1900 och med allt kortare tidsintervaller.
Det totala brottet mot historiska förlagor i modernismens
raka linjer som kom efter 1930-talet kan, av produktionstekniska
orsaker, sägas fortsatt gälla än idag. Allt detta har skapat den
mångfald av stiluttryck som förekommer bland lasarettsbyggnaderna i Östermalms park.
Alldeles unikt för Kristianstad lasarettsarkitektur är emellertid
att i stort sett alla byggnader under en 30-talsperiod ritades av
samme arkitekt; Per Lennart Håkansson. Den skånske arkitekten
P.L. Håkansson utexaminerades från KTH 1901 och hade varit
yrkesverksam både nationellt (Stockholm, Halmstad, Malmö) och
internationellt (New York, Chicago) innan han blev Kristianstads
som stadsarkitekt, från 1911 till 1941.
Utöver lasarettet formgav Håkansson även ett stort antal
av Kristianstads monumentalbyggnader, såsom konserthuset,
saluhallen och tekniska skolan.
Vidare ritade P.L. Håkansson också länslasaretten i Halmstad,
Ängelholm, Hässleholm och Simrishamn som är samtida med
Kristianstad lasarett.
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Värde

Kulturhistorisk värdering av befintliga byggnader är liksom fastighets- och
företagsvärderingar ingen exakt vetenskap. Fastighets- eller företagsvärderingar tar både längre tid och själva utfallet eller bedömningsgrunden
är aldrig bestående över tid. Bristen på klara bevis för specifika samband
mellan påverkande yttre faktorer och värden, gör att värderingar alltid
kommer att förändras.
Av denna anledning måste värden kontinuerligt tolkas på nytt
eftersom bedömningarna görs i förhållande till och under inflytande av en
unik samtid. Vi kan varken ta beslut eller göra värdebedömningar utan att
påverkas av det som sker omkring oss. Inom kulturmiljövården exempelvis
i Tyskland har man löst detta dilemma genom att alla värderingsbeslut
avseende oersättligt kulturarv alltid sker i mångdisciplinära grupper. Ett
Vetenskapsråd formas, bestående bland annat av byggherre, hantverkare,
konstruktör, historiker och arkitekt. De utgör en bredare professionell
kunskaps- och erfarenhetsgrund som i samråd strävar mot att fastställa
mer hållbara värderingar.
De finansiella förutsättningarna att sammankalla ett kompetent Vetenskapsråd inför varje enskild värdering av historiska byggnader saknas för
det mesta och av denna anledning har man inom kulturmiljölagstiftningen alltsedan slutet av 1700-talet istället tillämpat sig av så kallade
värderingsmallar. Dessa skall, teoretiskt sett, motsvara exempelvis
ett Vetenskapsråds professionella kunskapsbas och breda erfarenhet.
Värderingsmallarna fungerar som en heltäckande, men övergripande
checklista vid värdebedömningar.
De mer specifika värdekriterierna utgör däremot själva kärnan vid
varje bedömning. De kriterier vi identifiera och som inger respekten för
en byggnad och igenkänning, följer inte en standard utan de varierar
alltefter vilken byggnadskategori som skall värderas. Vad som exempelvis
är ett värdekriterium för ett sjukhusområde som ”Christianstads Privat
Lazarett/ Kristianstad centrallasarett” kan inte alltid vara det samma som
för en kyrka eller tvärtom, men givetvis är vissa överensstämmande för alla
byggnader. Värdekriterierna kan liknas vid subjektiva bedömningar, men
alla begränsningar som de innebär och värderingsmallen är det objektiva
ramverket som, likt ett Vetenskapsråd, skall garanterar värderingens bredd.
En kulturhistorisk värdering av Kristianstad centrallasaretts kvarvarande
byggnadsbestånd bör med andra ord utgå från en lämplig och ändamålsenlig värderingsmall. Därefter skall passande värdekriterier för denna
byggnadskategori identifieras, med stöd från en jämförbar och om möjligt
komplett eller heltäckande faktagrund. På så vis har vi skapat goda bedömningsredskap för en värdering. Ju mer tillförlitlig värdering av kulturarv
det går att fastställa, desto mindre är risken att dra förhastade slutsatser,
som kan få oåterkalleliga konsekvenser.
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Förutsättningen för att åsikts- och faktabaserade värdekriterier kan
värderas är som sagt att det finns en tillförlig ”värderingsmall” att tillämpa.
Arbetet med att ta fram en värdestandard eller värderingmall för kulturhistoriska byggnader har pågått alltsedan 1790-talet. Då handlade det om
den omfattande förödelsen av byggt kulturarv i Franska revolutionens
spår 1789.
Sverige första kulturminneslag kom på 1930-talet. Avsikten med lagen
var att ge skyddsstatus åt ett urval av byggnader som ansågs representera
Sveriges mest betydelsefulla mästerverk, såväl kulturhistorisk som arkitektoniskt. Kulturminneslagens begränsning innebar dessvärre att den inte
kunde förhindra den omfattande rivningen av Sveriges äldsta stadskärnor
som fick sin kulmen under 1950 och 1960 talet. Samtidigt som övriga
länder i Europa inledde det omfattande återuppbyggnadsarbetet av sina
sönderbombade stadskärnor efter kriget, drog Sverige igång en aldrig
tidigare skådad rivningsverksamhet under fredstid.
Omfattningen innebar på vissa håll att mer än 40% av våra städers
historiska stadskärnor försvann. Sveriges ekonomiska välstånd under
efterkrigstiden och en intakt nationalkänsla var förutsättningen för att det
jämlika ”Folkhemmet” kom att få stort inflytande över stadsplaneringen
fram till mitten av 1970-talet (Byggnadsvårdsåret 1975).
Först tjugo år senare, i samband med 1990-talets omorganisationer
av statliga verk, såsom att Byggnadsstyrelsen och att kyrkan skiljdes
från staten 2000, gjorde att Riksantikvarieämbetet utarbetade Sveriges
första värderingsmall; Unnerbäck 2002 (Kulturhistorisk värdering av
bebyggelse).
Byggindustrins utveckling efter 1950-talet har bidragit till att den svenska
byggnadsproduktionen fortfarande är lönsam, trots de exponentiellt
ökade lönekostnaderna i produktionsledet under efterkrigstiden.
Byggentreprenörerna förbättrar hela tiden arbetet på byggplatsen som
avsevärt bidragit till att korta byggtiderna eftersom denna process går att
förutse och detaljplanera. Ombyggnationer och byggnadsvårdsåtgärder
på befintlig bebyggelse utgör alltid och är i alla avseenden exempel på
motsatsen.
Av denna anledning blir också vinstmarginalerna på dessa byggprojekt
otillförlitliga. Med erfarenhet av hur snabbt och drastiskt våra historiska
städer förändrades mellan 1950-1975 förstår vi att kulturhistoriska värderingar av bebyggelse är av extra stor vikt inte minst i vårt land. Fördelarna
vi har haft, som befrias från krig eller ockupation av främmande makter
i över 200 år, gör att vi ibland förbiser det byggda kulturarvets betydelse
som tidsdokument. Det som får stå kvar, gör det trots allt möjligt också
för de kommande generationerna, att läsa Sveriges historia i våra städer.
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Värderingsmall

Inför valet av värderingsmall för Östermalms parks bebyggelse (ÖPB)
skulle den ovan nämnda Unnerbäck mycket väl kunna vara lämplig.
Problemet är emellertid att denna mall i första hand är anpassad för
historiska byggnader och byggnadsminnen som är uppförda före år
1900. Vidare är utgångspunkten för byggnadsverk som värderas efter
Unnerbäcks mall både att de skall bevaras in situ och förbli oförändrade
i sitt originalskick. Med anledning av att Östermalms parks bebyggelse i
första hand uppförts efter 1900 och har genomgått många ombyggnader
då detta fortsatt varit i bruk är Unnerbäcks värderingsmall inte gångbar.
Därför har vi istället valt att utgå från H3UNS värdemall (Pålsson Skarin, I.
2011. A Finance Model for the Built Cultural Heritage).
Denna mall baseras både på etablerade värderingsbegrepp, men
framförallt på de som DOCOMOMO; International Commitee for
Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods
of the Modern Movement framhåller. (http://www.docomomo.com/
history#)
Förutsättningarna och möjligheterna att med H3UNS värderingsmall
kunna fastställa ÖBPs omistliga värden blir bättre. Delar av ÖBP har trots
allt inspirerats av modernismens kulturarv och kan komma att transformeras dvs. fortsatt vara i bruk, men efter en ombyggnad till bostäder.

Värdekriterier för fd. Lasarett från 1800-talet (FdL)

H3UNS värdemall

1. Arkitektur som speglar tidsuttryck (trend)
2. Form (geometrisk komposition mm)
3. Konstruktion & material
(speglar aktuell teknik eller materialbehandling, tidstypisk)
4. Genius loci 1 (emotionell)
Platsens själ.
Byggnad uppförd på unik plats i staden av känslomässig
betydelse eller värde. Storytelling och byggprocess.
Byggnadens själ. Arkitektur som tidsdokument och
ideologisk betydelse för samhället.
5. Genius loci 2 (rationell)
Byggnad uppförd på unik plats som har
en ur lasarettet strategiskt viktig betydelse.
6. Sjukhuskoncept
(programidé, vårdbehov, medicinhistorik, logistik mm.)

H1
H2
H3
U
N
S

H1 FdLs första historiska värde (H1 Historic quality)
identifierar de historiskt kvalitativa värdekriterier som
endast finns internt hos tidigare sjukvårdspersonal,
patienter, arkitekt eller byggmästare. De måste vara
upplevda el. återberättade i en sluten krets och blir
levande via igenkänning (storytelling).

U FdLs brukbarhets värde (U Utility) identifierar de
värdekriterier som avser att fastställa originalbyggnadens lämplighet som lasarettsbyggnad eller kapacitet
att transformeras (omvandlas) till ny byggnadsfunktion (flerbostadshus).

Värdekriterier lasarett (FdL):
Genius loci 1, Sjukhuskoncept.

Metod

Alla värderingsmallar, oberoende inriktning eller fokus, anger endast
värderingsrubriker. De fungerar som en checklista vid värderingsbedömningar för att säkerställa den objektiva ansatsen dvs. så att alla värdeområden blir belysta. De mer specifika värdekriterier som utgör själva kärnan
vid varje bedömning och får oss att förstå samt skapar igenkänning av
värdekvalitéer är inte konstanta eller standardiserade utan de kan variera
alltefter byggnadskategori. Som tidigare nämnts; vad som är ett värdekriterium och får oss att inse eller upptäcka värden och kvaliteter med
en fd. lasarettsbyggnad kanske inte kan identifieras i en kyrkas, men mer
generella värdekriterier kan gälla för många byggnader. I denna studie har
jag för det fd. lasarettsområdets, som ÖPB representerar, identifierat sex
olika värdekriterier.
I värdetabellen till höger har H3UNS värderingsmall kombinerats med
urvalet av de sex olika värdekriterierna för fd. Lasarett från 1800-talet
(FdL) enligt ovan t.h. En kort beskrivning under respektive värderubrik
förtydligar respektive värdetolkningar.
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H2 FdLs andra historiska värde (H2 Historic knowledge) identifierar de kunskaps värdekriterier som kan
bli tydliga för alla, men förståelsen eller insikten
kräver en aktiv insats. Denna kan bestå i att ta del av
tillgänglig fakta (tryckta källor/arkivmaterial) som ger
insikt om och djupare förståelse för identifierbara
samband som vi uppskattar.
Värdekriterier lasarett (FdL):
Arkitektur, Form, Genius loci 2.
H3 FdLs tredje historiska värde (H3 Historic quantity)
identifierar de kvantifierbara värdekriterier som blir
tydliga för alla, även utan förkunskaper. Det handlar
tillexempel om beräkningsbara kvantiteter av originalmaterial; från exteriöra byggnadsmaterial till interiör
konstruktionsdetaljer i byggnaden.
Värdekriterier lasarett (FdL):
Konstruktion & material.
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historiska (värde) – kvalitativt
historiska (värde) – kunskaps
historiska (värde) – kvantitativt
brukbarhets (värde) – funktion
nominella (värde) – ekonomiskt
symbol (värde) – symbol

(Historic quality)
(Historic knowledge)
(Historic quantity)
(Utility)
(Nominal)
(Symbol)

Värdekriterier lasarett (FdL):
Sjukhuskoncept.
N FdLs nominella värde (N Nominal) identifierar de
värdekriterier som avser att fastställa lasarettsbyggnadens pekuniära eller finansiella förmåga som enskild byggnad dvs. tidigare investeringar (+), aktuella
underhållsbehov (-) och transformationskapacitet
(jfr. U ovan).
Värdekriterier lasarett (FdL):
Sjukhuskoncept, Konstruktion & material;
S FdLs symbol värde (S Symbol) identifierar de
värdekriterier som avser att fastställa originalbyggnadens rådande betydelse utifrån ett politiskt, religiöst,
samhälls- eller socialt perspektiv.
Värdekriterier lasarett (FdL):
Genius loci 1.

Kulturmiljövärdering
av utvalda byggnader
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Skyddsbestämmelser i gällande detaljplan:
STORA ’Q’:
[1] Läkarbostaden
[7] Bostadshus 1910-talet
LILLA ’q ’:
[6] Kirurgisk paviljong 1890
[8] Ekonomibyggnad
[10] Medicinsk paviljong
[13] Personalbostäder 1939
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UTAN SKYDD:
[2] Kvinnokliniken
[3] Röntgen& ögon
[4] Kirurgisk paviljong 1920
[5] Kirurgisk paviljong 1915
[9] Pannhus
[11] Familjebostad 1937
[12] Personalbostäder 1928
[14] Barnklinik 1964
[15] Psykiatrisk klilnik 1959
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UPPFÖRDA EFTER 1964:
[A] Östermalmskyrkan
[B] Kapellgatan 26
[C] Kapellgatan 28-30
[D] Österlånggatan 21 A-D

[1]

Läkarbostaden

[2]

Kvinnokliniken

[9]

Pannhus

[3]

Röntgen& ögon

[4]

Kirurgisk paviljong 1920

[11]

Familjebostad 1937

[10]

Medicinsk paviljong

[5]

Kirurgisk paviljong 1915

[6]

Kirurgisk paviljong 1890

[12]

Personalbostäder 1928

[13]

Personalbostäder 1939

[7]

Bostadshus 1910-talet

[8]

Ekonomibyggnad

[14]

Barnklinik 1964

[15]

Psykiatrisk Klinik
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[1] Läkarbostaden Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Lasarettsläkarnas bostad ritades av den nytillträdde
stadsarkitekten P.L. Håkansson. Huset är en vitputsad
tegelbyggnad i två plan med sockel av natursten. Två
frontespiser pryder de båda långfasaderna som markerar entréerna mot norr, krönta av balkonger. Mot
söder har frontespiserna accentuerats av två burspråk i
entréplan och understryker huset spegelsymmetri som
parhus. Det helvalmade taket, belagt med rött taktegel, bidrar till att läkarbostadens stiluttryck går mot
dansk nyrokoko. När Kvinnokliniken skulle byggas
med röntgen- och ögonavdelningen 1945, valde man
att förlänga kirurg- röntgen axeln i söder. Eftersom
Läkarbostaden förhindrade nybyggnationen, men
skulle sparas, valde man att flytta hela tegelbyggnaden
23 meter mot väster. I samband med detta förskönades
grönytan norr om Läkarbostaden med den Engelska
parken som förebild. Trots den komplicerade flytten
förefaller byggnadens fasader vara väl bibehållna,
men dekoren på fasaderna kan i originalutförandet
ha framhävts med fler kulörer än dagens vita puts.
Flytten av byggnaden medförde förändringar avseende
grundläggning och källare.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal, byggmästare, arkitekt eller kring flytten av byggnaden.
H2 Stadsarkitekten P.L. Håkansson, stiluttryck går
mot dansk nyrokoko, spegelsymmetri som parhus,
flytt av hela tegelbyggnaden mot väster
H3 Byggnadens fasader väl bibehållna, fasaderna
kan i originalutförandet ha framhävts med fler kulörer,
flytten medförde förändringar avseende grundläggning och källare.
U Långt nyttjande av läkarbostaden; god
bostadsfunktion.
N Smyckad fasad, tegelbyggnad i två plan med
sockel av natursten, flytten stor investering.
S Smyckad fasad för läkare, avskild, Engelsk park.
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[2] Kvinnokliniken Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Den nya Kvinnokliniken från 1945 med röntgenoch ögonavdelning är uppförd efter arkitekt P.L.
Håkanssons ritningar. Huset är i fyra våningar
på hög källare och har ett sadeltak belagt med
taktegel. Kvinnokliniken är placerad vinkelrätt
mot den öst-västliga axeln, med förlängningen av
kirurgpaviljongen, det vill säga med gaveln mot Stora
Kaserngatan. Fasaderna är idag putsade i en röd kulör.
Husets stomme är sannolikt av tegel medan bjälklagen
kan vara av platsgjuten betong. Trots byggnaden
senmodernistiska stiluttryck har fönstren försetts
med en korspost med fyra lufter, men de generösa
balkongerna mot öst och väst förstärker modernismens horisontella fasaduttryck. Helhetstiluttrycket
gör därför att byggnadsstilen snarare är ett exempel
på Nyrealims. De ombyggnader och renoveringar
som genomfördes för att anpassa gamla lasarettet till
långvårdssjukhus (1976) kan förklara kulörvalet på
fasadputsen som troligen inte är original.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 P.L. Håkanssons ritningar, senmodernistiska
stiluttryck balkongerna förstärker modernismen,
helhetsstiluttryck Nyrealims.
H3 Ombyggnader och renoveringar till
långvårdssjukhus?
U Om anpassning till långvårdssjukhus; god
brukbarhet.
N Husets stomme är sannolikt av tegel medan
bjälklagen kan vara av platsgjuten betong, taktegel.
S Neutral och underordnad.
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[3] Röntgen & ögon Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

I samma byggnad (Kvinnokliniken) från 1945 fanns
även röntgen- och ögonavdelning. Kvinnokliniken
och Kirurgpaviljongen skapar ett grönt och sydvänt
gårdsrum.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 Arkitekt P.L. Håkanssons, senmodernistiskt
uttryck, men tydligare traditionella drag av Nyrealism,
friliggande byggnaden..helvalmat sadeltak, senare…
kopplingsbyggnad.
H3 Takform och tidigare friliggande originalkaraktär,
endast är intakt mot öster.
U Om anpassning till långvårdssjukhus; god
brukbarhet.
N Huset är av tegel i fyra våningar, sadeltak, belagt
med rött tegel.
S Neutral och underordnad.
Röntgen, plan 2

Ögon, plan 4
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[4] Kirurgisk paviljong 1920/1945 Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Tolv år efter att den nya Kirurgiska paviljongen
hade ritats och senare uppförts på lasarettsområdet
fick P.L. Håkansson uppdraget att färdigställa den
västra delen av paviljongen. Utförande avseende
stiluttryck, material och detaljbearbetning motsvarade
sannolikt helt och hållet den östra (se s. 26-27). Senare
tiders på-, till- och ombyggnader har som nedan
beskrivits avsevärt dämpa paviljongens nybarockstil.
Kopplingsbyggnaden som uppfördes 1945 har tidigare
beskrivits under Röntgen & Ögon, ovan. Putsen, som
är i röd kulör har från början sannolikt varit flerfärgad
för att framhäva fasadkompositionen. De välbearbetade dörromfattningarna av pikhuggen granit, visar
byggnadens unika och påkostade karaktär.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 P.L. Håkansson, tolv år efter att den nya Kirurgiska
paviljongen… färdigställa den västra delen, nybarock
har en välstuderad..planform förebilder som Palazzo
Barberini.
H3 Putsen har sannolikt varit flerfärgad för att framhäva fasadkompositionen, ombyggnader har avsevärt
dämpa paviljongens nybarockstil, dörromfattningarna
av pikhuggen granit.
U På-, till- och ombyggnader; god brukbarhet,
N Tegelbyggnaden i tre våningar, mansardtaket av
tegel, välbearbetade dörromfattningarna av pikhuggen granit, visar byggnadens unika och påkostade
karaktär.
S Största lasarettsbyggnaden, Christianstborg slott i
Köpenhamn (Christian IV/Kristianstad).

- 1920 Tillbyggnad

- 1937 Tillbyggnad

- 1920 Tillbyggnad

- 1937 Tillbyggnad västgavel
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Befintlig del av Kirurgisk paviljong (1915)

- 1945 Tillbyggnad plan 3, fasadrenovering

[5] Kirurgisk pavilj. 1915(1912) Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Uppdelningen av lasarettet i en medicinsk- och en
kirurgisk avdelning bidrog till att den nytillträdde
stadsarkitekten P.L. Håkansson 1912 fick i uppdrag
att rita denna paviljong i tomtens sydöstra hörn.
Som den största lasarettsbyggnaden skulle både
mottagningslokaler (Ö/U-läkare), operationsavdelning, röntgenlaboratorium, tre vårdavdelningar,
centralbad för lasarettet och personalbostäder få plats
i paviljongen. Tegelbyggnaden i tre våningar på hög
källare hade slätputsade fasader. Det voluminösa
mansardtaket av tegel dolde det övre planet och
dagsljusintaget utformades som takkupor. Paviljongen
som stilmässigt är Nybarock har en välstuderad och
dynamisk planform helt enligt förebilder som Palazzo
Barberini i Rom, men i första skedet uppfördes endast
halva anläggningen i öster. Kirurgiska paviljongens
mitt- och sidorisaliter framhävdes med en högre
taknock än mittflygelns och inspirationen från nya
Christianstborg slott i Köpenhamn, som då var under
uppförande, är tydlig. Senare tiders på-, till- och
ombyggnader, nya takkupor samt fönsterbyte har
avsevärt dämpa paviljongens nybarockuttryck. Putsen,
som idag är i röd kulör har från början sannolikt varit
flerfärgad för att framhäva fasadkompositionen.
De välbearbetade dörromfattningarna av pikhuggen
granit, visar byggnadens unika och påkostade karaktär.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 Nytillträdde stadsarkitekten P.L. Håkansson, i ett
första skede uppfördes endast halva anläggningen i
öster, nybarock har en välstuderad..planform förebilder som Palazzo Barberini
H3 Putsen har från början sannolikt varit flerfärgad
för att framhäva fasadkompositionen, ombyggnader
har avsevärt dämpa paviljongens nybarockstil.
U På-, till- och ombyggnader; god brukbarhet.
N Tegelbyggnaden i tre våningar, mansardtaket av
tegel, välbearbetade dörromfattningarna av pikhuggen granit, visar byggnadens unika och påkostade
karaktär.
S Största lasarettsbyggnaden, Christianstborg slott i
Köpenhamn (Christian IV/Kristianstad).
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[6] Kirurgisk paviljong 1890 Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Den första kirurgiska paviljongen uppfördes 1890
öster om lasarettets dåvarande huvudbyggnad från
1864. Fördelarna med en separat operationsavdelning
och tillhörande vårdavdelningar, gick helt i linje med
läkarvetenskapens senaste forskarrön. Lasarettets
första ångtvättinrättning installerades också här.
Tegelbyggnaden, i två våningar på hög sockel och
källare, hade en entrémarkerande mittrisalit åt
väster, krönt av en tympanon. Fasaderna var i övrigt
smyckade med gördel- och takfotsgesimser. Sadeltaket
var belagt med takplåt och de stickbågiga fönstren
var höga för att tillgodose dagsljusbehovet i operationssalarna. Stilmässigt hade byggnaden eklektiska
drag av medeltidsarkitektur. När den nya kirurgiska
paviljongen stod klar 1915, blev denna äldre ombyggd
till barnabördspaviljong. Bygganden förblev BBavdelning, kvinnoklinik och medicinsk barnavdelning
fram till i början av 1950-talet då dessa verksamheter
istället flyttade till de nya lasarettslängorna i söder. Nu
påbörjades därför en omfattande ombyggnad av huset
till psykiatrisk klinik, jourcentral och distriktssköterskemottagning som invigdes 1952. Detta sker bland
annat i form av en påbyggnad av ett helt våningsplan,
vinkelställd tillbyggnad mot norr och en mot väster.
Alla fasaddekorationerna putsats över och alla fönster
ersätts av nya med rakt överstycke. Det helvalmade
taket fick rött taktegel . Trots att den nye generalplanen för lasarettsområdet på 1970-talet föreslår att
denna byggnad som är den äldsta på lasarettsområdet,
bör rivas, så finns den kvar än idag om en avsevärt
förändrad.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 Okänd arkitekt, fördelarna med en separat
operationsavdelning, tegelbyggnaden.. i två våningar..
entrémarkerande mittrisalit åt väster, krönt av en
tympanon. Fasaderna var i övrigt smyckade med gördel- och takfotsgesimser, takplåt och de stickbågiga
fönstren var höga för att tillgodose dagsljusbehovet i
operationssalarna.
H3 Ombyggd till barnabördspaviljong, påbyggnad av
ett helt våningsplan, vinkelställd tillbyggnad mot norr
och en mot väster. Alla fasaddekorationerna putsats
över, avsevärt förändrad.
U Två ombyggnadsetapper tyder på god
ombyggnadskapacitet
N Tegelbyggnaden, i tre våningar på hög sockel och
källare, helvalmade taket, rött taktegel.
S Äldst byggnad på lasarettsområdet, rivas på
1970-talet.

- bef. 1890

- om/ tillbyggnad 1930

- om/ tillbyggnad 1952
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- om/ tillbyggnad 1930

[7] Bostadshus 1910-talet Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Flerbostadshus av tegel i fem våningar uppfördes i början av 1900-talet med långfasad mot Österlånggatan.
Då tillhörde fastigheten den täta kvartersbebyggelse
som tidigare fanns öster om lasarettsområdet, mellan
Österlånggatan och Kapellgatan. Den renodlade
Jugendfasaden med markerade mitt- och sidorisaliter
fick sin viktiga asymmetri med tornbyggnaden i
söder krönt med en spira och taket var skiffertäckt.
Den dekorerande mönstermurningen i rött och gult
förblendertegel och de tidstypiska snickerierna ger
intrycket av att fastigheten är oförändrad. Endast nya
takkupor har tillkommit mot väster och skiffertaket ersatts av takplåt. Emellertid har husets gårdsflygel med
brandmuren mot norr, liksom den samtida grannbostaden i söder, rivits efter 1997. Ett nytt flerbostadshus
har nyligen uppförts mot Österlånggatan (se nedan
th) som i putskulören tagit upp Jugendhusets röda
dekorationer. På samma sätt har det nyuppförda
bostadshuset i norr skapat en länk till det äldre genom
sin gula fasadputs.

H1 Storytelling om hyresgäster eller boende, byggmästare eller arkitekt.
H2 Den renodlade Jugendfasaden med markerade
mitt- och sidorisaliter fick sin viktiga asymmetri med
tornbyggnaden i söder. Dekorerande mönstermurning
i rött och gult förblendertegel och de tidstypiska
snickerier. Arkitekt okänd.
H3 Intrycket av att fastigheten är oförändrad, gårdsflygel med brandmuren mot norr rivits, nya takkupor
har tillkommit mot väster skiffertaket ersatts av
takplåt.
U Bostad än idag; god brukbarhet.
N Flerbostadshus av tegel i fem våningar, förblendertegel och de tidstypiska snickerierna, spira, nya
takkupor.
S Rest av den täta kvartersbebyggelse som tidigare
fanns öster om lasarettsområdet.
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Sydfasad 1913

[8] Ekonomibyggnaden Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Skissarbetet med och uppförandet av den nya
Kirurgiska paviljongen 1915 möjliggjorde både omoch nybyggnationer på hela lasarettsområdet. Bland
annat kunde den föråldrade ångtvättinrättningen i
den äldre Kirurgiska paviljongen (1890) flyttas till denna nya ekonomibyggnad. Detta tegelhus i två våningar
med helvalmat tegeltak och putsade fasader, uppfördes
med långfasaden parallellt mot Lasarettsboulevarden
efter Stadsarkitekt P.L. Håkanssons ritningar.
Kopplingen med Pannhuset i norr var förutsättningen
för att både ångköket, ångtvätten, mangel strykrum
och matsalen kunde inrymmas i denna för samtiden
mycket moderna byggnad. Gårdsrummet i norr ger
Ekonomibyggnaden en tydlig fram- och baksida som
betonar att lasarettet vände framsidan mot parken på
1910-talet; en gestaltningsprincip som senare kom att
vändas om 180’. Husets stiluttryck, med drag av nyrokoko, känns igen från Läkarebostaden som är samtida.
Ombyggnaden 1937 har emellertid inte vårdat denna
byggnads yttre på samma sätt som Läkarbostadens.
Idag har byggnadens huvudentré dolts bakom de
neutrala tillbyggnaderna i söder, fönstren ersatts med
nya, vindsvåningen inretts och taket därför kompletteras med ett flertal kupor och en frontespis. Hur fasaden
kan ha sett ut i originalutförande 1915, framgår
tydligast av norra fasadens fönstersättning mot väster.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 Husets stiluttryck, med drag av nyrokoko, känns
igen från Läkarebostaden som är samtida, stadsarkitekt P.L. Håkanssons ritningar, ekonomibyggnaden…
förtydligar att lasarettet på 1910-talet vände framsida
mot parken.
H3 Ombyggnaden 1937 har emellertid inte vårdat
denna byggnads yttre, huvudentré dolts bakom
..tillbyggnaderna, fasaden kan ha sett ut i originalutförande.. norra fasadens fönstersättning mot väster.
U Flitigt bruk och anpassning för olika verksamheter;
god brukbarhet.
N Tegelhus i två våningar med helvalmat tegeltak,
vindsvåningen inredd.
S Ångköket, ångtvätten, mangel strykrum, för samtiden mycket moderna byggnad.

Nordfasad 1913

Sydfasad 1937

Nordfasad 1937
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[9] Pannhus Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Pannhuset, var för samtiden en modern byggnad och
källan för ångkraften med pannhus, skorsten och
kolrum. Ritades också av arkitekt P.L. Håkansson
samtidigt med Ekonomibyggnaden ovan och uppfördes 1915. Tegelbyggnaden i en våning var troligen
sammanbyggd med lasarettsmuren från början, liksom
med kopplingsbyggnaden mot Ekonomibyggnaden i
söder. Pannhusets kvadratiska plan formade torntaket,
belagt med rött taktegel och i nock övergick detta i
den stora skorstenen. Gårdsrummet vid Pannhuset
förtydligar att lasarettet på 1910-talet vände framsidan
mot parken; en gestaltningsprincip som senare kom
att vändas om 180’. Trots senare tillbyggnaden mot
västfasaden och rivningen av skorstenen, kan fasaden
mot Lasarettsboulevarden vara i originalutförande.
Med tanken på byggnadens funktion, men värmeväxlingar och sot från skorstenen, är det troligt att
byggnaden inte var putsad 1915.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 Stadsarkitekt P.L. Håkansson, gårdsrummet vid
Pannhuset förtydligar att lasarettet på 1910-talet
vände framsidan mot parken, byggnaden var troligen
inte putsad 1915.
H3 Tillbygg på västfasaden och rivning av
skorstenen, fasaden mot Lasarettsboulevarden..i
originalutförande.
U Kvadratiska plan med rumsvolym ger god
brukbarhet.
N Tegelbyggnaden i en våning, taktegel.
S För samtiden moderna byggnad och källan för
ångkraften
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[10] Medicinsk paviljong Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Lasarettets framstående läkare bidrog till att både
öron- och ögonspecialiseringen etableras i Kristianstad
på 1930-talet. Den ökande patienttillströmningen
medverkade till att Landstinget beslutade att
modernisera hela lasarettet. Som ett första steg att
förverkliga visionen om ett centrallasarett måste
därför en ny Medicinsk paviljong uppföras. I den
nya paviljongen tillkom bland annat fler vårdplatser,
både för vuxen- och barnmedicin, samt en modern
ögonavdelning. Arkitektuppdragen gick i vanlig
ordning till P. L. Håkansson, men platsbristen på
lasarettsområdet ledde till att man också måste
riva lasarettets huvudbyggnad (1864). Arkitektens
gestaltningsprincip för paviljongens långa och fyra
våningar höga tegelfasad, blir att indela denna med
mitt- och balkongförsedda sidorisaliter. Sadeltaket
täcks av rött tegel och fasaderna blir slätputsade.
Formgivningen bidrar till att byggnadens huvudentré
vänds mot norr. Husets entréplats förstärks ytterligare
av den skålformade trädgårdsanläggningen som liksom
förebilden i Sienna, inbjuder besökare och samtidigt,
på ett raffinerat sätt, reducerar byggnadens skala.
Trots att husets planer har inspirerats av nybarock har
paviljongens fasadmässiga stilutryck tydliga drag av
senmodernismens Nyrealism. Idag har fasadputsen
en ljust siennafärgad kulör som kan avvika från
originalutförandet.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 Öron- och ögonspecialiseringen etableras i
Kristianstad, arkitekt P. L. Håkansson, måste riva
lasarettets huvudbyggnad (1864), gestaltningsprincip
för paviljongens långa och fyra våningar höga tegelfasad, skålformade trädgårdsanläggningen… reducerar
byggnadens skala, nybarock har paviljongens fasadmässiga stilutryck tydliga drag av senmodernismens
Nyrealism.
H3 Fasadputsen en ljust siennafärgad kulör som kan
avvika från originalutförandet.
U Inga senare tydliga ombyggnader; god plandisposition för verksamheten.
N Fyra våningar höga tegelfasad, sadeltaket täcks av
rött tegel.
S Visionen om ett centrallasarett.
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[11] Familjebostaden 1937/1942 Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Efter Landstinget beslut att vidareutveckla
Kristianstad till ett centrallasarett ökar också behovet
av personalbostäder. Efter P.L. Håkansson ritningar
uppfördes en ny byggnad mot Lasarettsboulevarden
i norr 1937 som kompletterades 1942. Den putsade
tegelbyggnaden i tre våningar och helvalmat tak belagt
med tegel, orienterades med gaveln mot norr. Redan
1945 byggdes fastigheten till med en tandpoliklinik
som fick till följd att isoleringspaviljongen från 1864
måste rivas. Efter att en längre entrébyggnad uppförts,
som förenade denna fastighet med lasarettskontoret
i väster, blir området förvandlat till ett avgränsat
centralsjukhus där detta hus bildar det östra porttornet; den nya lasarettsentréen vänder sig utåt. Borta
är nu idén om 1800-talets paviljongsjukhus som
orienterar sig mot parken och det gröna som läkande
rekreation. Byggnadens rektangulära planlösning och
enkla stilutryck länkar till senmodernism, men takets
helvalmade utformning ger den mer av historiserande
Nyrealism.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 P.L. Håkansson ritningar, byggdes till med
tandpoliklinik som fick till följd att isoleringspaviljongen..måste rivas, entrén vänds ut mot
Lasarettsboulevarden, enkla stilutryck länkar till
senmodernism, men..takets helvalmade utformning …
historiserande Nyrealism.
H3 Inga synliga byggetapper.
U Inga senare tydliga ombyggnader; god plandisposition för verksamheten.
N Tegelbyggnaden i tre våningar och tak belagt
med tegel
S Östra porttornet mot Lasarettsboulevarden.
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[12] Personalbostäder 1928 Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Redan 1928 ritade stadsarkitekt P.L. Håkansson
södra delen av denna byggnad som personalbostad
för familjer och elever. Personalbostadens tegelfasader
var putsade och sadeltaket belagt med rött taktegel.
Takfotsgesimserna på långfasaderna fortsatte till gavlarna för att markera frontonen, de spröjsade fönstren
fick stickbågiga överstycken och sockeln var markerad,
med en eklektiskt historiserande fasad. På 1940-talet
när de nya Kirurg- Röntgen axeln börjar uppföras i
söder, får detta också till följd att den intilliggande
sydöstra flygeln från 1864; sjukhuskontoret, måste
rivas. Av denna anledning börjar Håkansson skissa
på en tillbyggnad norr om, men sammanbyggd med
personalbostaden, som blir det nya lasarettskontoret
1945. Byggnadens nästan kvadratiska planlösning och
raka stilutryck länkar till senmodernism, men med
takets torntaksliknande utformning får den mer av ett
historiserande nyrealismuttryck. Efter att en längre
entrébyggnad uppförts, som förenade denna fastighet
med tandpolikliniken i öster, blir lasarettsområdet nu
förvandlat till ett avgränsat centralsjukhus som vänder
sig ut mot gatan. Detta hus bildar det västra porttornet mot Lasarettsboulevarden. Idén om 1800-talets
paviljongsjukhus som orienterar sig mot parken och
det gröna som läkande rekreation försvinner. Till
skillnad från några av den övriga ombyggnaderna på
lasarettsområdet är detta husets olika byggetapper och
tidsuttryck fortfarande tydligt avläsbara. Sannolika
är det den äldre bostaden som putsats om och
förenklats fasadmässigt för att skapa en ny helhet med
lasarettskontoret.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 Takfotsgesimserna på långfasaderna fortsatte till
gavlarna..Huset har en eklektiskt historiserande fasad,
raka stilutryck länkar till senmodernism, men med takets torntaksliknande utformning har…historiserande
nyrealismuttryck, entrébyggnad ..blir lasarettsområdet
nu förvandlat till ett avgränsat centralsjukhus som
vänder sig ut.
H3 Husets olika byggetapper och tidsuttryck fortfarande tydligt avläsbara.
U Inga tydliga ombyggnader; god plandisposition för
verksamheten.
N Tegelfasader var putsade och sadeltaket belagt
med rött taktegel
S Västra porttornet mot Lasarettsboulevarden
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- bef östfasad 1928

- tillbyggnad 1945

[13] Personalbostäder 1939 Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

På 1930-talet när öron- och ögonspecialiseringen
etableras på i Kristianstad ökande också behovet
av personalbostäder. Återigen var det stadsarkitekt
P.L. Håkansson som fick uppdraget på sitt bord
att rita moderna personalbostäder för underläkare
och kvinnlig personal. Byggnaden skulle uppföras
på den enda kvarvarande ytan i väster, ut mot
kanalen och i liv med Läkarbostaden i söder. På så
vis blev denna västra del av parken en bostadszon
och den östra lasarettet. I linje med modernismens
gestaltningsprinciper; att rita hus inifrån och ut,
har arkitekten både varit angelägen om att orientera
bostäderna så att majoriteten av de boende skall få
tillgång till södersolen. Dilemmat är emellertid att
Håkansson också var begränsad i öst-västlig riktning.
Valet blir därför att utforma en U-formad plan som
öppnar sig mot den Engelska parken och åt söder. De
generösa balkongerna kompenserar för de lägenheter
som ligger åt norr. Den slätputsade tegelbyggnaden i
fyra våningar, stående på en upphöjd källare och det
helvalmade sadeltaket var belagt med rött taktegel.
Byggnadens planprinciper är här modernismens som
återfinns i fasadernas raka linjer, med det helvalmade
taket bidrar till att Håkansson låter arkitekturen bli
Nyrealism. Byggnadens bostadsfunktion har sannolikt
inte förändrats under årens lopp varför fasaderna idag
troligen utseendemässigt är lika originalutförandet.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 U-formad plan som öppnar sig mot den Engelska
parken och åt söder, generösa balkongerna kompenserar för de lägenheter som ligger åt norr, planprinciper är…modernismens …återfinns i fasadernas raka
linjer, med det helvalmade taket ..uttrycker Nyrealism.
H3 Fasaderna idag troligen utseendemässigt lika
originalutförandet.
U Inga tydliga ombyggnader; god plandisposition för
verksamheten.
N Tegelbyggnaden i fyra våningar, på hög källare, rött
taktegel.
S Moderna personalbostäder.
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[14] Barnkliniken 1964 Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Den sista byggnaden som uppfördes på lasarettsområdet var Barnkliniken med vårdplatser och mottagning
1964. Arkitekt Leo Uulas anpassar även byggnaden för
en läkarmottagning och en barnavårdscentral.
Den översta våningen inreddes till bibliotek som
erbjöd en förträfflig utsikt över Kristianstad.
Barnklinikens placering, i anslutning till befintlig
kvinnokliniken, var den enda fria ytan som återstod på
området.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 Leo Uulas …klassiskt komponerade fasader ersatt
av renodlad senmodernism.
H3 Behållit karaktären som den fick för 50 år sedan.
U Inga tydliga ombyggnader; god plandisposition för
verksamheten.
N En rationellt prefabricerade byggnadsteknik.
S En ny arkitektonisk era till lasarettsområdet.

UULAS arkitekter hade arbetat med en ny generalplan
för lasarettets akuta ny- och ombyggnadsbehov sedan
1959. Programarbetet utmynnade till sist i att hela
lasarettet flyttar till en nybyggnad på Stavrebacke
1973 som också UULAS arkitekter ritade. Med
Barnkliniken kommer en ny arkitektonisk era till
lasarettsområdet. Håkanssons traditionella tegelarkitektur med klassiskt komponerade fasader ersätt av
renodlad senmodernism i en rationellt prefabricerade
byggnadsteknik. Byggnaden ser ut att ha behållit
karaktären som den fick för 50 år sedan.
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[15] Psykiatrisk Klinik 1959 Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Under de stora utbyggnadsetapperna på 1940 och
1960-talen pressades ytterligare utbyggnader in. För
att få ytterligare byggbar mark lades Österlånggatan
igen på ett parti intill Lasarettstomten. Gamla
byggnader som Werlinska Stiftelsen och Folkets Hus
nr 2 fick skatta åt förgängelsen. Arkitekten Leo Uulas
ritade år 1959 i denna del en ny psykiatrisk klinik
med sängbyggnad i fyra plan, som stod klar år 1961.
På 1960-talet var lasarettsområdet så tätbyggt att en
helt ny lokalisering av lasarettet blev ofrånkomlig.
Landstinget beslöt 1963 att de gamla lasartettsbyggnaderna skulle byggas om för långtids och åldringsvård
och att ett helt nytt modernt Centralsjukhus skulle
stå klart år 1973, beläget 700-800 meter längre österut
vid den tidigare Östra Utfartsvägen, på ett område
som J August Hedlund föreslog redan år 1908. Två år
senare, 1975, stod den nya mycket större Psykiatriska
kliniken färdig, öster om det nya Centralsjukhuset.
1977 kom lokalerna istället att användas för långvård.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 Leo Uulas …renodlad senmodernism.
H3 Ny samtida karaktär.
U Kraftigt renoverad.
N En rationellt prefabricerade byggnadsteknik.
S En ny arkitektonisk era till lasarettsområdet.

År 1992 köpte AB Kristianstadsbyggen hela det tidigare lasarettsområdet. Lokalerna som hyst psyk-kliniken
uthyrdes nu till Omsorgsförvaltningen. Mot årslutet
2003 lämnade ABK in rivningsansökan för husets
norra del samt lågdel och påbörjade bostadsanpassning av byggnaden i mars 2004.
Idag står två nya bostadshus uppförda på samma plats
mot Kapellgatan, vidare är det tänkt att ytterligare ett
bostadshus skall uppföras mot Södra Kaserngatan om
något år, ritat av Uulas Arkitekter AB.
Del av byggnad som sparats och bostadsanpassats, - 2004
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Byggnader uppförda efter 1964

[A]
[B]
[C]
[D]

Sammanfattning

Östermalmskyrkan
Kapellgatan 26
Kapellgatan 28-30
Österlånggatan 21 A-D

A
B
C
D
D
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Sammanfattning

De två frågor som bör diskuteras inför
framtida beslut om Östermalms park är;

Avsikten med denna rapport har varit att utifrån min
antikvariska kompetens och som arkitekt, ta fram ett
kulturhistoriskt underlag inför Östermalms parks
kommande detaljplanearbetet. I rapporten finns
en sammanställning av områdets och de enskilda
byggnadernas historiska utveckling från 1864 fram till
idag. Bebyggelsens kulturmiljövärden har identifieras
utifrån byggnadernas exteriör/fasader och sammanfattats utifrån H3UNS värderingsmall som kombinerats
med urvalet av värdekriterier för fd. Lasarett från
1800-talet (FdL), se sid 13. I det fortsatta skissarbetet
inom UULAS arkitekter, bör en uppföljande bedömning också göras av byggelsens interiör.
I gällande detaljplan (1997-04-11) har sex av fastigheterna i kvarteret angetts med bestämmelsens q
som innebär ”Värdefull miljö. Befintliga byggnaders
fasader och tak skall vidmakthållas oförändrade. Ny
bebyggelse skall utformas med fasader och tak som
ansluter till omgivningens egenart”.

Ekonomibyggnad, Medicinsk paviljong och Kirurgisk
paviljong 1890. Ytterligare två byggnader i kvarteret;
Läkarbostaden och Bostadshus 1910-talet, anges i
detaljplanen som Kulturreservat med bestämmelsens Q.
Detta innebär att….”Ett versalt Q är en bestämmelse
om hur en byggnad eller ett område får användas
och innebär att användningen ska vara anpassad till
byggnadens kulturvärden”…….”

1.

Övriga byggnader i kvarteret som saknar skyddsbestämmelser i detaljplanen är Kvinnokliniken,
Röntgen& ögon, Kirurgisk paviljong 1920, Kirurgisk
paviljong 1915, Pannhus , Familjebostaden 1937,
Personalbostäder 1928 och Barnklinik 1964.

[7] Bostadshus 1910-talet
— Ja, Jugendhuset är den enda återstående byggnaden av kvartersbebyggelsen öster om Österlånggatan.

Skyddsbestämmelserna är helt rimliga, men med
anledning av att två q-märkta fastigheter i kvarteret
rivits efter 1997 bör skyddet förtydligas om avsikten
är att bevara. Framtida kulturmiljögrundande beslut
bör alltid utgå från en bred kunskapsbas och min
förhoppning är att denna rapport kan ge insikt om
att Östermalms park idag fortfarande har 100 år av
Kristianstad lasaretts historia att förvalta.

Idag återstår bara fyra då två av dem har rivits efter
1997, men övriga byggnader är; Personalbostad 1939,

Är det rimligt att nästan hälften av byggnaderna i kvarteret (42%) skall ha rivningsoch bevarandeskydd i framtiden?

[1] Läkarbostaden
— Ja, byggnaden är av arkitektoniskt hög kvalitet och
visar läkarens ställning på lasarettet.

[6] Kirurgisk paviljong 1890
— Ja, bygganden är den äldsta i kvarteret och speglar
läkarvetenskapens utveckling, om än mycket förändrad idag.
[8] Ekonomibyggnad
— Ja, visar ångkraftens nya möjligheter för sjukhuset
och förstärker Läkarbostadens arkitektur.
[10] Medicinsk paviljong
— Ja, är ett bevis för att Kristianstad blev centrallasarett och exempel på regional Nyrealism.
[13] Personalbostäder 1939
— Ja, är ett bevis för att Kristianstad blev centrallasarett och exempel på regional Nyrealism.

[1]

Läkarbostaden

[2]

Kvinnokliniken

[3]

Röntgen& ögon

[4]

Kirurgisk paviljong 1920

[5]

8
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[6]

Kirurgisk paviljong 1890

[7]

Bostadshus 1910-talet

[8]

Ekonomibyggnad

[9]

Pannhus

[10] Medicinsk paviljong
[11] Familjebostad 1937
[12] Personalbostäder 1928

6

5
3
4

[4] + [5] Kirurgisk paviljong 1915/20
— Ja, denna nybarockanläggning är alldeles
enastående, men senare tiders om- och tillbyggnader
har förvanskat dess karaktär (återställas?). Länken
mellan Köpenhamn/Danmark och Kristianstad har
sannolikt inspirerat arkitekt P.L Håkansson när har
ritade lasarettets största byggnad.
[9] Pannhus
— Ja, om inte denna byggnad finns kvar i framtiden kan kommande generationer varken förstå
Ekonomibyggnaden eller betydelsen av parkmiljön för
våra första lasarett.

[14] Barnklinik 1964
— Bör övervägas då byggnaden är arkitektoniskt
stilbildande senmodernism av hög kvalitet och kan
transformeras för skilda verksamheter.

2
1

[13] Personalbostäder 1939
[14] Barnklinik 1964
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[3] Röntgen& ögon
— Bör övervägas. Byggnaden är exempel på regional
Nyrealism i likhet med Medicinsk paviljong och
Personalbostäder 1939

[12] Personalbostäder 1928
— Ja, men främst den äldre delen i söder som är det
enda exemplet på lasarettsområdet med en eklektiskt
historiserande fasad.

10

14

[2] Kvinnokliniken
— Inte nödvändigtvis, men den neutrala byggnaden
har goda möjligheter att transformeras och byggas
om för många olika verksamheter.

7

12
13

Bör dagens rivnings- och bevarandeskydd
utökas för att också gälla några av de övriga
byggnaderna i kvarteret?

[11] Familjebostad 1937
— Bör övervägas. Byggnaden är ett exempel på regional
Nyrealism i likhet med bland annat Medicinsk paviljong.

9

Kirurgisk paviljong 1915

2.
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Vy från grindvaktstugan vid Kanalgatan 1927

Huvudbyggnad efter tillbyggnad, ca 1900

Bilagor
Kirurgen (t.h.), Nya Kirurgpaviljongen (mitt) och Huvudbyggnaden (t.v.) 1915

Lasarettet m. Nosabysjön och Hammar i bakgrund, 1867. Vy f. kyrkotornet

Medicinkliniken 1942

Kirurgpaviljongen, 1890

Läkarbostaden 1916 (innan flytt)

Patienter vid huvudbyggnadsentrén 1919
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Fotografier från http://www.kristianstadvykort.se
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Kvinnokliniken med Medicin-kliniken i förgrunden 1950

57

Nybyggda Kvinnokliniken 1950

Situationsplan över Kristianstads Lasarett - 1900

- 1928

- 1915

- 1937
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Detaljplaner kv. Lasarettet - 1958

Detaljplaner Lasarettet 5 - 1996

Detaljplaner kv. Lugnet - 1988

Detaljplaner kv. Lugnet - 2006
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1

INLEDNING

1.1

BAKGRUND OCH SYFTE

Tyréns AB har på uppdrag av AB Kristianstadsbyggen utfört en dagvattenutredning
inom delar av fastigheten Lasarettet 5 i Kristianstad. En ny detaljplan för delar av
området är under arbete.
Dagvattenutredningen syftar till att klargöra de möjligheter och svårigheter gällande
dagvattenhantering som uppkommer i samband med omvandling av mark och
bebyggelse inom det område som berörs i detaljplanen.
1.2

UNDERLAG

Följande utredningar och planer har legat till grund för utredningen:
 Grundkarta (erhållen: 2019-05-06)
 Ledningsunderlag från Ledningskollen (2019-06-24 - 2019-06-25)
 Situationsplan gällande kommande planerad nybyggnation (från beställare och
Liljewalls arkitekter, 2019-10-02)
 Markundersökningsrapport (Tyréns AB, 2019-09-20)
1.3

KOORDINATSYSTEM

Gällande koordinatsystem är SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH 2000.

2

NULÄGE

Fastigheten Lasarettet 5 är belägen alldeles öster om Kristianstad centrum, se figur 1.
På fastigheten låg tidigare Kristianstad centralsjukhus (flyttade 1974). Fastigheten
avgränsas av Södra Kaserngatan i söder, Kanalgatan i väst, Lasarettsboulevarden i norr
och Österlånggatan/Kapellgatan i öst.
På fastigheten finns det idag flerbostadshus, kontorslokaler, vårdcentral samt skolor.
Området är redan delvis under utveckling och i fastighetens sydöstra hörn håller ABK
på att påbörja byggnationen av ett nytt hyreshus.
Området som ska ingå i detaljplanen har en area på ca 22 500 m2. I området finns
utöver byggnader idag redan många hårdgjorda ytor som parkeringar och gångvägar
men också uteplatser, en fontän, rabatter samt en del gräsbevuxna ytor, se även figur
2.
Fastigheten omgärdas av lokalgator och ledningsstråk som förvaltas av Kristianstad
kommun.
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Figur 1. Översiktskarta med fastighet Lasarettet 5 och aktuellt utredningsområde markerat
med svart linje. (www.kristianstadskartan.se, 2019-11-15)

Figur 2. Ortofoto (från 2017) över fastighet Lasarettet 5 och aktuellt utredningsområde
markerat med gul linje. (www.kristianstadskartan.se, 2019-11-15)
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2.1

TOPOGRAFI

Marknivåerna inom området varierar mellan +1,75 m och +4,1 m ö h. Lägst nivåer är
det i sydväst mot Kanalgatan. Högst i mitten av fastigheten.
Kanalgatan i väster är en barriär mot Råbelövskanalen eftersom befintliga nivåer
innanför Kanalgatan är lägre, +1,74 – 2,10, än på Kanalgatan, +2,2 till +2,0.
2.2

HYDROLOGI, VATTENFÖREKOMST, STATUS OCH MKN

Längs områdets västra kant, väster om Kanalgatan, rinner Råbelövskanalen.
Råbelövskanalen räknas som en vattenförekomst och binder samma Råbelövssjön norr
om Kristianstad med Helge Å sydväst om de centrala delarna om staden.
Råbelövskanalens flöde regleras vid utloppet till Helge å. Enligt kommunen brukar
vattennivån ligga på +0,9 m ö h och vid högvatten kan den nå +1,0 m ö h.
Råbelövskanalens status har klassificerats till att den har en måttlig ekologisk potential
och ej uppnår god kemisk status (VISS, 2019-09-09).
Den har sämre än god ekologisk potential framförallt för kvalitetsfaktorn morfologiskt
tillstånd. Vattenförekomsten blev utpekad som kraftigt modifierad 2009, därav är
klassningen utifrån potential.
Beslutad Miljökvalitetsnorm (MKN) för vattenförekomsten är att god ekologisk potential
ska uppnås med tidsfrist till 2027 med undantag för morfologiska förändringar och
övergödning. God kemisk status ska också nås med undantag för bromerad difenyleter
och kvicksilver (VISS, 2019-09-09).
2.3

BEFINTLIGA VA-LEDNINGAR

I gatorna runt om planområdet finns det kommunala VA-ledningar (både dag-, vattenoch spillvattenledningar), se figur 3.
Det finns ett befintligt dagvattenstråk i Österlånggatan, D225 till D300 BTG. De lutar
norrut och ansluter till en D400 BTG ledning i Lasarettsboulevaden. Denna ledning
leder dagvattnet åt väster och har ett utlopp i Råbelövskanalen. Enligt kommunen går
ledningen i framförallt Österlånggatan princip redan full så möjligheten att ta emot
mer dagvatten i det stråket är dålig. I Lasarettsboulevarden finns det däremot en liten
möjlighet att ansluta, om det är ett begränsat område.
Kommunen har planer på att anlägga en ny dagvattenledning från Österlånggatan och
söderut i samband med andra ledningsarbeten som behövs för att ABK ska kunna
genomföra nybyggnationen i sydöstra delen av fastigheten Lasarettet 5. Möjligheten
finns då att ansluta dagvatten till denna ledning men eftersom kapaciteten redan är låg
och det på grund av platsbrist och dålig kapacitet nedströms inte kan öka dimensionen
är det även här endast en begränsad mängd dagvatten som kan ledas hit.
Önskan från kommunen är istället att leda om så mycket dagvatten som möjligt till en
ny anslutningspunkt i sydväst. Därifrån kan en ny anslutningsledning tryckas under
Kanalgatan och leda dagvattnet direkt till Råbelövskanalen.
Inom fastighet finns det även fastighetsägarens egna VA-ledningar men dessa är inte
särskilt väldokumenterade. Mellan byggnaderna i de centrala delarna av tomten går det
även ett kulvertsystem som tidigare användes till transporter, förvaring osv när det var
ett aktivt sjukhus. Idag används de bl.a. som omklädningsrum och förråd.
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Figur 3. Underlag gällande kommunens befintliga VA-ledningar samt fjärrvärmeledningar.
Dagvattenledningar i grönt.

Bebyggelsen som finns på fastigheten idag verkar dräneras så att grundvattenytan är
på en relativt stabil nivå. Nivåerna för den befintliga dräneringen är okänd, men
eftersom stora delar av byggnaderna har källare och det finns ett väl utbyggt
kulvertsystem antas dräneringen ligga ca 3 m under befintlig mark idag. Det innebär
att dräneringsvatten idag troligen pumpas ut från området till kommunens
dagvattenledning. Men detta är osäkert och behöver utredas vidare. Det är viktigt att
tänka på att utreda hur ombyggnationen påverkar grundvattennivåerna inte minst
kring befintliga byggnader. Befintliga byggnaders grundläggning riskerar att skadas
om förhållandena förändras för mycket.
Stora delar av VA-systemet (spillvatten-, vatten-, dag- och dränledningar) som finns
inom detaljplaneområdet och som ägs och sköts av fastighetsägare behöver utredas
och ses över innan rivning av befintliga byggnader och byggnation av nya byggnader
kan ske. Det arbetet ingår inte i denna dagvattenutredning.
2.4

BEFINTLIGA FJÄRRVÄRMELEDNINGAR

I Lasarettsboulevarden finns det även en fjärrvärmeledning, dimension 250/450.
Ledningsägare är C4 Energi. Denna ledning viker av in på fastigheten i nordväst och
parallellt med Kanalgatan fram till bron över Råbelövskanalen, se även i figur 3.
Exakt nivå på denna ledning är inte känd i detta projekt men det har antagits att den
ligger ca 1,0 m under befintlig mark. Det antas alltså möjligt att passera denna
fjärrvärmeledning med en dagvattenledning med dimension 250 vid en eventuell
anslutning till dagvattenledningen i Lasarettsboulevarden. Vid Kanalgatan antas den
ligga i vägen för en passage. Vid vidare projektering ska nivå på fjärrvärmeledning
kontrolleras med ledningsägare.
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2.5

GEOLOGI OCH GRUNDVATTEN

Enligt framtagen MUR utgörs jordlagren, från markytan och nedåt, överst av fyllning
med en uppmätt mäktighet mellan 1,0 och 3,7 meter.
Fyllningen underlagras av lera med varierande mäktighet. Leran är mäktigast i västra
delen av området närmst Råbelövskanalen (mellan cirka 10 och 11 meter mäktig). I
östra delarna inom området är lermäktigheten mindre (ca 2 meter) eller saknas helt.
Fyllningen och leran mellanlagras av tunnare organiska jordar (torv o gyttja) i väster
och i öster finns ej naturligt lagrade organiska jordar.
Under förekommande lera påträffas friktionsjord.
Grundvattenytan i området har registrerats med divers enligt MUR, under perioden
190622 - 200117. Mätningarna visar på en grundvattennivå mellan -0,05 till +0,63 i
borrhål 19T02. Generellt är att de lägre nivåerna var i början av mätningarna (juliseptember) och att nivåerna höjts något och är som högst i början av december och
går sedan ner igen. Senaste avläsningen, 2020-01-17, är på +0,26.
I borrhål 19T12 ligger grundvattennivån mer stabilt på +0,25 till +0,48. Även här är de
lägre nivåerna från början av mätserien och de högre från december men variationerna
är klart mindre. Senaste avläsningen, 2020-01-17, är på +0,47.
Båda mätserierna visar att områdets grundvattennivåer verkar påverkas av regelbundna
uttag av grundvatten (förslagsvis pumpning).

3

FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1

BEHOV AV FÖRDRÖJNING OCH RENING

Hela fastigheten räknas som kvartersmark och ligger inom kommunens
verksamhetsområde för dagvatten. Det innebär att kommunen är skyldiga att ta emot
dagvatten från fastigheten.
Idag finns det flera dagvattenanslutningar till kommunens dagvattennät från
fastigheten. Ingen direkt fördröjning av dagvattnet finns heller idag mer än inslag av
grönområden och rabatter.
Inget krav från kommunen har kommit gällande fördröjning på kvartersmark men all
fördröjning nära källan till dagvattnet är bra. Begränsande antas de dagvattenledningar
dit dagvattnet leds vara.
I Lasarettsboulevarden ligger en D400 betong (innerdiameter 400 mm). Från
kommunen har det kommit ett förslag på att trycka 2 st D315 PP (innerdiameter
antagen 277 mm) under Kanalgatan. En ledning av den dimensionen har en kapacitet
på ca 70 l/s (fylld ledning, 5 promilles lutning). Skulle det behövas kan kommunen
tänka sig att lägga större ledningar för att säkerställa en bra dagvattenhantering. En ny
anslutning till Råbelövskanalen ansvarar kommunen för, men i denna utredning utreds
på vilken nivå den bör ligga för att få ut dagvattnet från fastigheten.
Behovet av särskild rening av dagvattnet anses vara små. Inga mängder av trafik
förväntas inom fastigheten efter ombyggnation. Genom att leda dagvattnet från de
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asfaltytor som ändå finns via gröna ytor innan det når ledningssystemet bör göra att
en tillräcklig rening uppnås.
3.2

DIMENSIONERING

Dimensionering av dagvattensystemet görs med utgångspunkt från Svenskt Vattens
gällande publikationer P110, P104 och P105.
Vid beräkningar av intensitet för regn med olika varaktighet har Dahlströms formel
(2010) använts (se P104 Svenskt Vatten ekvation 1-5). Klimatfaktor används enligt
rekommendation i P110 som innebär att klimatfaktor om minst 1,25 används för regn
med kortare varaktighet än en timme.
3.2.1 AVRINNINGSKOEFFICIENTER

Vid avrinningsberäkningar har följande avrinningskoefficienter använts:
 Tak: 0,9
 Asfaltsytor: 0,8
 Gräsytor/Park: 0,1
All hårdgjord mark har i beräkningar antagits bli asfaltsytor även om andra material
(t.ex. plattläggningar) har diskuterats av beställare. Valet av asfalt på alla ytor i
beräkningarna gjordes för att redovisa ett värsta scenario. Alla ytor som sedan inte blir
asfalt ger då en positiv påverkan på dagvattenflödet eftersom andra material minskar
dagvattenflödet.

4

FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN

4.1

OMRÅDETS UTFORMNING

ABK vill förtäta och utveckla fastigheten Lasarettet 5 och möjliggöra upp till 300 st nya
lägenheter. För att möjliggöra detta behöver vissa befintliga byggnader rivas. Samtidigt
vill man förbättra utemiljöerna och binda ihop fastigheten bättre mot stadskärnan i
Kristianstad. Man vill införa bättre gångstråk, minska biltrafiken och skapa ett
dagvattentorg och en engelsk park som ska vara öppen för alla.
För denna dagvattenutrednings del har ett illustrationsförslag från Liljewalls arkitekter,
daterat 2019-10-02, använts som underlag för att förutse och beräkna dagvattenflöden
vid förändrad markanvändning, se figur 4. I förslaget syns de nya hus som planeras i
grått och befintliga hus som ska behållas i vitt.
Eftersom en del byggnader behålls skapar det en del utmaningar när det gäller
höjdsättningen och dagvattenhanteringen för att de befintliga byggnaderna inte ska
skadas vid höga dagvattenflöden.
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Figur 4. Skiss planunderlag (2019-10-02). Nya byggnader i grått. Vita är befintliga hus som
behålls.

5

PRINCIPLÖSNING DAGVATTENSYSTEM

5.1

BERÄKNINGAR AV DAGVATTENFLÖDE

Den nya bebyggelsen har delats in i huvudavrinningsområden utifrån den senaste
höjdsättningen och möjlig utformning av dagvattensystem. Utgångspunkten är att så
mycket dagvatten som möjligt ska ledas till Råbelövskanalen. Riktig all ytavrinning och
alla tak kan inte med självfall ledas till dit, men så stora ytor som möjligt. Viss
osäkerhet när det gäller de nya byggnadernas placering av stuprör och lutning av tak
finns men i vidare projektering bör placeringen av stuprör göras genomtänkt för att så
mycket som möjligt av dagvattnet kan ledas till dagvattensystemet som går mot
Råbelövskanalen.
3 st anslutningspunkter till kommunens dagvattensystem har identifierats (A, B, C). För
varje huvudavrinningsområde har ytterligare uppdelning även gjorts när det behövts
för att tydliggöra olika delområden (A1, A2, osv.), se även figur 5.
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Figur 5. Anslutningspunkter mot kommunens dagvattensystem och avrinningsområden.

Resultat för beräkningar på dimensionerande dagvattenflöde med 10 min varaktighet
och klimatfaktor från detaljplaneområdet efter exploatering kan ses i tabell 1.
Tabell 1. Beräknade dagvattenflöden för respektive avrinningsområde med klimatfaktor (l/s)

Område
A1
A2
A3
A4
B1
C1

5.2

10 år

71
35
104
58
29
18

100 år

151
74
224
125
62
39

BERÄKNING AV UTJÄMNINGSBEHOV

Resultat för beräkningar gällande utjämningsbehov med en strypning av
dagvattenflödet för respektive dimension på utloppsledning för varje
avrinningsområde kan ses i tabell 2.
Vid beräkningar av utjämningsbehov har ingen hänsyn tagits till att en viss del
dagvatten skulle kunna infiltrera ner i marken beroende på vilka fyllnadsmassorna man
väljer att lägga i framförallt den engelska parken. Under fyllnadsmassorna är det i
vilket fall lerjord och de är att betrakta som täta. All infiltration och därmed
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fördröjning som ändå skulle kunna ske i området är därför att betrakta som en ren
bonus.
Tabell 2. Beräknade fördröjningsvolymer för respektive avrinningsområde (m3)

Område

A1
A2
A3
A4
B1
C1

10 år

2
0
21
12
0
0

100 år

50
22
95
52
15
8

Begränsande
ledning (ytter/innerdimension)
315/277
250/220
315/277
250/220
250/220
250/220

För område A1, A3 och A4 antas en utloppsledning från varje område som är mindre
än kommunens anslutningsledning. Detta för att ändå erhålla en viss fördröjning och
inte släppa allt rätt ut.
PRINCIP FÖR AVVATTNING AV OMRÅDET

5.3

Ett förslag som klarar att fördröja volymerna för ett 10 års regn på fastigheten för varje
avrinningsområde har tagits fram, se figur 6 och bilaga 1. I principritningen bör
påpekas att endast huvudledningar i dagvattensystemet ses. Fler ledningar och
brunnar behövs för anslutning av rännstensbrunnar, stuprör, dränledningar m.m.
Principlösningens huvuddrag innebär:







Öppna dagvattenlösningar så långt det är möjligt
Så mycket dagvatten som möjligt till anslutningar vid Råbelövskanalen
Dagvatten från tak inne i engelska parken leds via stuprör ut ytligt via
ränndalsplattor eller liknande över grön- och/eller grusytor.
Uppbromsande fördröjningsytor för att möjliggöra rening och eventuell
infiltration innan vidare transport i ledningar
Mindre avrinningsområden tillåts ledas direkt till dagvattenledningar när
fördröjningsytor inte finns och dagvattenledningar bedöms klara flödet
Kommunens anslutningsledningar behöver för en säker dagvattenhantering i
förhållande till ett 100 års regn antas bli större än tidigare föreslagna D315 PP.
2 st D560 PP antas kunna läggas under Kanalgatan.
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Figur 6. Principritning för förslag på dagvattenhantering inom området
5.3.1 OMRÅDE A1

Område A1 leds via den engelska parken och dess grönytor till ett öppet
dagvattenstråk, förslagsvis ett svackdike eller makadamdike. Vid lägsta punkten av
stråket antas en viss fördröjning kunna ske innan det rinner in i en kupolbrunn.
Beräkningar visar att vid ett 10 års regn behöver 2 m3 fördröjas.
Antar man ett genomsnittligt vattendjup på 0,2 m i ett svackdike som är 50 m långt
och 0,5 m brett ger det en volym på ca 5 m3. Detta är ett platskrävande dike så om inte
volymen i diket kan ökas genom flackare slänter till omkringliggande grönytor bör
makadamdiken eller en kombination av de två väljas. I detta fall kommer det finnas
lekytor i parken vilket innebär barn i rörelse så även om de höga flödena inte inträffar
så ofta bör man ha med sig det i vidare projektering. Det får inte bli för djupa
dagvattenansamlingar som kan riskera säkerheten för människorna som vistas i
parken.
Via dagvattenledning leds dagvattnet vidare till kommunens anslutningsledning. Denna
ledning får läggas med minsta tillåtna lutning eftersom täckningen ovan ledning
annars kan bli tveksam.
5.3.2 OMRÅDE A2

Område A2 är ett så pass litet avrinningsområde att beräkningar visar att fördröjning
inte behövs för ett 10 års regn utan det kan ledas direkt till kommunens
anslutningsledning. Det fungerar höjdmässigt.
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Ett önskvärt alternativ för att ändå få in lite fördröjning och rening på dagvattnet är att
försöka leda dagvattenledningen till dagvattentorget i område A3. I föreslagen
höjdsättning som erhållits i denna utredning är det svårt att se om det vid gränsen
mellan A2 och A3 går att få tillräcklig täckning på dagvattenledningen om den ska
ledas ut på ytan, nivå +1,75. Den befintliga höjden +1,74 behöver vara kvar intill
byggnaden i söder eftersom det där finns en ingång till källaren i byggnaden. Så om
det ska vara en växtbädd som antaget i område A3 går det inte att leda dagvatten från
område A2 dit.
Ett möjligt alternativ är också att titta på att leda ut stuprören ytligt så som det är tänkt
i område A1 och A4 för att sedan leda ner det i ledning eller möjligen vidare mer ytligt
till område A3 via ett makadamdike.
Vidare projektering och val av fördröjningsmetod i område A3 får bestämma exakt
lösning. Det är i fullt möjligt att lösa dagvattenhanteringen enligt principritning.
5.3.3 OMRÅDE A3

Beräkningar visar att vid ett 10 års regn behöver 21 m3 fördröjas för område A3.
Denna volym antas kunna fördröjas i den nedsänkta växtbädd som föreslås vid
dagvattentorget. I illustrationen från Liljewalls antas en yta på ca 208 m2 användas till
växtbädd. Om vi slår ut en vattenyta på 0,15 m som tillåts stå jämt över växtbädden
ger det en fördröjningsvolym på 41 m3. Klart över de 21 m3 som behövs men eftersom
detta område är det som ligger lägst inom hela fastigheten kan det vara klokt att
behålla en så stor fördröjningsvolym som möjligt för att skydda omkringliggande
befintliga byggnader. Ett bräddinlopp från växtbädden i en eller flera kupolbrunnar
säkerställer att nivån i växtbädden aldrig når högre än +1,85. Eventuellt kan en
bräddledning även läggas till den andra utloppsledningen D560 för att säkerställa att
utlopp alltid kan ske även vid höga flöden.
Anslutningen till Råbelövskanalen sätts till +1,10. Utloppet hamnar då över högsta
vattennivån i Råbelövskanalen enligt kommunens angivna nivåer. Dagvattnet blir då
synligt, syresätts och eventuella problem kan upptäckas tidigt.
5.3.4 OMRÅDE A4

Område A4 leder även det ut dagvattnet från tak i engelska parken. Vid lägsta punkten
i parken för detta avrinningsområde antas också en mindre yta kunna anläggas där
dagvatten kan fördröjas vid regn. Beräkningar visar att vid ett 10 års regn behöver
endast 3 m3 fördröjas. Ett förhöjt utlopp i en kupolbrunn intill en nedsänkt yta på 50
m2 ger med ett vattendjup på 0,2 m en fördröjningsvolym på 10 m3.
Dagvattnet leds sedan vidare med dagvattenledning till utloppsledningen från A1 och
vidare till Råbelövskanalen till kommunens anslutningsledning.
5.3.5 OMRÅDE B1 OCH C1

Eftersom det inte finns några anvisade platser för fördröjning och behovet av
fördröjning inte är stort i dessa områden leds dagvattnet i dagvattenledningar som
dimensioneras för att klara 10 års regn.
Område B1 kan anslutas till befintlig ledning (D400 BTG) i Lasarettsboulevarden. Enda
osäkerheten är på vilken nivå fjärrvärmeledningen i Lasarettsboulevarden ligger och
därmed på vilken nivå dagvattenledningen kan passera fjärrvärmeledningen. Vidare
projektering får visa detta.
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Område C1 kan anslutas till kommunens nya dagvattenledning vid Österlånggatan
(dim. okänd).
5.4

FÖRESLAGNA DAGVATTENLÖSNINGAR

5.4.1 YTLIG AVRINNING FRÅN STUPRÖR/RÄNNDALSPLATTOR

Dagvatten från tak kan avledas genom att använda stuprör med utkastare och
ränndalsplattor. Från ränndalen får dagvattnet rinna ut över lämpliga gräsytor och/
eller planteringar där det kan infiltrera eller rinna vidare. Där rännan slutar måste
gräset skyddas mot erosion med, till exempel, grovt grus. Rännan av plattor bör vara
tillräckligt lång för att inte belasta byggnadens dräneringssystem. Marken ska också
luta ut från huset så att huset inte riskerar att få fuktskador. Om det inte går att
infiltrera regnvatten i gräsytor eller planteringar kan det ledas bort direkt till ett
hålrumsmagasin under mark, till exempel en ”stenkista”, eller till en dagvatten- eller
dräneringsledning.

Figur 7 och 8. Exempelbilder på hur dagvatten från tak via stuprör kan ledas ut från byggnader
via ränndalsplattor eller liknande till grus- eller gräsytor. (Foto: Tyrèns)
5.4.2 SVACKDIKE

Svackdiken (figur 9) avser grunda, öppna avrinningsstråk med flacka slänter.
Dikena bör göras flacka och breda för att få högsta reningseffekt genom att få så lång
uppehållstid som möjligt så att eventuella föroreningar hinner suspendera. Är
lutningen större än 2 % bör svackdiket förses med fördämningar för att på så sätt
minska vattenhastigheten och öka fördröjningseffekt.
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Den beväxta ytan binder och bryter ner föroreningarna och tar även upp de
näringsämnen som finns i dagvattnet. Det beväxta lagret bör ha en tjocklek på ca 30
cm. Svackdikena bidrar till en reduktion av vattenvolymerna samt minskar
flödestopparna. Vid höga flöden skall det finnas bräddningsmöjligheter från
svackdikena för att minimera risken att bundna föroreningar slammar upp och sprids.
Även under vinterförhållanden och i samband med snösmälting har det konstaterats
att smältvattnet infiltreras i gräsytor. Vintertid kan svackdikena därmed med fördel
användas som snöupplag då snö som röjs från gator och vägar anses innehålla
föroreningar som delvis renas i svackdikena.
Fördelen med svackdiken är att dagvattnet renas till viss del och att det är ett trevligt
inslag med kombinationen vatten och grönyta i området. En nackdel är att de är
ytkrävande och kräver ett visst underhåll.

Figur 9. Exempelbild på svackdike (Foto: Tyrèns)
5.4.3 MAKADAMDIKE

Ett alternativ till svackdiken är makadamfyllda diken, så kallade makadamdiken.
Fördelar med makadamdiken jämfört med svackdiken är att de inte kräver lika stor
plats på ytan för samma fördröjningsvolym.
Makadamdike kan utföras med makadam på toppen men också under en skålad
gräsyta där dagvattnet kan samlas. Under gräsytan görs ett dike fyllt med
genomsläppligt material, typ makadam. Magasinerings- eller fördröjningvolymen i
makadamdiken utgörs av porvolymen (hålrumsvolymen) i fyllningsmassorna. Brukligt
är att räkna med porvolym om cirka 30 % av den totala volymen. Ett lager geotextil
skyddar makadammen från det gräsbevuxna jordlagret.
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Avtappningen av makadamdiket utförs med en dräneringsledning som läggs nära
botten i fyllningen (figur 10 och 11). För att tömningen inte skall bli för snabb av
magasinet bör dräneringsledningens kapacitet strypas. På så vis säkerställs att inte
föreskrivet maximalt utflöde överskrids. Bräddintag, i form av brunnar med kupolsil,
kan placeras ovan den skålade gräsytan, för kontrollerad fördröjning innan
vidareledning till dagvattensystem.

Figur 10. Exempel på utformning av makadamdike med dräneringsledning i botten. Källa:
Svenskt Vatten P105.

Figur 11. Makadamdike med kross på ytan (Foto: Tyréns)
5.4.4 NEDSÄNKT VÄXTBÄDD

Nedsänkta växtbäddar (kallas också regnbäddar eller biobäddar ibland) är
planteringsytor dit dagvatten leds, antingen genom ytavrinning eller via brunnar och
ledningar. Med begreppet nedsänkt avses i detta sammanhang att växtbädden ligger
nedsänkt under anläggningens kant. Nedsänkningen skapar en utjämningsvolym.
Reningen uppstår när dagvattnet sedan infiltrerar genom växtbädden. Filterdjupet ska
helst vara minst 500 mm, men beror mycket på vilket filtermaterial som väljs och vilka
föroreningar som dagvattnet ska renas ifrån. I botten av växtbädden finns normalt ett
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lager makadam och en dränering som ansluter till dagvattenledningsnätet. Botten kan
utformas tät eller genomsläpplig beroende på underliggande marks
infiltrationskapacitet.
Växtligheten bidrar både till rening och till att upprätthålla infiltrationskapaciteten.
Exempel på lämpligt växtmaterial är starr, gräsarter och örter som trivs i fuktängar.
Det är också möjligt att plantera träd i nedsänkta växtbäddar. Växtbäddarna kan
användas i många olika miljöer, exempelvis på bostadsgårdar och i anslutning till
vägar och parkeringsytor.
Det måste även finnas möjlighet att avleda flöden som är högre än det
dimensionerande, till ledningsnätet eller förbi anläggningen. Det bör också finnas en
sedimentationslåda/brunn och erosionsskydd vid bäddens inlopp.
5.5

DRÄNERING

Dräneringsvatten kommer att behöva pumpas ut från området även efter
ombyggnation. Vissa byggnaders dränering kommer att kunna anslutas direkt till
dagvattensystemet men inte allt eftersom källare antas planeras under alla nya
byggnader. Färdig golvnivå i dessa är inte fastställd ännu. I den vidare projekteringen
av området behöver detta tas med i beräkningarna.

6

HANTERING EXTREMA REGN

Ingen översvämmningskartering har gjorts inom ramen för denna dagvattenutredning.
Planområdet får anses ligga högt i förhållande till omgivande mark förutom vid
dagvattentorget ut mot Kanalgatan.
Vid en snabb analys av befintliga markhöjder syns det att de befintliga byggnader som
finns runt dagvattentorget ligger i riskzonen att skadas om dagvatten tillåts stiga i
området eftersom de ligger under befintliga nivåer vid Kanalgatan. Dessa behöver
därför skyddas så att de ytor som finns runt dagvattentorget klarar av att hålla ett 100
års regn och/eller bräddar över Kanalgatan och ner i Råbelövskanalen innan dagvattnet
riskerar att skada byggnaderna. Det fortsatta jobbet med en mer detaljerad
höjdsättning måste ta hänsyn till detta.
Åtgärderna som planeras runt dagvattentorget medför en bättre situation än befintlig
men i vidare projektering bör det säkerställas att det byggs en hållbar lösning som inte
riskerar att stänga in mer dagvatten än nödvändigt innanför Kanalgatan.
Med tanke på detta rekommenderas att anslutningsledningar till Råbelövskanalen blir i
dimension 560. Läggs de med en bra lutning under Kanalgatan har de en väldigt hög
kapacitet (fylld ledning vid 5 promilles lutning, ca 380 l/s, per ledning).
Enligt kommunen är Råbelövskanalen så reglerad idag att den inte ska kunna stiga
över nivån +1,0. Risken för att Råbelövskanalen skulle kunna kan översvämma in på
planområdet anses därmed vara så liten att backventiler inte behöver sättas på
anslutningsledningarna till kommunens anslutningar. Om förutsättningarna skulle
ändras finns annars den möjligheten för att skydda planområdet från höga nivåer i
kanalen.
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7

REKOMMENDATIONER OCH SLUTSATS

Med föreslagna dagvattenlösningar bedöms dagvattenhanteringen inom
detaljplaneområdet fungera och uppfylla de krav som satts i dagvattenutredningen.
7.1

PÅVERKAN PÅ MKN FÖR VATTEN

Dagvatten från området efter planerad exploatering har bedömts innehålla låga
föroreningshalter baserat på att det kommer vara bostadshus, inga högtrafikerade
vägar eller större parkeringsplatser. Dessutom bedöms föreslagen dagvattenhantering
ha god reningseffekt genom en del öppen dagvattenavledning inom kvartersmark samt
utjämning. Sammantaget görs bedömningen att dagvattenutsläppet inte kommer
medföra någon försämring av statusen och inte påverka förutsättningen att uppnå god
potential i vattenförekomsten.

8

BEHOV AV VIDARE UTREDNING

Förslaget i denna dagvattenutredning är en principlösning. Exakt placering, storlek och
utformning av dagvattenlösningar och dagvattenledningar får genomarbetas mer i
vidare arbete. I fortsatt mer detaljerad höjdsättning behöver ytterligare samordning
ske så att det blir ordentlig täckning på dagvattenledningar kan nås och inga instängda
områden bildas.
Befintliga VA-ledningar inom fastigheten, och framförallt dräneringsledningar kring de
byggnader som ska behållas bör utredas vidare så att man kan säkerställa att
grundläggningen för dessa hus inte skadas.
Befintlig fjärrvärmelednings nivå i Lasarettsboulevarden behöver också utredas för att
kontrollera att föreslagen lösning är genomförbar.

Uppdrag: 294960, Geoteknisk undersökning inom kv. Lasarettet 5,
KristianstadAB Kristianstadsbyggen
Beställare:
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Kristianstad 2020-05-20
Projekt: Östermalms Park

DAGVATTENRENING:
Idag leds det befintliga dagvattnet mer eller mindre direkt ut via ledningssystemet ut från
området. Genom att bilburen trafik och parkeringsplatser i och med den nya detaljplanen
minskar i området så minskar tillförseln av föroreningar via dagvatten jämfört med dagens
situation.
Allt dagvatten ska i så stor utsträckning som möjligt vid dimensionerande regn gå via
fördröjningslösningar som inte bara fördröjer/utjämnar dagvattnet utan också renar det.
Partiklar är ofta föroreningsbärare. För att minska halterna av suspenderat material (SS, alltså
partiklar) bör införandet av ett trögt system, som tillåter sedimentation, bidra starkt till att
förbättra vattenkvaliteten med avseende på flertalet studerade ämnen1.
En viktig frågan är vilka typ av föroreningar dagvattenlösningarna ska rena dagvattnet ifrån
och i vilken grad föroreningarna kan/ska renas till? För detta finns inget kort och enkelt svar.
Allt behöver detaljstuderas utifrån den plats där dagvattnet kommer ifrån och vilken
dagvattenlösning som väljs1. Kristianstad kommun har inga generella riktvärden eller utvalda
ämnen att utgå ifrån heller så jag har antagit att dagvattnet kan innehålla några av de
vanligaste ämnena som tas upp i Stockholms Vatten och Avfalls reningstabell2 och även finns
med Göteborg Stads reningskrav för dagvatten4.
Reningseffekterna på dagvattnet för de valda dagvattenlösningarna är svåra att bedöma i
detta tidiga skede. Men ett försök att med siffror beskriva dagvattenlösningarnas
reningseffekt angiven i procent har gjorts utifrån schablonvärden från Stockholm Vatten2 och
modelleringsprogrammet StormTac3. Observera att dessa schablonvärden inte ska tas rakt av
för en beräkning på en specifik dagvattenlösning utan är endast ett översiktligt verktyg i
tidiga skeden. Varje dagvattenlösning har unika förutsättningar och ska dimensioneras
därefter för att fungera optimalt och redovisas rätt. Årsnederbörd, markanvändning och
föroreningskoncentrationen i inkommande dagvatten m.m är några faktorer som påverkar
resultaten mycket. Men siffrorna kan som sagt ge en tidig fingervisning på hur olika
dagvattenlösningar kan inverka på dagvattenföroreningarna. Resultaten kan ses i tabell 1
nedan.
Tabell 1. Schablonhalter för reningseffekten i % från Stockholm Vatten och avfall samt StormTac.

Stockholm Vatten och
Avfall
Dagvattenanläggning

Tot Tot
-P
-N

Tot- Tot- Tot- Tot- Tot- Tot- TotPA
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
Hg SS oil H16

Svackdike

30

40

70

65

65

65

60

50

15

70

80

60

Makadamdike
Nedsänkt växtbädd
(regnbädd/biofilter)

60

35

85

65

70

85

85

90

45

80

80

60

65

40

80

65

85

85

25

75

50

80

80

85

Dagvattenanläggning

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

PA
SS oil H16

Svackdike

35

35

65

50

65

65

50

50

15

70

85

60

Makadamdike
Biofilter (nedsänkt
växtbädd)

60

55

80

65

85

85

55

65

45

80

90

60

65

40

80

65

85

85

55

75

80

80

70

85

StormTac

Tyréns AB Box 27
291 21 Kristianstad
Besök: Östra Boulevarden 56
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986
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Det är endast mindre variationer mellan schablonhalterna och de har en del referensvärden
som är lika i sina databaser så det är kanske inte är mer att vänta.
Med valda dagvattenlösningar bedöms det alltså finnas en hög potential att nå
tillfredställande rening av dagvattnet.

REFERENSER:

1.Blecken, G. (2016). Kunskapssammanställning dagvattenrening. Svenskt Vatten AB. (VAForsk; 2016–5).
2. Databas gällande reningsvärden från Stockholms Vatten och Avfalls hemsida, 2020-05-19:
http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/Exls/reningstabell.xls
3. www.stormtac.com, ett webbaserat verktyg för beräkning av föroreningstransport och
dimensionering av dagvattenanläggningar. Nedladdningsbar databas med föroreningshalter i
dagvatten, nedladdat från StormTacs hemsida, 2020-05-18.
4. Göteborg stad, Miljöförvaltningen, Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp
av förorenat vatten till recipient och dagvatten, reviderad 2013. Nedladdat från
www.goteborg.se, 2020-05-20
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Justering/förtydligande av illustration för dagvattenhantering:
1. Ledning från område A2 och A4 har flyttats något norrut för att få bättre täckning på
vägen mot utloppet.
2. I område A3 har ett förtydligande av hur hanteringen av översvämningsregn ska se ut
gjorts. För att säkerställa att när de största regnen kommer (100 års regn) ska asfaltsytan
norr om växtbädden vara något sänkt gentemot omgivande ytor och i samma eller något
lägre än bräddnivå för växtbädden. Själva växtbäddens överytan är tänkt att ligga på
+1,85. Omgivande parkmark som ej är medräknad i växtbädden och parkeringsytan norr
om denna får ej ha en höjdsättning som är över +1,89.
Skulle det komma ett extremt regn motsvarande ett 100 års regn kan dagvattnet stiga
upp på en yta motsvarande ca 1400 m2. Står det 4 cm på denna yta blir det en volym på
56 m3. Det skulle då tillsammans med de 41 m3 som redan fördröjs i växtbädden täcka in
fördröjningsvolymen på ett 100 års regn för område A3, 95 m3.
Två stycken dagvattenrännor kan anläggas vid asfaltytan norr om växtbädden för att ändå
säkerställa att dagvatten leds mot växtbädden även om det bara finns en svag lutning just
på denna yta. När dagvattennivån sjunker kommer dagvattenrännorna säkerställa att ytan
töms på dagvatten snabbt och endast växtbädden kommer fördröja dagvatten vid kortare
regn.
På detta sätt visas att omgivande byggnader skyddas och ej riskerar att översvämmas
även vid ett 100 års regn.
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Föreslagen detaljplanegräns
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INLEDNING
Föreliggande PM behandlar översiktliga rekommendationer avseende geoteknik och markmiljö
för rubr. objekt. Sammanställning av utförda undersökningar redovisas i en separat rapport
MUR, Markteknisk undersökningsrapport.
Denna PM Planeringsunderlag utnyttjas vid planering för fortsatt detaljplanearbete och vidare
projektering. Kompletteringar med geotekniska undersökningar kommer att erfordras när ökad
tillgänglighet inom området finns. Detta för att kunna bekräfta nu given jordmodell samt för att
kunna mer statistiskt säkerställa jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper.
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1

OBJEKT

På uppdrag av AB Kristianstadsbyggen har Tyréns AB som utfört en översiktlig geoteknisk och
miljöteknisk undersökning för Kv. Lasarettet 5. Uppdragsanvarig för Tyréns AB är Hans
Wennerberg.

2

ÄNDAMÅL

Syftet med undersökningen är att ge ett översiktligt underlag avseende de geotekniska och
miljötekniska förhållandena inför fortsatt planering under detaljplanearbetet.

3

UNDERLAG FÖR PROJEKTERINGS PM

Som underlag till denna PM ligger upprättad MUR:
·

4

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/ Geoteknik. Översiktlig geoteknisk och
miljöteknisk undersökning, AB Kristianstadsbyggen.

STYRANDE DOKUMENT

Tabell 1 Styrande dokument
Dokument

Datum

Eurokod 7, 1997
TK Geo 13
Anläggnings AMA 17

5

PLANERAD/FÖRESLAGEN KONSTRUKTION

Området är föremål för detaljplanearbete. I dagsläget planeras för flerbostadshus med parkmark
i de centrala delarna samt eventuellt ett parkeringsgarage under parkmarken.

6

MARKFÖRHÅLLANDEN

6.1

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Jordarna utgörs, från markytan och nedåt, överst av fyllning med en uppmätt mäktighet om
mellan 1,0 och 3,7 meter. I de fall fyllningen till största delen utgörs av kohesionsjord har den
en utvärderad odränerad skjuvhållfasthet som varierar mellan cirka 10kPa och 50 kPa. I de fall
fyllningen till största delen utgörs av friktionsjord har den en inre friktionsvinkel som varierar
mellan 30° och 37°.
Fyllningen underlagras av lera med varierande mäktighet. Leran är mäktigast i västra delen av
området närmst Råbelövskanalen (mellan cirka 10 och 11 meter mäktig) och saknas i östra
delarna av området eller är väldigt tunn (ca 2 meter). Den övre delen av leran (ca 2 till 2,5 meter)
uppvisar en s.k. ”torrskorpekaraktär”. Under torrskorpeleran är den utvärderade odränerade
skjuvhållfastheten mellan cirka 10 till 20 kPa med undantag för punkt 19T03 som har en
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betydligt högre odränerad skjuvhållfasthet. Den odränerads skjuvhållfastheten ökar 1med cirka
1 kPa/m mot djupet med början strax under torrskorpan.
Fyllningen och leran mellanlagras av tunnare organiska jordar (torv o gyttja) i väster och i öster
finns ej naturligt lagrade organiska jordar.
Leran underlagras av friktionsjord som i huvudsak bedöms vara morän i västra delen av området
men utgörs troligtvis av sand på morän i östra delen av området. Friktionsjorden underlagrande
leran har en uppmätt inre friktionsvinkel som varierar mellan 33° och 43°.
Ställvis mellanlagrar torv och lera fyllningen och moränen.

Figur 1; Del ur planritning 101G1101 samt tolkad sektion C-C; jordmodell: Blå= Friktionsjord
(morän eller sand), Gul =glacial Lera, Grön =torv eller gyttja, Brun= fyllning.
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6.2

HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Grundvattenytan har noterats inom ett intervall mellan 1,8 (19T12) och 3,5 (19T05) meter under
markytan i monterade grundvattenrör, detta motsvarar nivå 0,3 respektive 0,0. Fria vattenytor i
öppna provtagningspunkter har noterats på 1.1 och 4.0 meter under markytan.
Kontinuerlig loggning med s.k. divers har utförts i 4 stycken grundvattenrör. Ett rör har varit
torrt sedan installation och ett rör har ställvis varit torrt under mätperioden. I figur nedan visas
grundvattenfluktuationen i de två kvarvarande rör som har haft kontakt med grundvattenytan
under hela mätperioden (slutet juni t.o.m. början september) vilka är 19T02 och 19T12, samtliga
värden i graf nedan är angivna i nivå (höjdsystem RH2000).

Figur 2; Grundvattenfluktuationer angivet i nivå (RH2000) registrerade med ”divers”. Notera att
det är två huvudtrender.
Se ritning 101G1102-101G1104 för nivåangivelse och datum för lodning av grundvattenytan.
6.3

MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

För mer detaljerad beskrivning av jordartsförhållanden, val av prov för analys och
sammanställning av analysresultat hänvisas till [1] MUR, daterad 2019-09-20, kapitel 10
6.3.1 INTRYCK I FÄLT OCH JORDLAGERFÖRHÅLLANDEN
Som framgår av kapitel 6.1 består det undersökta området generellt sett av en fyllning på en
mäktighet mellan 1–3,7 m. Fyllningen består av grus och sand, ställvis med inslag av lera. I åtta
av provpunkterna förekom synintryck (i form av tegel) i fyllningen som kan indikera förorening. I
en av punkterna påträffades även glas.
De naturligajordarna under fyllningen utgörs av lera som ibland växlar med organiska jordar
(torv och gyttja) och därefter morän.
Totalt skickades 11 jordprover för analys på laboratorium. Prov på både fyllning och
underliggande naturligt material har valts ut för analys. Inga grundvattenprover har uttagits.
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6.3.2 LABORATIORIEANALYSRESULTAT - JORD
Analysresultaten påvisar halter av PAH och tungmetaller (barium, bly, kvicksilver och zink) som
överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) i 5 av totalt
11 analyserade jordprover. I ett prov, 19T09 (0–0,5 m), överstiger halten kvicksilver
Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Prov från
underliggande lager påvisar dock lägre halter kvicksilver.
Analyssvaren påvisar generellt även halter som överstiger haltkriterier för mindre än ringa risk
(MRR) enligt Naturvårdsverkets rapport 2010:1, som tillämpas vid återanvändning av jord på
annan plats.

7

REKOMMENDATIONER

7.1

INLEDNING

Generellt utgörs jordlagerföljden av fyllning på lera eller friktionsjord (sand eller morän). I västra
delen av området förekommer även organiska jordar som torv och gyttja.
7.2

STABILITET OCH SÄTTNING

Fyllningen är heterogen och svårbedömd. Differenssättningar kan utbildas i denna vid ett ökat
lasttillskott.
Underliggande morän bedöms som fast till mycket fast lagrad.

Figur 3; Utdrag ur programmet Conrad, borrpunkt 19T02. Den svarta heldragna linjen visar
jordens framräknade effektivspänning. De runda ringarna motsvarar jordens framräknade
förkonsolideringstryck. Vid utvärdering har antagits att grundvattenytan ligger cirka 2 meter
under markytan.
Rådande effektivspänning i leran ligger nära jordens beräknade förkonsolideringstryck.
Lerjorden är att betrakta som normalkonsoliderad till svagt överkonsoliderad vilket innebär att
det kan uppstå betydande sättningar även vid små lassttillskott.
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Det råder inga generella stabilitetsproblem inom området. Dock ska noteras att Råbelövskanalen
har branta slänter samt att omkringliggande jordar till viss del innehåller organiskt material. Vi
grundläggning i närheten av diket/ kanalen kommer att kräva en mer detaljerad utredning
avseende stabilitetsutredning.
7.3

GRUNDLÄGGNING BYGGNADER

Enklare, lättare byggnader som exempelvis ”miljöhus” om ett plan bedöms kunna grundläggas
direkt i mark (på fyllningen) utan speciella förstärkningsåtgärder på en packad bädd av bärlager
som exempelvis 0-90 kross.
Vid grundläggning av större, tyngre byggnader eller konstruktioner rekommenderas
djupgrundläggning där lasterna nedförda till underliggande morän.
I östra delen av området, där lerjorden saknas, kan möjligtvis ytlig grundläggning av byggnader
kunna utföras med platta på mark. Detta beror dock på vilka lastfall som är aktuella samt att
förtätad undersökning krävs för att avgränsa den fasta jordens utbredning samt att fyllningen
schaktas ur och ersätts med ny kontrollerad fyllning.
Beroende på grundläggningsnivå kommer det att krävas att konstruktioner dimensioneras för att
klara upptryck som genereras av grundvattnet.
7.4

SCHAKTARBETEN OCH FYLLNINGSARBETEN

Fyllningen bedöms som lättschaktad men kan variera stort i hållfasthet. Det bedöms som att
fyllningen är erosions- och flytbenägen vid vattenöverskott.
Det bedöms att schakter ned till cirka 1,5 meter under markytan kan utföras i 1:1,5 förutsatt att
grundvattnet ligger lägre än 0,5 meter under schaktbotten och att ingen last ställs inom 1,5
meter från släntkrön. Det ska noteras att detta bara är en generell bedömning. Notera att
fyllningens heterogena sammansättning gör att varje schakt måste anpassas efter rådande
ingående fraktioner/material i fyllningen.
Allt schaktarbete ska planeras och utföras enligt rådande normer och beakta handboken
”schakta säkert”.
Vid platsbrist och vid behov av brantare slänter kan det bli aktuellt med förstärkningsåtgärder
som exempelvis schaktsläde eller spont. Detta kan exempelvis bli aktuellt vid schakt nära intill
befintliga byggnader eller trafikerade vägar.
7.5

ANLÄGGNING AV HÅRDGJORDA YTOR

Det bedöms att vägar och parkeringsytor kan grundläggas utan speciella förstärkningsåtgärder
förutsatt att vägar inte läggs i bank högre än 0,5 meter från nuvarande marknivå. Vissa
differenssättningar kan uppkomma men bör kunna minimeras med exempelvis geonät/
geoarmering.
Vägar kan dimensioneras efter materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4.
7.6

VA-LEDNINGAR

VA-ledningar bedöms kunna förläggas direkt i mark utan några speciella förstärkningsåtgärder.
Anläggning i befintlig fyllning av VA-ledningar kan dock ge en viss påverkan på ledningarnas
livslängd, eventuellt kan förstärkt ledningsbädd erfordras för att minimera risken för uppkomst
av differenssättningar.
VA-ledningar måste förläggas frostfritt.
7.7

GRUNDVATTENSÄNKNING

Vid schaktning ovan nivån cirka +1,0- +1,5 bedöms att eventuell länshållning i schakter kommer
att bli ringa och mest handla om hantering av tillrinnande dagvatten.
Observera dock att grundvattnet varierar i nivå beroende på säsong och nederbördsförhållanden.
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7.8

INFILTRATION AV DAGVATTEN

Det bedöms som att lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration i jord inte är
möjlig inom området.
7.9

RADON

Uppmätta radonhalter varierar inom spannet 18,2 och 27,2 kBq/m3. Mätdjupet är cirka 0,7 meter
under markytan i fyllning. Marken är att betrakta som normalradonmark.

8

MILJÖGEOTEKNISKA BEDÖMNINGAR OCH
REKOMMENDATIONER

Resultat från nu utförd översiktlig markundersökning visar halter av metaller och PAH över KM (i
punkt 19T01, 19T02, 19T08, 19T09, 19T10, 19T11, 19T12 och 19T13) och PAH över MKM i en
punkt (10T09). Då det på fastigheten planeras uppföras bostäder bedöms riktvärdena för KM
vara applicerbara för bedömning av efterbehandlingsbehov. Därigenom bedöms det föreligga en
risk att efterbehandling krävs på sina ställen.
Föroreningarna har inte avgränsats i nu utförd undersökning, men bedöms utifrån föreliggande
analysresultat förekomma fläckvis i fyllnadsmaterialet. Föroreningshalterna kan inte kopplas till de
delar av fyllningen som innehöll tegel/glas utan har även påvisats i fyllning som inte påvisat tecken
på förorening i form av lukt-/synintryck. Föroreningen har inte avgränsats vertikalt men inga
föroreningar har påvisats i det underliggande naturliga jordmaterialet. Det är därigenom osäkert vilka
mängder förorenade massor det rör sig om och vilken utbredning de har.
Inget grundvattenprov har uttagits och därför kan det inte uteslutas att detta är förorenat. Det är
dock sannolikt att grundvattnet inte påvisar några högre halter utifrån de föroreningsnivåer som
jordproverna har påvisat.
Vid hantering av eventuella massor och grundvatten kommer hänsyn behöva tas till de uppmätta
föroreningsnivåerna. Bättre underlag behövs dock för att bedöma exakt hantering.
För att kunna bedöma huruvida en efterbehandling krävs och hur uppkomna massor bör
hanteras föreslås vidare undersökningar av området med utökad provtagning. Provtagning bör
utföras på jord för att underlätta eventuell masshantering och utreda behov av efterbehandlingar
samt deras omfattning. Prov bör även tas av asfalt och grundvattenprov uttas för att kontrollera
förekomst av förorening och för eventuell hantering inför exploatering.
Då utförd undersökning bygger på stickprovstagning och är av översiktsiktlig karaktär kan det
inte uteslutas att det lokalt förekommer föroreningar som ej påvisats i denna undersökning.
För att fullfölja upplysningsplikten enligt 10 kapitel Miljöbalken, ska denna rapport delges
tillsynsmyndigheten.

9

FORTSATTA ARBETEN
·

Fortsatt uppföljning av monterade grundvattenrör för att kunna följa grundvattnets
fluktuationer under en längre period och därigenom kunna bedöma en dimensionerande
grundvattenyta.

·

Fler och tätare sonderingar inom området när byggnaders lägen och utformning är
bestämd för att bekräfta samt att förstärka nu antagen jordmodell.

·

En kompletterande miljöteknisk markundersökning rekommenderas för att få bättre
kunskap om asfalt, jord och grundvatten inför masshantering och bedömning av
efterbehandlingsbehov
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Denna undersökning är översiktlig. Vid projektering och dimensionering krävs ytterligare
undersökningar för varje enskilt objekt för att bekräfta beskriven jordmodell samt för att kunna
ta fram dimensionerande värden. Enklare byggnader om maximalt en plan med små spännvidder
som tål viss differenssättning bedöms kunna grundläggas direkt i mark.
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1

OBJEKT

Tyréns AB har på uppdrag av AB Kristianstadsbyggen utfört en översiktlig geoteknisk och
miljögeoteknisk undersökning inom fastigheten Lasarettet 5. Beställarens kontaktperson har
varit Patrik Jogby och uppdragsansvarig för Tyréns AB har varit Hans Wennerberg. Intern
granskning avseende föreliggande rapport har utförts av Johan Striberger och Magnus
Johansson.

2

ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Undersökningen syftar till att översiktligt klargöra rådande geotekniska och miljögeotekniska
förutsättningar inför planerad nybyggnation samt att översiktligt bedöma föroreningssituationen
inom området. Den hydrogeologiska undersökningen hanteras i en PM separat.

3

4

UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN
·

Bakgrundskarta och byggnadsritningar tillhandahållna av beställaren

·

Geologiska kartblad från SGU

STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna
nedan redovisas styrande dokument för undersökningen.
Tabell 1. Planering och redovisning
Undersökningsmetod
Fältplanering

Standard eller annat styrande dokument
SS-EN 1997-2:2007

Fältutförande

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO
22475-1
SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt kompletterat
beteckningsblad från SGF, daterat 2016-11-01.

Beteckningssystem
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Tabell 2. Fältundersökningar
Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

CPT, CPTU/
Spetstrycksondering

SS-EN ISO 22476-1:2012/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013

DPSH-A/ HFA/

SS-EN ISO 22476-2:2005/A:2011

Markradon

GJAB- Radonanalys I Lund

Provtagningar
Kategori B

SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013

Tabell 3. Laboratorieundersökningar

Metod

Standard eller annat styrande dokument

Klassificering
Atterbergs gränser
Materialtyp/tjälfarlighetsklass

SS-EN ISO 14688-1 och SS-EN ISO 14688-2
SIS-CEN ISO/TS 17892-12:2007
AMA Anläggning 17

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar
Metod
Öppna system

Standard eller annat styrande dokument
SS-EN ISO 22475–1:2006

Provtagning

SS-EN ISO 22475–1:2006

Tabell 5. Miljötekniska undersökningar
Metod
Laboratorieanalyser

5

Standard eller annat styrande dokument
För respektive ämne, se aktuell analysrapport

GEOTEKNISK KATEGORI

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 för
konstruktion/grundläggning.
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6

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Undersökningsområdet är beläget strax väster om Kristianstad centrum, enligt figur 1. Utförda
undersökningar samt en mer detaljerad lokalisering av undersökningsområdet framgår av
planritning 101G1101 respektive sektionsritning 101G1102-101G1104.

Figur 1. Översiktskarta med aktuellt undersökningsområde markerat med svart linje.
(www.kristianstadskartan)
6.1

TOPOGRAFI

Marknivåerna varierar mellan +2,2 och 4,1invid undersökta punkter.
6.2

YTBESKAFFENHET OCH BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

På platsen inom undersökningsområdet finns befintliga flerbostadshus, kontorslokaler samt
skolor. Mellan byggnaderna går ett kulvertsystem som idag används bl.a. som omklädningsrum,
tidigare fungerade kulvertarna som transportvägar mellan byggnaderna. Undersökningsområdet
utgörs av delar till Kristianstads tidigare plats för lasarett.
Det finns ett flertal ledningsstråk som sammanbinder byggnaderna. Fastigheten omgärdas av
lokalgator och ledningsstråk som förvaltas av Kristianstad kommun.
Inom området finns hårdgjorda ytor som parkeringar, uteplatser samt av gräsbevuxna delar och
rabatter.
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Figur 2. Satelitbild över området med utförda undersökningar markerat. (www.google.se)

7

POSITIONERING

Utsättning och avvägning av geotekniska undersökningar har utförts av Jonas Paulin, Tyréns AB,
i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.
Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30
Höjdsystem: RH 2000

8

GEOTEKNISKA- OCH MILJÖGEOTEKNISKA
FÄLTUNDERSÖKNINGAR

8.1

UTFÖRDA SONDERINGAR

Aktuella sonderingar omfattar:
·

CPT-sondering (CPT) i 12 st punkter, varav det i två punkter utförts fler än ett försök

·

Hejarsondering (HfA) i 11 st punkter

Använd CPTu-spets (nr: 4933) har kalibrerats 2019-03-07 med areafaktorer a:0,851 och b:0,000.
Kalibreringsprotokoll lämnas ut på begäran.
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8.2

UTFÖRDA PROVTAGNINGAR

Aktuella provtagningar omfattar:
·
8.3

Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 14 st punkter inkl uttag av prov för
miljögeoteknisk undersökning
UNDERSÖKNINGSPERIOD

Undersökningarna har utförts under perioden 2019 v.22(måndag-onsdag), v.23 (måndag-tisdag
samt v.24 (fredag).
8.4

FÄLTINGENJÖRER

Fältarbete har utförts av Martin Wiberg och Rickard Andersson, fältingenjör vid Tyréns AB.

9

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

9.1

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:
·

Jordartsklassificering på 22 st prover

·

Bestämning av flytgräns på 10 st jordprover

·

Bestämning av vattenkvot på 17 st jordprover

9.2

UNDERSÖKNINGSPERIOD

Laboratorieundersökningar har utförts under perioden 2019-07-03.
9.3

LABORATORIEINGENJÖRER

Laboratorieundersökningar har utförts av Jonas Åkerman, laboratorieingenjör på Tyréns AB.

10 MILJÖTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR
10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR
Totalt 11 jordprover har valts ut för analys. Analyser har valts utifrån mätningar som utförts i fält
och intryck som erhållits vid fältarbeten. De prover som valts ut för analys framgår av Bilaga 4.
Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:
·

Bestämning av PAH-16 och tungmetaller (As, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, V, Zn) på 10
jordprov

·

Bestämning av kvicksilver på 1 jordprov

10.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD
Laboratorieundersökningar har utförts under perioden 2019-07-01 till 2019-08-21.
10.3 LABORATORIEINGENJÖRER
Laboratorieundersökningar har utförts av Eurofins Environment AB i Lidköping vilket är
certifierat av SWEDAC.
Sammanställning av analysresultat framgår av Bilaga 5. Analysprotokoll återfinns i Bilaga 6.
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11 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR
11.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR
Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar:
·

Installation av grundvattenrör (Rö) i 4 stycken punkter

11.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD
Hydrogeologiska undersökningar har påbörjats från och med v.21 2019 med kontinuerlig
loggning med s.k. divers i samtliga monterade rör. Utöver detta har även grundvattenytan lodats
vid 3 tillfällen. Se ritning 101G1102-101G1104 för nivåangivelser.
11.3 FÄLTINGENJÖRER
Fältarbete har utförts av Jessica Jennerheim och Sandra Martinsson, miljöingenjör vid Tyréns AB
samt Martin Wiberg och Rickard Andersson, fältgeotekniker vid Tyréns AB.

12 GENERELL JORDLAGERBESKRIVNING
Jordlagren utgörs, från markytan och nedåt, överst av fyllning med en uppmätt mäktighet mellan
1,0 och 3,7 meter.
Fyllningen underlagras av lera med varierande mäktighet. Leran är mäktigast i västra delen av
området närmst Råbelövskanalen (mellan cirka 10 och 11 meter mäktig). I östra delarna inom
området är lermäktigheten mindre eller saknas heltaknas i östra delarna av området lerans
mäktighet mindre (ca 2 meter) eller saknas helt.
Fyllningen och leran mellanlagras av tunnare organiska jordar (torv o gyttja) i väster och i öster
finns ej naturligt lagrade organiska jordar.
Under förekommande lera påträffas friktionsjord.
Se ritning 101G1101 (planritning) samt 101G1102-101G1104

13 GEOTEKNISKA EGENSKAPER
Härledda hållfasthetsegenskaper avseende odränerad skjuvhållfasthet
och friktionsvinkel
samt friktionsjordens elasticitetsmodul har utvärderats med stöd av SS-EN 1997-1:2005
(Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner – Del 1: Allmänna regler) samt gällande
empirer enligt SGI Information 3.
Utvärderade värden för den odränerade skjuvhållfastheten
har korrigerats med avseende på
flytgränsen . I denna utvärdering har
55% antagits som ett representativt värde för
jordprofilen där flytgränser saknats och vid de nivåer flytgränsen funnits har denna använts.
Lerans effektiva hållfasthetsegenskaper utvärderas empiriskt enligt
= 0,1
= 30°
Kohesionsjordens deformationsmotstånd
kan utvärderas empiriskt som funktion av den
odränerade skjuvhållfastheten enligt sambandet
= 250
= 150

(lera)
(gyttja)
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Utvärderade parametrar framgår av bilaga 2- Härledda värden.

TEKNISKA EGENSKAPER AVSEENDE TORV
Torvens tekniska egenskaper har ej utvärderats från genomförda sonderingar och finns därför
inte presenterade i härledda värden. De empiriska sambanden, vilka nyttjas i utvärderingen av
mineraljordar och lerors tekniska egenskaper, är inte applicerbara på torv. Baserat på
erfarenhetsmässiga belastningsförsök kan en normalkonsoliderad torvs hållfasthetsparametrar
uppskattas enligt
=2
= 28°
Deformationsegenskaper kan ansättas konservativt enligt
= 150
’ kan oberoende av vattenkvoten ansättas till 7.

14 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING
Inga avvikelser har noterats i samband med fältundersökningarna eller
laboratorieundersökningarna.
Vid vissa sonderingar har förborrning krävts genom fyllningen på grund av hinder.
Vid dimensionering av konstruktioner rekommenderas att fler och tätare sonderingar utförs i
läget för planerade byggnader och garage för att bekräfta och göra jordmodellen mer detaljerad.
Detta kan exempelvis utföras när befintliga byggnader och ledningar är rivna.
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Geoteknisk undersökning inom kv. Lasarettet 5, Kristianstad
AB Kristianstadsbyggen
Geoteknisk laboratorieundersökning

Littera:
Utfört av:
Datum:
Granskat av:
Datum:

Provtabell
Provtagningsredskap: Skr
Borrhål

Djup

ID

(m)

19T01

Jordart

Eurocode

Konflyt- Vatten- Finjordsgräns
kvot
halt
wL (%)

w (%)

56

%

Bilaga 1 sid 1(2)
294960
J.Åkerman
2019-07-03
H.Wennerberg
2019-07-03

AMA-17
Mtrl.typ

Tjälfarl.

4B

3

5A

4

4B

3

3,0 - 3,8 grå något gyttjig LERA
3,8 - 4,0 grå SILT
4,0 - 5,0 grå LERA

(gy)Cl
Si
Cl

50

41
22
46

19T02

3,3 - 5,0 grå siltig LERA med tunna siltskikt

siCl(si)

69

63

5A

4

19T03

4,5 - 4,7 brun siltig LERA
4,7 - 5,0 brun LERA med sandskikt

siCl
Clsa

58

56

5A

4

4B

3

1,7 - 2,0 gråbrun GYTTJA
3,0 - 4,0 grå lerig SILT

Gy
clSi

6B

1

49

60
46

5A

4

Cl

58

42

4B

3

5B

4

4A

3

418
32
50

6B

1

5A

4

4B

3

467
34
29

6B

1

5B

4

5A

4

19T08

19T09

2,0 - 3,0 grå LERA

19T11

4,6 - 4,7 grå siltig LERA
4,7 - 4,9 grå siltig SAND

siCl
siSa

2,5 - 3,1 svart LÅGFÖRMULTNAD TORV
3,8 - 4,3 grå lerig SILT
4,3 - 5,0 grå LERA

Ptf
clSi
Cl

19T12

19T13

2,7 - 3,0 svart MELLANTORV
3,0 - 3,5 brun LERA med torvskikt och sandskikt
3,9 - 4,2 grå siltig LERA

19T14

2,6 - 3,0 brun LERA

19T15

2,0 - 3,0 brun LERA med tunna siltskikt

33

53

Ptp
Clptsa
siCl
Cl

51

25

4B

3

Cl(si)

55

33

4B

3

Anmärkning

Geoteknisk undersökning inom kv. Lasarettet 5, Kristianstad
AB Kristianstadsbyggen
Geoteknisk laboratorieundersökning

Littera:
Utfört av:
Datum:
Granskat av:
Datum:

Provtabell
Provtagningsredskap: Skr
Borrhål

Djup

ID

(m)

19T16

Jordart

1,0 - 2,0 grå siltig LERA med tunna siltskikt
3,0 - 4,0 grå något siltig SAND
4,0 - 5,0 grå siltig SAND

Eurocode

siCl(si)
(si)Sa
siSa

Konflyt- Vatten- Finjordsgräns
kvot
halt
wL (%)

w (%)

62

40

%

Bilaga 1 sid 2(2)
294960
J.Åkerman
2019-07-03
H.Wennerberg
2019-07-03

AMA-17
Mtrl.typ

Tjälfarl.

5A

4

2

1

4A

3

Anmärkning

Härledda värden

Uppdrag:
Handläggare:

Bilaga 2

Lasarettet 5
Jon Svensson

Uppdragsnummer:
Datum:

294960
2019-09-23

Odränerad skjuvhållfasthet Mg, cu (kPa)
0

10

20

30

40

50

60

70

+4

+2

+0

-2

Nivå

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16
19T02B (CPT)

19T03 (CPT)

19T08 (CPT)

19T10 (CPT)

19T10B (CPT)

19T12 (CPT)

19T13 (CPT)

80

Härledda värden

Uppdrag:
Handläggare:

Lasarettet 5
Jon Svensson

Uppdragsnummer:
Datum:

294960
2019-09-23

Odränerad skjuvhållfasthet Cl, cu (kPa)
0

10

20

30

40

50

60

19T01 (CPT)

19T02B (CPT)

19T03 (CPT)

19T08 (CPT)

19T09 (CPT)

19T12 (CPT)

19T13 (CPT)

19T14 (CPT)

19T15 (CPT)

19T16B (CPT)

+4

+2

+0

-2

Nivå

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16

70

80

Härledda värden

Uppdrag:
Handläggare:

Lasarettet 5
Jon Svensson

Uppdragsnummer:
Datum:

294960
2019-09-23

Odränerad skjuvhållfasthet Gy, cu (kPa)
0

10

20

30

40

50

60

+4

+2

+0

-2

Nivå

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16
19T01 (CPT)

19T08 (CPT)

19T12 (CPT)

19T13 (CPT)

70

80

Härledda värden

Uppdrag:
Handläggare:

Lasarettet 5
Jon Svensson

Uppdragsnummer:
Datum:

294960
2019-09-23

Friktionsvinkel Mg, φ (°)
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

+4

+2

+0

-2

Nivå

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16
19T01 (CPT)

19T02 (CPT)

19T02B (CPT)

19T03 (CPT)

19T03 (HfA)

19T04 (HfA)

19T05 (HfA)

19T08 (CPT)

19T09 (CPT)

19T09 (HfA)

19T11 (CPT)

19T11 (HfA)

19T12 (CPT)

19T12 (HfA)

19T14 (HfA)

43

Härledda värden

Uppdrag:
Handläggare:

Lasarettet 5
Jon Svensson

Uppdragsnummer:
Datum:

294960
2019-09-23

Friktionsvinkel Sa/SaTi, φ (°)
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

+4

+2

+0

-2

Nivå

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16
19T01 (HfA)

19T02 (HfA)

19T03 (CPT)

19T04 (HfA)

19T05 (HfA)

19T09 (HfA)

19T11 (HfA)

19T13 (HfA)

19T14 (CPT)

19T14 (HfA)

42

43

Härledda värden

Uppdrag:
Handläggare:

Lasarettet 5
Jon Svensson

Uppdragsnummer:
Datum:

294960
2019-09-23

Modul friktionsjord Mg, E (MPa)
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80

+4

+2

+0
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Nivå
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-14

-16
19T01 (CPT)

19T01 (HfA)

19T02 (CPT)

19T02 (HfA)

19T02B (CPT)

19T03 (CPT)

19T03 (HfA)

19T04 (HfA)

19T05 (HfA)

19T08 (CPT)

19T09 (CPT)

19T09 (HfA)

19T11 (CPT)

19T11 (HfA)

19T12 (CPT)

19T12 (HfA)

19T13 (HfA)

19T14 (CPT)

19T14 (HfA)

19T15 (HfA)

90

Härledda värden

Uppdrag:
Handläggare:

Lasarettet 5
Jon Svensson

Uppdragsnummer:
Datum:

294960
2019-09-23

Modul friktionsjord Sa/SaTi, E (MPa)
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70

80

+4

+2

+0

-2

Nivå

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16
19T02B (CPT)

19T03 (CPT)

19T03 (HfA)

19T04 (HfA)

19T09 (HfA)

19T11 (HfA)

19T14 (CPT)

19T14 (HfA)

19T05 (HfA)

90

Härledda värden

Uppdrag:
Handläggare:

Lasarettet 5
Jon Svensson

Uppdragsnummer:
Datum:

294960
2019-09-23

Modul kohesionsjord Mg, E50 (MPa)
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17

+4

+4

+3

+3

Nivå

+2

+2

+1

+1

+0

-1

-1
19T01 (CPT)

19T02B (CPT)

19T03 (CPT)

19T08 (CPT)

19T09 (CPT)

19T10B (CPT)

19T12 (CPT)

19T13 (CPT)

19T14 (CPT)

19T15 (CPT)

19T10 (CPT)

18

19

20

Härledda värden

Uppdrag:
Handläggare:

Lasarettet 5
Jon Svensson

Uppdragsnummer:
Datum:

294960
2019-09-23

Modul kohesionsjord Cl, E50 (MPa)
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19T12 (CPT)

19T13 (CPT)

19T14 (CPT)

19T15 (CPT)

19T16B (CPT)

17
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Härledda värden

Uppdrag:
Handläggare:

Lasarettet 5
Jon Svensson

Uppdragsnummer:
Datum:

294960
2019-09-23

Modul kohesionsjord Gy, E50 (MPa)
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294960 Bilaga 3

RADONANALYS - GJAB
2019-06-24
Rapport nr LE 19115

Sid 1(1)
Till
Tyréns AB
Att.: Hans Wennerberg
Box 27
291 21 Kristianstad

RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING
MED SPÅRFILM I KANISTER
Mätplats: Lasarettsplatsen 5, Kristianstad. (294960)
Datum för ankomst och analys av filmer: 24/6-19 resp. 24/6-19.
Jordart på mätplats: Fyllning.
________________________________________________________________________
Detektor
Mättid
Mätdjup
Radonhalt
Anm.
nr
på djupet 1m
2019
(cm)
(kBq/m3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE 8575
4/6-20/6
70
27,2 ± 3,5
19T12
LE 8577
-”70
21,4 ± 2,9
19T05
LE 8578
-”70
18,2 ± 2,6
19T02
_______________________________________________________________________
Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts.

Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör
mark, där radonhalten understiger 10 kBq/m3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10
och 50 kBq/m3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m3 är högriskmark.
Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och
grundvattennivå.
Mätvärdena tyder på radonhalter klart inom normalriskintervallet. Halten kan vara högre
vid annan årstid med lägre grundvattennivå eller efter dränering. Det behövs radonskyddat
byggande vid nybyggnation.

Med hälsning
Gilbert Jönsson, docent

RADONANALYS - GJAB Besöksadress:
Ideon Science Park, Beta 2
223 70 LUND

E-post: radonanalys@telia.com
www.radonanalys.se

Scheelevägen 17
LUND

Telefon:
046-286 28 80
Fax:
046-286 28 81

Plusgiro:
103 25 61-1
Bankgiro:
5204-7297
Org. nr:
55 65 48-9795

Bilaga 4

1(3)

Provtabell
Provtagningsredskap/metod: skruvborr

Uppdrag: 294960
Beställare: AB Kristianstadsbyggen

Provpunkt
19T01

19T02

19T03

19T04

19T05

19T08

19T09

Djup

Jordart

0-0,4

FYLLNING av humus, grus, sand

0,4-1

FYLLNING av lera, sand

1-1,5

FYLLNING av finsand, grus

1,5-2

GYTTJA

2-2,5

GYTTJA

2,5-3

TORV

3-3,8

gyttjig LERA

3,8-4

SILT

4-5

LERA

0-0,3

FYLLNING av humus, grus, sand

0,3-0,6

FYLLNING av grus, sand

0,6-1

FYLLNING av grus, sand, lera

1-2,2

FYLLNING av silt, lera

2,2-3

siltig LERA

3-3,3

sandig, grusig LERA

3,3-4

siltig LERA

4-5

siltig LERA

0-0,5

FYLLNING av humus, sand

0,5-1

FYLLNING av grus, silt, lera

1-2

FYLLNING av silt, lera

2-3

FYLLNING av silt, lera

3-3,7

FYLLNING av silt, lera

3,7-4

sandig LERA

4-4,5

sandig LERA

4,5-4,7

siltig LERA

4,7-5

siltig LERA

0-1

FYLLNING av humus, grus, sand

1-1,5

FYLLNING av grus, sand

1,5-2

FYLLNING av grus, finsand

2-3

(grusig) SAND

0-1

FYLLNING av grus, sand

1-2,5

siltig LERA

2,5-3

siltig SAND

3-3,7

(siltig),(grusig) SAND

0-0,5

FYLLNING av humus, grus, sand

0,5-1

FYLLNING av silt, lera

1-1,3

FYLLNING av humus, grus, sand

1,3-1,7

FYLLNING av lera

1,7-2

GYTTJA

2-2,5

TORV

2,5-3

LERA

3-4

lerig SILT

0-1

FYLLNING av grus, sand

O:\KSD\294960\MG\=Arbetsarea=\jordartsprotokoll.xlsx

Anmärkning

(t.ex. lukt, gvy)

Laboratorieanalyser

Tegel

Tegel

PAH + metaller inkl. hg
PAH + metaller inkl. hg

Prov på nivån 0-0,5 m u my

PAH + metaller inkl. hg

Prov på nivån 1-1,5 m u my

PAH + metaller inkl. hg

Tegel

Tegel. Prov på nivån 0-0,5 m u my. Prov på kvicksilver
på nivån 0,5-1 m u my

PAH + metaller inkl. hg

2019-09-19

Bilaga 4

2(3)

Provtabell
Provtagningsredskap/metod: skruvborr

Uppdrag: 294960
Beställare: AB Kristianstadsbyggen

Provpunkt

Djup

Jordart

Anmärkning

(t.ex. lukt, gvy)

Laboratorieanalyser

1-1,7

FYLLNING av grus, sand

1,7-2

FYLLNING av grus, sand, lera

2-3

LERA

3-4

LERA

19T10

0-2,7

FYLLNING av grus, sand, lera

Tegel

19T11

0-1

FYLLNING av grus, sand

Tegel. Prov på nivån 0,5-1 m u my

PAH + metaller inkl. hg

1-2

FYLLNING av grus, sand

2-3

FYLLNING av grus, sand, lera

3-4

siltig LERA

4-4,6

siltig LERA

4,6-4,7

siltig LERA

4,7-4,9

siltig SAND

0-1

FYLLNING av humus, grus, sand

Prov på nivån 0,5-1 m u my

PAH + metaller inkl. hg

1-1,4

FYLLNING av humus, grus, sand

PAH + metaller inkl. hg

1,4-1,6

FYLLNING av lera

PAH + metaller inkl. hg

1,6-2,5

FYLLNING av lera, gyttja

2,5-3,1

TORV

3,1-3,8

LERA

3,8-4,3

lerig SILT

4,3-5

LERA

0-0,5

FYLLNING av grus, sand

0,5-1

FYLLNING av sand

1--1,5

FYLLNING av silt, lera

1,5-2,5

FYLLNING av sand, lera

2,5-2,7

GYTTJA

2,7-3

TORV

3-3,5

sandig, torvig LERA

3,5-3,9

LERA

3,9-4,2

siltig LERA

4,2-5

siltig, torvig LERA

5-6

sandig, torvig LERA

6-7

LERA

0-0,5

FYLLNING av grus, sand

0,5-1

FYLLNING av sand, silt, lera

1-2

FYLLNING av (lera), silt

2-2,3

torvig SAND

2,3-2,6

SAND

2,6-3

LERA

3-4

siltig LERA

4-5

siltig LERA

0-1

FYLLNING av grus, sand

1-2

siltig LERA

2-3

siltig LERA

0-0,3

FYLLNING av grus, sand

19T12

19T13

19T14

19T15

19T16

O:\KSD\294960\MG\=Arbetsarea=\jordartsprotokoll.xlsx

Tegel

PAH + metaller inkl. hg

2019-09-19

Bilaga 4
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Provtabell
Provtagningsredskap/metod: skruvborr

Uppdrag: 294960
Beställare: AB Kristianstadsbyggen

Provpunkt

Djup

Jordart

0,3-1

siltig LERA

1-2

siltig LERA

2-3

siltig LERA

3-4

(siltig) SAND

4-5

siltig SAND

O:\KSD\294960\MG\=Arbetsarea=\jordartsprotokoll.xlsx

Anmärkning

(t.ex. lukt, gvy)

Laboratorieanalyser

2019-09-19

294960, Geoteknisk undersökning inom kv . Lasarettet 5, Kristianstad
AB Kristianstadby ggen

2019-09-20
Bilaga 5
1(1)

Labo rat o rieanalysresult at fö r jo rd
≥
≥
≥
≥

Mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 .
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).
Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).
Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall (FA).

Analys/Ämne
MRR

Jämfö rvärden
KM
MKM

FA

19T02
0,6-1
81,2
< 0,030
< 0,045
0,14
0,16
3,6
97
34
< 0,20
6,9
24
18
0,21
9
30
51

Torrsubstans %
2500
Naftalen
0,6
3
15
1000
PAH L***
2
3,5
20
1000
PAH M***
0,5
1
10
100
PAH H
10
10
25
1000
Arsenik (As)
200
300 10000
Barium (Ba)
20
50
400 2500
Bly (Pb)
0,2
0,8
12
1000
Kadmium (Cd)*
15
35
2500
Kobolt (Co)*
40
80
200 2500
Koppar (Cu)
40
80
150 10000
Krom tot (Cr tot)
0,1
0,25
2,5
1000
Kvicksilver (Hg)**
35
40
120 1000
Nickel (Ni)*
100
200 10000
Vanadin (V)
120
250
500 2500
Zink (Zn)
* Haltkriterie för FA avser svårlöslig fraktion
** Haltkriterie för FA avser oorganisk fraktion
*** Haltkriterie för FA avser summan av PAH L och PAH M

19T02
2,2-3
77,2
< 0,030
< 0,045
< 0,075
< 0,11
2,5
130
14
< 0,20
14
20
27
< 0,012
22
39
64

19T04
0-0,5
95
< 0,030
< 0,045
0,53
0,57
< 1,9
54
18
< 0,20
2,5
11
9,8
0,069
4,4
12
48

Pro vpunkt m u my
19T05 19T09 19T11 19T12
1-1,5
0-0,5
0,5-1
1-1,4
73,3
90,3
92,9
84,6
< 0,030 < 0,030 < 0,030 0,078
< 0,045 < 0,045 < 0,045 0,21
0,62
0,11 < 0,075
5,4
0,97
0,14
0,13
9,1
6
2,9
< 2,0
5,3
160
88
10
120
19
28
4,2
160
< 0,20
0,51
< 0,20 < 0,20
14
1,6
1,2
5,1
23
4,4
3,5
57
37
11
4,7
13
0,039
2,5
< 0,010
0,4
35
3,5
1,5
8,7
40
12
4,4
23
67
230
23
140

19T15
0-1
94,8
< 0,030
< 0,045
< 0,075
< 0,11
2,1
26
4,1
< 0,20
2,7
5,3
10
< 0,010
4
11
35

19T09
0,5-1
89,3

1,5

19T12
1,4-1,6
73,2
< 0,14
< 0,21
< 0,35
< 0,49
6,1
200
230
0,47
7,7
23
21
1,8
11
34
480

19T12
0,5-1
89,3
< 0,030
< 0,045
0,56
1
3,4
58
38
< 0,20
3,1
12
8,5
0,38
4,6
16
63

Bilaga 6

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-19-SL-141797-01

Tyréns AB Region Syd
Jessica Jennerheim
Östra Boulearden 56
291 31 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00653411
Í%SQbÂÂ#J-cÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
14323, 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-07020080

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-07-01

Utskriftsdatum:

2019-07-05

Provmärkning:
Provtagningsplats:

19T02
294960

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

Resultat
81.2

0,6-1
2019-05-27
Jessica Jennerheim

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Bens(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.065

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.051

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten
Pyren

0.047

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.14

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.16

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.14

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.20

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

0.34

mg/kg Ts

Arsenik As

3.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)
a)

Barium Ba

97

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

34

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-19-SL-141797-01
EUSELI2-00653411
Í%SQbÂÂ#J-cÎ

Kadmium Cd

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

6.9

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

24

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

18

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.21

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

9.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

30

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

51

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-19-SL-141151-01

Tyréns AB Region Syd
Jessica Jennerheim
Östra Boulearden 56
291 31 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00653411
Í%SQbÂÂ#B/5Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
14323, 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-07020081

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-07-01

Utskriftsdatum:

2019-07-04

Provmärkning:
Provtagningsplats:

19T04
294960

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

Resultat
95.0

0-0,5
2019-05-28
Jessica Jennerheim

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Bens(a)antracen

0.085

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.072

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.17

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.090

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.064

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.084

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.22

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(g,h,i)perylen
Summa PAH med låg molekylvikt

0.20

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.074

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.53

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.57

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.50

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.65

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

1.1

mg/kg Ts

Arsenik As

< 1.9

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)
a)

Barium Ba

54

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

18

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-19-SL-141151-01
EUSELI2-00653411
Í%SQbÂÂ#B/5Î

Kadmium Cd

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

2.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

11

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

9.8

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.069

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

4.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

12

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

48

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr
Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-19-SL-141922-01

Tyréns AB Region Syd
Jessica Jennerheim
Östra Boulearden 56
291 31 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00653411
Í%SQbÂÂ#KiÈÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
14323, 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-07020082

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-07-01

Utskriftsdatum:

2019-07-05

Provmärkning:
Provtagningsplats:

19T09
294960

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

Resultat
90.3

0-0,5
2019-06-13
Jessica Jennerheim

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Bens(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.045

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.034

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten
Pyren

0.033

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.11

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.14

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.12

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.17

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

0.29

mg/kg Ts

Arsenik As

2.9

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)
a)

Barium Ba

88

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

28

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-19-SL-141922-01
EUSELI2-00653411
Í%SQbÂÂ#KiÈÎ

Kadmium Cd

0.51

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

1.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

4.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

11

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kvicksilver Hg

2.5

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

3.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

12

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

230

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

Zink Zn

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Frida Svensson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-19-SL-141799-01

Tyréns AB Region Syd
Jessica Jennerheim
Östra Boulearden 56
291 31 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00653411
Í%SQbÂÂ#J/uÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
14323, 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-07020083

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-07-01

Utskriftsdatum:

2019-07-05

Provmärkning:
Provtagningsplats:

19T11
294960

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

Resultat
92.9

0,5-1
2019-05-29
Jessica Jennerheim

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Bens(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.036

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

< 0.075

mg/kg Ts

a)

0.13

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt
Summa PAH med hög molekylvikt
Summa cancerogena PAH
Summa övriga PAH
Summa totala PAH16

0.11

mg/kg Ts

a)

< 0.14

mg/kg Ts

a)

0.25

mg/kg Ts

Arsenik As

< 2.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)
a)

Barium Ba

10

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

4.2

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-19-SL-141799-01
EUSELI2-00653411
Í%SQbÂÂ#J/uÎ

Kadmium Cd

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

1.2

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

3.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

4.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.010

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

1.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

4.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

23

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-19-SL-141152-01

Tyréns AB Region Syd
Jessica Jennerheim
Östra Boulearden 56
291 31 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00653411
Í%SQbÂÂ#B0>Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
14323, 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-07020084

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-07-01

Utskriftsdatum:

2019-07-04

Provmärkning:
Provtagningsplats:

19T12
294960

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

Resultat
84.6

1-1,4
2019-06-03
Jessica Jennerheim

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Bens(a)antracen

1.4

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

1.1

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

2.8

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

1.5

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.98

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibens(a,h)antracen

0.33

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

0.078

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

0.073

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

0.059

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

0.080

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

0.98

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

0.31

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

2.2

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten
Pyren

1.8

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

1.00

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

0.21

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

5.4

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

9.1

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

8.1

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

6.6

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

15

mg/kg Ts

Arsenik As

5.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

120

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

160

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

a)

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-19-SL-141152-01
EUSELI2-00653411
Í%SQbÂÂ#B0>Î

Kadmium Cd

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

5.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

57

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

13

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.40

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

8.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

23

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

140

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kvicksilver Hg

Zink Zn

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-19-SL-141153-01

Tyréns AB Region Syd
Jessica Jennerheim
Östra Boulearden 56
291 31 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00653411
Í%SQbÂÂ#B1GÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
14323, 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-07020085

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-07-01

Utskriftsdatum:

2019-07-04

Provmärkning:
Provtagningsplats:

19T15
294960

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

Resultat
94.8

0-1,0
2019-06-04
Jessica Jennerheim

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Bens(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

< 0.075

mg/kg Ts

a)

< 0.11

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt
Summa PAH med hög molekylvikt
Summa cancerogena PAH

< 0.090

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

< 0.14

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

< 0.23

mg/kg Ts

Arsenik As

2.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)
a)

Barium Ba

26

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

4.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-19-SL-141153-01
EUSELI2-00653411
Í%SQbÂÂ#B1GÎ

Kadmium Cd

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

2.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

5.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

10

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.010

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

4.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

11

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

35

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kvicksilver Hg
Nickel Ni

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-19-SL-141154-01

Tyréns AB Region Syd
Jessica Jennerheim
Östra Boulearden 56
291 31 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00653411
Í%SQbÂÂ#B2PÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
14323, 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-07020086

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-07-01

Utskriftsdatum:

2019-07-04

Provmärkning:
Provtagningsplats:

19T02
294960

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

Resultat
77.2

2,2-3
2019-05-27
Jessica Jennerheim

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Bens(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

< 0.075

mg/kg Ts

a)

< 0.11

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt
Summa PAH med hög molekylvikt
Summa cancerogena PAH

< 0.090

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

< 0.14

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

< 0.23

mg/kg Ts

Arsenik As

2.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

130

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

14

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

a)

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-19-SL-141154-01
EUSELI2-00653411
Í%SQbÂÂ#B2PÎ

Kadmium Cd

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

14

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

27

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.012

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

22

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

39

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

64

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-19-SL-141155-01

Tyréns AB Region Syd
Jessica Jennerheim
Östra Boulearden 56
291 31 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00653411
Í%SQbÂÂ#B3YÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
14323, 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-07020087

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-07-01

Utskriftsdatum:

2019-07-04

Provmärkning:
Provtagningsplats:

19T05
294960

Analys

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

Enhet

Mäto.

Metod/ref

73.3

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Bens(a)antracen

0.11

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.12

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

Torrsubstans

Resultat

1-1,5
2019-05-29
Jessica Jennerheim

0.33

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.15

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.12

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.066

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren
Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.27

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.25

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

0.12

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.62

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.97

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.85

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.78

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

1.6

mg/kg Ts

Arsenik As

6.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

160

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

19

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

a)

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-19-SL-141155-01
EUSELI2-00653411
Í%SQbÂÂ#B3YÎ

Kadmium Cd

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

14

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

23

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

37

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.039

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

35

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

40

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

67

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-19-SL-174989-01

Tyréns AB Region Syd
Jessica Jennerheim
Östra Boulearden 56
291 31 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00665958
Í%SQbÂÂ'Su~Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
14323, 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-08190024

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-08-16

Utskriftsdatum:

2019-08-21

Provmärkning:
Provtagningsplats:

19T09
294960

Analys

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

Resultat

Torrsubstans

89.3

Kvicksilver Hg

1.5

0,5-1
2019-06-13
Jessica Jennerheim

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051
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Jessica Jennerheim
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Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
14323, 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-08190025

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-08-16

Utskriftsdatum:

2019-08-21

Provmärkning:
Provtagningsplats:

19T12
294960

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

Resultat
73.2

1,4-1,6
2019-06-03
Jessica Jennerheim

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Bens(a)antracen

< 0.14

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.14

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.14

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.14

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.14

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.14

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.14

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.14

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.14

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.14

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.14

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.14

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.14

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.14

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.14

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.21

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.35

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

< 0.49

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

< 0.42

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

< 0.63

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

< 1.1

mg/kg Ts

Arsenik As

6.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)
a)

Barium Ba

200

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

230

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-19-SL-175053-01
EUSELI2-00665958
Í%SQbÂÂ'TQwÎ

Kadmium Cd

0.47

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

7.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

23

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

21

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kvicksilver Hg

1.8

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

11

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

34

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

480

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn
Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för pah pga svår provmatris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Caroline Filipsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-19-SL-174976-01

Tyréns AB Region Syd
Jessica Jennerheim
Östra Boulearden 56
291 31 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00665958
Í%SQbÂÂ'ShpÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
14323, 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2019-08190026

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2019-08-16

Utskriftsdatum:

2019-08-21

Provmärkning:
Provtagningsplats:

19T12
294960

Analys

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

Resultat

0,5-1
2019-06-03
Jessica Jennerheim

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Torrsubstans

89.3

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Bens(a)antracen

0.13

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.12

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.34

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.16

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.12

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

0.032

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.073

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren
Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.24

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.22

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

0.12

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.045

mg/kg Ts

a)

0.56

mg/kg Ts

a)

1.0

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.90

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.73

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

1.6

mg/kg Ts

Arsenik As

3.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

58

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

38

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Summa PAH med låg molekylvikt
Summa PAH med medelhög molekylvikt
Summa PAH med hög molekylvikt

a)

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Kadmium Cd

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

3.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

12

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

8.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.38

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

4.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

16

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

63

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v48

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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1

BAKGRUND

Inom Östermalms park i Kristianstad, på fastigheten Lasarettet 5 planerar AB
Kristianstadsbyggen (ABK) att genomföra en större förändring av området. Underlag för
framtagande av ny detaljplan är i full gång. Inom området planeras för 300–400 nya bostäder
samt en ny park. Inom området föreslås att fyra befintliga byggnader rivs för att ge plats åt de
nya byggnaderna. En park föreslås anläggas centralt inom området. Under parken planeras för
ett underjordiskt garage.
1.1

UPPDRAG OCH SYFTE

Syftet med den kompletterande markundersökningen är att undersöka föroreningssituationen
inom området och att få en uppskattning om hur stor del av jorden som behöver åtgärdas för att
uppnå acceptabel risk för människors hälsa och miljö. Utredningen skall ligga till grund för hur
jordmassor ska hanteras inför byggnation inom området.

2

TIDIGARE UTREDNINGAR

Under 2019 har Tyréns utfört en geoteknisk och miljöteknisk undersökning på fastigheten på
uppdrag av AB Kristianstadsbyggen. I undersökningen, som omfattade 14 provpunkter,
påträffades fyllning mellan 0,3 – 3 m u my. Fyllningen bestod i huvudsak av sand och grus med
ställvis inslag av tegel, silt och lera. Vid undersökningen skickades totalt 11 jordprover in för
analys med avseende på PAH och tungmetaller. Analysresultaten visade PAH M, PAH H, barium,
bly och kvicksilver i halter över KM och MKM. Undersökningen redovisas i Tyréns rapport MUR
(Markteknisk undersökningsrapport) Översiktlig geoteknisk undersökning, Lasarettet 5,
Kristianstads kommun, daterad 2019-09-20 och i PM Planeringsunderlag, Geoteknik, Översiktlig
geoteknisk undersökning, Lasarettet 5, Kristianstad kommun, daterad 2019-09-20

3

OMRÅDESBESKRIVNING

3.1

HISTORIK OCH OMRÅDESBESKRIVNING

Aktuellt undersökningsområde är ca 39 000 m2 stort och används idag för ett flertal olika
verksamheter (se avsnitt 4). Fastigheten ligger i de centrala delarna av Kristianstad (se figur 1).
Fastigheterna omges i norr, öst och syd av flerfamiljshus. I väst finns parkeringshus och ett
handelsområde. Området har delats in i två delområden, ”Norra delområdet” samt ”Övrigt
område”, se ritning MG-11-1-00.
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N
100 m

Figur 1. Översiktlig bild med läge för aktuellt undersökningsområde. Figur tagen från
eniro.se datum 2019-01-22.

3.2

DETALJPLAN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Detaljplan för området, 1290-P97/4, vann laga kraft 1997-04-11. Enligt detaljplanen är området
planlagt för bostäder och centrumverksamhet (vård, samlingslokaler, kontor och undervisning).
En del befintliga träd inom sjukhusparken ska bevaras och får inte fällas. En del byggnader är
kulturminnesmärkta. Fastigheten ägs av AB Kristianstadsbyggen.
3.3

GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs det naturliga materialet inom största delen av
undersökningsområdet av svämsediment, ler-silt och övriga delar av undersökningsområdet av
sandig morän. Grundvattnets flödesriktning bedöms vara åt sydöst (ut mot Pyntens pumpstation
och Hammarsjön). Grundvattenytan har noterats inom ett intervall mellan 1,8 i den nordvästra
delen och 3,5 i den östra delen av området, detta motsvarar nivå + 0,3 respektive ± 0,0. En 85
meter djup befintlig brunn från 1939 finns inom området. Brunnen är beläget i den västra delen
av området i anslutning till den befintliga fontänen.
Jordarna utgörs, från markytan och nedåt, överst av fyllning med en uppmätt mäktighet om
mellan 1,0 och 3,7 meter. Under fyllningen består marken av lera med varierande mäktighet.
Lera är mäktigast i västra delen av området närmst Råbelövskanalen, med en mäktighet på cirka
10-11 meter. Inom de östra delarna av området är leran avsevärt tunnare, ca 2 m och saknas helt
inom vissa delar. Leran mellanlagras av tunnare organiska jordar (torv och gyttja) i väster och i
öster finns ej naturligt lagrade organiska jordar.
3.4

KÄNSLIGHET OCH SKYDDSVÄRDEN

Fastigheten är belägen inom ett vattenskyddsområde Kristianstad centrala delar,
grundvattenskydd.
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4

VERKSAMHETSHISTORIK

Inom kvarter Lasarettet 5 finns idag befintliga flerbostadshus, kontorslokaler samt skolor.
Mellan byggnader går ett kulvertsystem som idag används bl.a. som omklädningsrum och
transportvägar mellan byggnaderna. På undersökningsområdet låg tidigare delar av
Kristianstads gamla lasarett.
Det finns ett flertal ledningsstråk som sammanbinder byggnaderna. Fastigheten omgärdas av
lokalgator och ledningsstråk som förvaltas av Kristianstads kommun.
Inom området finns hårdgjorda ytor som parkeringar, uteplatser samt gräsbevuxna delar och
rabatter.

N
100 m

Figur 2. Utdrag ur Länsstyrelsens kartdatabas över misstänkt förorenade områden.

Enligt Länsstyrelsens databas över misstänkt förorenade områden finns inga registrerade
misstänkta områden inom Lasarettet 5. Närmsta område med misstänkta föroreningar, enligt
databasen ligger drygt 100 m norr om aktuellt område, på den fastigheten har det enligt
Länsstyrelsen tidigare bedrivits färgindustri, se figur 2.
Erhållet material (historiska kartor) tyder inte på att det funnits några tidigare verksamheter som
innebär ökad risk för föroreningar. Det är dock oklart huruvida det funnits cisterner med
exempelvis eldningsolja eller andra installationer med lagring av miljöfarliga ämnen som använts
inom verksamheten.
Övriga föroreningar som är generellt förekommande i fyllnadsmaterial, och som undersökts i
denna undersökning är metaller, PAH och petroleumämnen. Dessa ämnen bedöms även kunna
förekomma i grundvatten, genom spridning från förorenade fyllnadsmassor från
undersökningsområdet. Då fastigheten utgöras av flertal huskroppar av äldre karaktär kan det
även misstänkas att PCB kan förekomma i mark.
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5

BEDÖMNINGSGRUNDER

5.1

FÖRSLAG TILL ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL

Då det inom fastigheten planeras för bostäder föreslås det övergripande åtgärdsmålet vara att
barn och vuxna som bor inom fastigheten eller på intilliggande fastigheter inte ska riskera
negativa hälsoeffekter till följd av exponering för markföroreningar. Markmiljön inom området
ska stödja vald markanvändning och föroreningar ska inte innebära en risk för
grundvattenresurser eller ytvattenmiljö i närmsta recipient.
5.2

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR JORD

Generella riktvärden är ett hjälpmedel för utvärdering av förorenade områden och indikerar
föroreningsnivåer som inte innebär oacceptabla risker för människor och miljö.
För markföroreningar har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer av
markanvändning, Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM),
(Naturvårdsverket, 2009). Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt beaktas kan riktvärden för
KM eller MKM användas, se Tabell 1.
Tabell 1. Kriterier för val av markanvändning för mark (Naturvårdsverket, 2009).

Skyddsobjekt
Människor som vistas på
området
Markmiljön på området
Grundvatten
Ytvatten

KM
Heltidsvistelse

MKM
Deltidsvistelse

Skydd av markens ekologiska
funktion
Grundvatten inom och intill
området skyddas
Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande, organismer

Begränsat skydd av markens
ekologiska funktion
Grundvatten 200 m nedströms
området skyddas
Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande, organismer

Nuvarande markanvändning inom det undersökta området Lasarettet 5 bedöms närmst motsvara
MKM. Framtida markanvändning med bostäder bedöms motsvara KM. Resultaten från nu utförd
markundersökning kommer i resultatsammanställning att jämföras med riktvärden för både KM
och MKM. Uppmätta halter i jord har i händelse av framtida återanvändning av massor från
undersökningsområdet på annan plats, även jämförts med haltkriterier för mindre än ringa risk
(MRR) enligt Naturvårdsverkets Handbok 2010:1.
5.3

BEDÖMNINGSGRUND FÖR GRUNDVATTEN

För grundvatten har halter av BTEX, alifatiska och aromatiska kolväten och PAH jämförts mot
SPI:s branschspecifika riktvärden för grundvatten vid bensinstationer (SPI, 2012). Av de fem
möjliga exponeringsvägarna dricksvatten, ångor i byggnader, bevattning, ytvatten och våtmarker
bedöms ytvatten och ångor i byggnader vara styrande riktvärden i dagsläget. Det provtagna
vattnet är inte aktuellt som dricksvatten men då området är beläget på en stor dricksvattentäkt
så bör skydd för föroreningsspridning till dricksvattentäkten också beaktas.
För metaller har halterna jämförts mot SGU:s tillståndsklassning för grundvatten (SGU-rapport
2013:01) samt SGU-FS miljökvalitetsnormer (2013:02) och livsmedelsverkets gränsvärden för
dricksvatten (SLVFS 2015:3).
5.4

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR ASFALT

Erhållna resultat från analys av asfalt har jämförts mot följande bedömningsgrunder:




<70 ppm 16-PAH återanvändning i vägbana/parkeringsyta kräver ingen anmälan
70–300 ppm 16-PAH återanvändning kräver anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden
enligt miljöprövningsförordningen 29 kap 14§.
<300 ppm 16-PAH återanvändning kräver tillstånd från länsstyrelsen enligt
miljöprövningsförordningen 29 kap 13 §. Asfalt med PAH-halter över 300 ppm klassas
som farligt avfall.
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Återanvändning av asfalt för andra anläggningsmål än vägbana/parkeringsyta kräver alltid
anmälan/tillstånd oavsett PAH-innehåll.

6

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

6.1

SKRUVPROVTAGNING, JORDPROVTAGNING OCH INSTALLATION AV
GRUNDVATTENRÖR

Fältundersökningen utfördes enligt Tyréns interna rutiner och enligt SGF:s fälthandbok för
undersökning av förorenade områden (SGF 2013) i tillämpliga delar. Det innebär att krav ställs
på dokumentation, rengöring, provtagning och provhantering.
En kompletterande miljögeoteknisk undersökning, då det vid den inledande undersökningen
påvisade förhöjda föroreningshalterna, utfördes under april 2020 med borrbandvagn Geotech
604 i 13 punkter (20T01-20T13) med installation av grundvattenrör (50 mm PEH med 1 meters
filter) i punkterna 20T03 och 20T11 samt som provgropsgrävning, med maskinkraft från JKN
Entreprenad i 8 punkter (PG1-PG6, PG8-PG9). Jordprover som uttogs vid skruvprovtagningen
genomfördes av fälttekniker Martin Winberg och Paul Svensson och miljögeotekniker Ulrika
Lundh, Tyréns. Jordprov uttagna vid provgropsgrävningen uttogs av Tyréns miljögeotekniker
Ulrika Lundh. Jordprov som uttogs i samband med skruvprovtagningen uttogs direkt från skruv
och prov från provgropsgrävningen uttogs som samlingsprover med 10 delprover. Uttagna
samlingsprover från provgropsgrävningen delades i två replikat.
Vid nu utförd kompletterande undersökningar har provgrop 7 utgått. Istället valdes att
genomföra provtagningen som skruvprovtagning i tänkt läge för PG7. Provgropen ändrade då
även benämning till 20T03 och den ursprungliga undersökningspunkten 20T03 har utgått p.g.a.
ledningsdragning och svårtillgänglighet. Vid provgrop PG8 påträffades ett flertal kablar och det
var ej möjligt att gräva djupare än 0,4 m u my.
Avsikten var att installera tre grundvattenrör i punkterna 20T03, 20T05 och 20T09, vilket ej
kunde genomföras. Ursprunglig provpunkt 20T03 utgick från fältundersökningarna enligt ovan. I
provpunkt 20T05 kunde det endast skruvas ner till 2,5 m u my där inget vatten påträffades. Vid
provpunkt 20T09 fanns ett grundvattenrör installerat från den geotekniska undersökningen från
2019 och där det återfanns grundvatten i röret.
Samtliga prov har uttagits till diffusionstäta påsar och totalt uttogs 108 jordprov från
undersökningen i april 2020.
Provtagningsnivåerna delades in efter materialsammansättning, och efter färg- och
luktindikationer (se bilaga 1). Som mest uttogs 0,7 meters jordmäktighet som samlingsprov på
fyllning och 0,6 meter naturligt. Jordlagerföljder och provtagningsdjup noterades tillsammans
med färg, lukt samt eventuella andra iakttagelser.
Samtliga jordprover förvarades mörkt och kallt i fält samt under transport till laboratoriet.
6.2

PROVTAGNING AV GRUNDVATTEN

Provtagning och nivåmätning av grundvatten utfördes den 28 och 29 april 2020 i grundvattenrör
20T03 och 20T11, samt i 19T02, 19T09, 19T12 (Tyréns MUR, 2019-09-20). Provtagning av
grundvattenrör skedde med peristaltisk pump försedd med plastslang. Grundvattnet omsattes
innan provet togs ut.
Se bilaga 2 för mer information om rörinstallation, provtagning och nivåmätning.
Proverna förvarades kallt och mörkt i av laboratoriet tillhandahållna flaskor i fält och vid
transport till laboratoriet.
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6.3

PROVTAGNING AV ASFALT

I provpunkterna 20T06 och 20T11 uttogs i april 2020 asfaltsprov för laboratorieanalys med
avseende på PAH. Provtagning utfördes av fälttekniker Martin Winberg och Paul Svensson,
Tyréns.
6.4

POSITIONSBESTÄMNING OCH AVVÄGNING

Samtliga provtagningspunkter samt överkant på installerade grundvattenrör mättes in med GPS.
Grundvattenytans nivå mättes med lod till överkant rör. Inmätning skedde i höjdsystem RG2000
samt i plan i Sweref 99 13 30. Inmätning utfördes Ulrika Lundh, Tyréns AB.
6.5

LABORATORIEANALYSER

Samtliga laboratorieanalyser på jord, grundvatten och asfalts är utförda av Eurofins Environment
Testing Sweden AB, som är ackrediterat av SWEDAC. Urvalet av jordprover för laboratorieanalys
har gjorts med hänsyn till observationer i fält, för att få en generell bild av
föroreningssituationen inom undersökningsområdet samt för att kunna göra en bedömning av
hur jordmassor inom undersökningsområdet ska hanteras inför kommande markarbeten.
På utvalda jord- och grundvattenprover har laboratorieanalys av metaller inkl. Hg, PAH,
petroleumämnen (BTEX, alifater och aromater) och PCB utförts. Två laboratorieanalyser av PAH i
asfalt har utförts.
Omfattningen av laboratorieanalyser redovisas i tabell 2 nedan.
Tabell 2. Sammanställning av antalet utförda laboratorieanalyser av olika medier och parametrar.

Ämne
Metaller inkl. Hg
PAH
Petroleumämnen
PCB

Jord
35
21
8
6

7

RESULTAT

7.1

MARK OCH GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN

Grundvatten
5
5
5
3

Asfalt
2

Markytan vid undersökningsområdet sluttar mot väst. I de östra delarna ligger markytan på
plushöjd ca +4,13 och i den västra delen omkring +1,27.
I undersökningspunkterna påträffades överst av ett lager fyllning (sand, grus och mullhaltig
sand) med en mäktighet varierande mellan 0,5–3,7 meter. Fyllningen innehöll på sin ställen även
sten. Fyllningen underlagrades generellt av lera, men i vissa punkter påträffades lermorän, torv
och gyttja.
Uppmätta grundvattennivåer från mätning som utfördes i april 2020 noterades på ett djup
mellan 1,68 och 5,23 m u my, vilket motsvarar nivån +0,32 och -1,47 (se bilaga 2).
Grundvattnets lokala flödesriktning bedöms utifrån nivåmätningarna och topografin vara riktad
mot sydväst.
7.2

FÄLTINTRYCK

Vid fältarbetet från april 2020 observerades att flertalet provpunkter utgörs av ett lager med
fyllning, med en mäktighet varierande mellan 0,5–3,7 meter. I ett flertal provpunkter (20T01,
20T06-20T07, 20T09-20T13, PG1, PG4 - PG6 och PG8-PG9) noterades även varierande inslag av
tegel. I punkterna PG1 och PG6 noterades även ett skikt av svart förkolnat material (se bilaga 1).
I provpunkt 20T03 noterades lukt av petroleumprodukter i nivån 2,0–2,5 m u my.
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Vid lodning och grundvattenprovtagning gavs via lukt- och synintryck inga indikationer om
förorenat grundvatten (se bilaga 2).

7.3

ANALYSRESULTAT JORDPROV

I bilaga 3 redovisas analysresultat för jordprov tillsammans med Naturvårdsverkets generella
riktvärden för KM och MKM samt haltkriterier för MRR. Kompletta laboratorieanalysrapporter
redovisas i bilaga 6. För att ge en bra överblick av föroreningssituationen inom
undersökningsområdet redovisas även de analyser som genomförts i samband med Tyréns
tidigare undersökningar på fastigheten från 2019. Dessa redovisas i separat bilaga (se bilaga 4)
Resultat från laboratorieanalys på jord avseende PAH visade

Halter av PAH M och PAH H i provpunkter 20T01(0–0,5 m u my) överskrider riktvärdet
för MKM.

Halter av PAH M påvisas i halter över riktvärdet KM i provpunkten 20T12 (0,2–0,5 m u
my)

Halter av PAH H överskrider riktvärdet för KM i provpunkterna 20T04, 20T06, 20T08,
20T09, 20T10, 20T12 och 20T13 i nivån ner till 0,5 m u my.
Resultat från laboratorieanalys på jord avseende metaller visade

Bly i halter som överstiger riktvärdet MKM i provpunkt 20T06 (0,04–0,5 m u my).

Kvicksilver i halter som överskrider riktvärdet för MKM i provpunkterna 20T09 (0,1–0,5
och 0,5–1,5 m u my) och 20T10 (0,5–1 m u my).

Halter av zink som överskrider riktvärdet för MKM i provpunkt 20T06 (0,04–0,5 m u my).

Barium, kadmium och kvicksilver som överskrider riktvärdet för KM i provpunkt 20T06
(0,04–0,5 m u my).

I provpunkt 20T09 (0,1–0,5 m u my) halter av bly och zink som överskrider riktvärdet
KM.

Zink i halter som överskrider riktvärdet KM i provpunkt 20T09 (1–1,5 m u my)

I provpunkten 20T10 (0,1–0,5 och 0,5–1 m u my) överskrider blyhalten riktvärdet KM.

Halter av bly och kvicksilver som överskrider KM i provpunkt 20T12 (0,1–0,5 m u my)

I provpunkt 20T12 (0,5–1 m u my) halter av kvicksilver som överskrider riktvärdet KM.

Bly och kvicksilver i halter som överskrider KM i provpunkten 20T13 (0,1–0,5 m u my)
Övriga analyser avseende PAH och metaller i jord visade enbart halter under KM-riktvärdet. Vid
jämförelse med haltkriterier för MRR överskrids dessa avseende ett flertal av ämnena PAH och
metaller i 9 av 13 provpunkter.
Resultat från laboratorieanalys på jord avseende PCB påvisades i en provpunkt halt över
riktvärdet KM. I övriga analyserade jordprov understiger halterna av PCB laboratoriets
rapporteringsgräns.
Inga halter av petroleumämnen (BTEX, alifater och aromater) har påvisats i halter över riktvärdet
KM.
7.4

ANALYSRESULTAT GRUNDVATTENPROVER

I bilaga 5 redovisas analysresultat för analyserade grundvattenprov tillsammans med SPBIs
Rekommendationer (2010, reviderad 2012), SGUs Bedömningsgrunder för grundvatten (SGU
2013:01, Klass 1-5) samt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2011:3).
Kompletta laboratorieanalysrapporter redovisas i bilaga 7.
Av resultat avseende på metaller bedöms halterna som mycket låga till måttliga halter enligt SGU
2013:01 i de fall riktvärden finns att tillgå. Resultat från laboratorieanalys av organiska ämnen
visade att PAH H i prov GV20T11 överstiger riktvärdet för dricksvatten och för övriga organiska
ämnen har enbart halter under jämförvärden eller halter under laboratoriets rapporteringsgräns
vilket tyder på att provet sannolikt påverkats utifrån.
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7.5

ANALYSRESULTAT ASFALTSPROVER

Resultat från laboratorieanalys av asfalt från punkt 20T06 påvisar halt av PAH på 310 mg/kg
vilket överskrider haltkriteriet för återanvändning. Asfalt från punkt 20T11 påvisades halt av PAH
på 9,1 mg/kg vilket underskrider haltkriteriet för återanvändning och bör kunna återanvändas
efter anmälan.
Kompletta laboratorieanalysrapporter redovisas i bilaga 8.

8

BEDÖMNING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN

Lukt- och synintryck i fält gav viss indikation om förorening i fyllning i ett flertal provpunkter då
det noterades inslag av tegel, vilket ibland kan indikera föroreningar i form av metaller och PAH.
Vid 20T03 gavs indikation om förorening, detta då viss oljedoft noterades vid provtagningen. I
övrigt gavs via lukt ingen indikation om föroreningar i det undersökta området.
Förhöjda föroreningshalter i jord av metaller och PAH, i halter över KM- och MKM-riktvärden, har
påvisats i ett flertal undersökningspunkter. Föroreningarna påvisades i fyllning, med högsta
påvisade halter av metaller i punkten 20T06, nivån 0-0,4-0,5 m u my.
8.1

REPRESENTATIVA HALTER

Utifrån fältnoteringar och sammansättningen på påvisade föroreningar har området delats upp i
tre beslutsenheter:
Naturliga jordlager av lera, samt här och var sand eller gyttja.
Fyllning inom område för Norra delområdet (Ritning MG-11-1-001)
Övrig fyllning inom området
De naturliga jordlagren bedöms som rena d v s hålla föroreningshalter underskridande
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM.
Jordprover tagna från fyllningen inom område för Norra delområdet uppvisar genomgående
innehåll av byggnadsrester, samt generellt förhöjda halter av PAH M, PAH H, bly och kvicksilver.
Jordproverna från övrig fyllning visar på att fyllnadsmassorna har växlande innehåll över kortare
avstånd och som förmodligen hämtats från olika håll. Ställvis påvisas förhöjda föroreningshalter
överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM, men vilka ämnen som överskrider
växlar från provpunkt till provpunkt. Generellt påvisas föroreningar i halter under KM och upp till
över KM. Tre jordprov uppvisar mycket höga halter vilket kan knytas till innehåll av
byggnadsrester 20T01 0-0,5 (PAH M och PAH H) och 20T06 0,04-0,5 (bly och zink) samt ett
avvikande mörkare jordlager av mindre mäktighet PG1 0,7-0,9 (barium och kobolt). Dessa
jordprov bedöms vara utliggare och därmed kunna överdriva den representativa halten för vilken
människors hälsa och miljö kan exponeras. De har därför uteslutits vid beräkningen av
representativ halt för övrig fyllning.
Beräkningen av representativ halt för Norra delområdet och för övrig fyllning bygger på att de
jordprov som sänts för laboratorieanalys från respektive beslutsenhet tillsammans kan ses som
någorlunda representativa för föroreningshalternas fördelning över området. Tyréns bedömer att
den relativt stora mängd provpunkter och jordprover som tagits vid Östermalms park ger ett
tillräckligt underlag för att beräkna representativa halter. Analyshalter för de föroreningar där
någon halt över KM påvisats i undersökning, från respektive beslutsenhet har utvärderats med
SGI:s verktyg, version 2 (Naturvårdsverket 2009a). Laboratoriehalter underskridande
laboratoriernas rapporteringsgräns har vid analysen satts till halva rapporteringsgränsen. Utifrån
analysen bedöms alla föroreningshalter ha en lognormal fördelning vilket inte är ovanligt inom
förorenade områden. Medelhalten beräknad under antagande av lognormal fördelning har därför
bedömts utgöra representativ halt snarare än den aritmetiska medelhalten, som alltid är lägre.
En sammanställning av representativa halter finns i tabell 3.
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Tabell 3. Beräknade representativa halter (d v s medelhalter under lognormala antaganden) för fyllning inom
Norra delområdet och Övrig fyllning.

Fyllning Norra delområdet

Övrig fyllning

Ämne

PAH M
PAH H
Arsenik
Barium
Bly
Kadmium
Kobolt
Kvicksilver
Zink

9

Antal prov

Representativ
halt, mg/kg TS

Antal prov

Representativ
halt, mg/kg TS

9
9
14
14
14
14
14
15
14

2,0
3,4
3,9
96
89
0,22
4,0
1,7
170

21
21
30
30
30
30
30
30
30

0,43
0,73
3,1
57
18
0,15
3,5
0,16
45

RISKBEDÖMNING

Den nya detaljplanen för Lasarettsområdet innebär att befintliga byggnader kommer att rivas
med ett par undantag. Befintliga vägar och parkeringsytor kommer att läggas om och de
underjordiska kulvertar som finns inom området kommer att rivas. Centralt inom området
kommer det att anläggas en park. Runt om parken kommer det att byggas flerfamiljshus, i upp
till 12 våningar. Området kommer att bebyggas i olika etapper. Den första etappen som man
planerar att bygga ligger inom områdets södra del. Här kommer flerfamiljshus byggas i den
delen som ligger längst i söder samt att parken som planeras i den centrala delen av området
kommer att anläggas, se fig. 3.

Figur 3. Illustrationsplan över planerad bebyggelse.
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För att kunna utföra de planerade arbetena kommer stora mängder massor att behöva schaktas
ur av tekniska skäl. Inom andra områden kommer att behöva tillföras jordmassor.
Då hela området är utfyllt och massorna är heterogena bedöms det svårt att urskilja enskilda
punktföreningar inom områdena. Dock påvisas generellt en högre risk för förorening inom de
punkter och djup där byggnadsrester har påträffats.
9.1

SKYDDSOBJEKT

Barn och vuxna som bor på fastigheten och på intilliggande fastigheter bedöms vara de mest
aktuella skyddsobjekten.
Stora delar av centrala Kristianstad är vattenskyddsområde, då kommunalt dricksvatten pumpas
ur en grundvattenreservoar under Kristianstadsslätten varvid även grundvattnet är ett prioriterat
skyddsobjekt. Dock påvisar inte analyserade grundvattenprover uttagna inom delområdet på
förhöjda föroreningshalter vilket tyder på att risken för spridning av påträffad förorening med
grundvattenströmning eller till djupare jordlager är osannolik.
9.2

ÅTGÄRDSBEHOV OCH FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

Norra delområdet
Representativa halter inom Norra delområdet överskrider KM avseende PAH H, bly och
kvicksilver. Fyllningsjorden inom delområdet bedöms därför medföra oacceptabel risk för
människor som bor inom området. Riskreducerande åtgärder för påträffade föroreningar av
kvicksilver, bly och PAH H krävs. Den största risken bedöms vara hudkontakt med förorenad
jord, inandning av damm samt inandning av ånga från jord. Inom området kommer det att
finnas kommunalt dricksvatten och inga enskilda brunnar för dricksvatten kommer att
förekomma.
Då jordvolymen är begränsad och ytlig, finns i dagsläget inga rimliga åtgärder in situ eller on site
för att reducera bedömd risk. För att reducera riskerna till acceptabel nivå, föreslås därför att
fyllningen inom området schaktas ur och omhändertas på ett godkänt sätt externt.
Övrigt område
Representativa halter underskrider KM, varför risken för människors hälsa och miljö generellt
bedöms som låg och inget åtgärdsbehov föreligger.
Inom området påvisas dock halter överskridande MKM i ett par punkter med byggnadsrester och
avvikande fyllningsmaterial (20T01, 20T06 och PG1) och det kan inte uteslutas att fler sådana
punkter förekommer. Skulle förorenad jord förekomma i större volymer runt sådana punkter, så
bedöms de innebära oacceptabel risk, främst för människors hälsa då fyllningen ligger ytligt och
tillgänglig. Då sådana jordvolymer är mycket begränsade och ytliga, finns i dagsläget inga
rimliga åtgärder in situ eller on site för att reducera bedömd risk. För att reducera riskerna till
acceptabel nivå, föreslås därför att om fyllning med byggnadsrester eller avvikande utseende
påträffas vid arbeten, så ska denna fyllning avgränsas och provtas. Skulle volymen ha betydande
utbredning (> 2000 m3) och hålla en halt överskridande KM, så föreslås att den schaktas ur och
omhändertas externt på ett godkänt sätt externt.

10 ÅTGÄRDS- OCH UNDERSÖKNINGSBEHOV
För att marken ska uppfylla kraven för att vistas och bo inom området krävs riskreducerande
åtgärder.
Norra delområdet:



Provtagning av mark under byggnaderna bör utföras om marken består av fyllning.
Fyllningen inom delområdet bör avlägsnas
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Övrigt område:

Provtagning av mark under byggnaderna bör utföras om marken består av fyllning.

Schakt för att avlägsna föroreningar i de punkter som bedöms vara utliggare och
avgränsande provtagning utföras.

Samtliga massor som vid schakt innehåller byggrester sorteras för sig.

Jorden inom området bedöms kunna återanvändas inom området. Det bör dock
prioriteras att nya massor läggs över de befintliga.
All förorenad jord som körs iväg till mottagningsanläggning ska vara klassad för att
mottagningsanläggningen ska ta emot massorna.
I Miljöbalkens 10 avsnitt 11 § framgår att den som äger eller brukar en fastighet skall underrätta
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Att de ämnen och halter som påvisats
inom fastigheten utgör skada eller olägenhet för människors hälsa där den ligger bedöms inte
som sannolikt, dock rekommenderas att denna rapport delges tillsynsmyndigheten.
All hantering av förorenade massor är anmälningspliktig verksamhet. Enligt 28 § förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skall en anmälan om avhjälpande
åtgärder lämnas in till och godkännas av tillsynsmyndigheten innan en eventuell sanering
påbörjas.

11 MASSHANTERING
11.1 NORRA DELOMRÅDET
Inom Norra delområdet planerar man att riva de befintliga byggnaderna som idag finns inom
delområdet. Byggnaderna upptar uppskattningsvis ca 50% av ytan. Byggnaderna som kommer
rivas är byggda med källare. I detaljplanen föreslås kommande bebyggelse byggas med
parkeringsplatser i markplan eller med garage som endast delvis ligger under markplan. Detta
innebär att det sannolikt kommer att uppstå ett underskott av massor. Då provtagning inom
etappen har påvisat höga halter i jorden bör inte den fyllningsjord som schaktas ur i samband
med markarbetena återanvändas inom området.
Inga prover är tagna på jorden under byggnaderna dock bör fyllningslagret om det finns något
vara relativt tunt under byggnaderna.
11.2 ÖVRIGT OMRÅDE
De byggnader som idag finns inom det Övriga området, kommer att rivas. Kommande
bebyggelse planeras främst i den södra delen av området ut mot Lasarettsboulevarden. Där det
stora huset ligger idag kommer det att anläggas en park med lokalt omhändertagande av
dagvatten.
Prover har inte tagits under byggnaderna men utifrån erhållet resultat bedöms halterna i
eventuell fyllning under husen överensstämma med resterande fyllning inom området. Massor
som schaktas bör kunna återanvändas inom området.
Trots återvinning bedöms det uppkomma ett underskott av massor och rena massor kommer
sannolikt att behöva köpas in för att fylla upp och jämna ut marken när hus, överbyggnad och
kulvertar är borttagna. Inom planerat parkområde kommer även annan typ av jord behöva köpas
in för anläggning av parken.
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Bilaga 1
1(3)

Jordprovtabell
Uppdrag: 294960, Geoteknisk undersökning inom kv. Lasarettet 5, Kristianstad
Beställare: AB Kristianstadsbyggen
Datum: 2020-05-29
Provtagningsredskap/metod: Skruv och grävmaskin
Provpunkt

20T01

20T02

20T03

20T04

20T05

20T06

Djup

Jordart

0-0,5

Brun FYLLNING/grus, sand, tegel, trärötter/

0,5-1,0

Brun FYLLNING/grus, sand, tegel/

1,0-1,5

Brun FYLLNING/grus, sand, tegel/

1,5-2,0

Grågrön Gyttja

2,0-2,5

Grågrön Gyttja

2,5-3,0

Mörkbrun Torv

Anmärkning (t.ex. lukt, gvy)

Laboratorieanalyser

M, P
M

3,0-3,5

Mörkbrun Torv

3,5-4,0

Grå siltig Lera

0-0,4

Mörkbrun FYLLNING/mullhaltig sand/

M, PCB

0,4-0,7

Brun FYLLNING/grus, sand/

MTOT

0,7-1,0

Gråbrun siltig Lera

1,0-1,5

Brun siltig Lera

1,5-2,0

Brun siltig Lera

0,1-0,2

Brun FYLLNING/grus, sand/

0,2-0,3

Mörkbrun FYLLNING/gyttja/

0,3-0,8

Ljusbrun FYLLNING/sand, grus, Silt/

P

0,8-1,0

Brun FYLLNING/silt/

M

1,0-1,5

Ljusbrun siltig Sand

1,5-2,0

Ljusbrun siltig Sand

2,0-2,5

Ljusbrun siltig Sand

2,5-3,0

Ljusbrun siltig Sand

3,0-3,5

Ljusbrun siltig Sand

3,5-4,0

Ljusbrun siltig Sand

Luktar diesel

O

0-0,3

Mörkbrun FYLLNING/mullhaltig sand/

PCB

0,3-0,5

Ljusbrun FYLLNING/sand/

M, P

0,5-1,0

Ljusbrun FYLLNING/sand/

1,0-1,5

Ljusbrun FYLLNING/grus, sand/

1,5-2,0

Ljusbrun FYLLNING/grus, sand/

2,0-2,5

Ljusbrun Sand

2,5-3,0

Ljusbrun Sand

0-0,5

Brun FYLLNING/sand/

0,5-1,0

Brun FYLLNING/sand, grus/

1,0-1,5

Ljusbrun varvig siltig Lera

1,5-2,0

Ljusbrun varvig siltig Lera

0-0,04

Svart Asfalt

M

M
MTOT

P

0,04-0,5 Brun FYLLNING/grus, sand, lera, tegel/
0,5-0,8

Brun FYLLNING/grus, sand, lera/

0,8-1,0

Brun siltig Lera

M, P
Metodstopp 91

M=Metaller inkl. Hg, P=PAH 16, PCB=Polyklorerade bifenyler, MTOT =Metaller, PAH, BTEX, alifater och aromater
O=BTEX, alifater och aromater
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2(3)
Jordprovtabell
Uppdrag: 294960, Geoteknisk undersökning inom kv. Lasarettet 5, Kristianstad
Beställare: AB Kristianstadsbyggen
Datum: 2020-05-29
Provtagningsredskap/metod: Skruv och grävmaskin
Provpunkt

20T07

Djup

0-0,2

Jordart

Anmärkning (t.ex. lukt, gvy)

Svart asfalt, gatusten

Laboratorieanalyser

P

0,2-0,5 Brun FYLLLNING/sand, grus, tegel/

M, P

0,5-0,8 Brun FYLLLNING/sand, grus, tegel/
0,8-1,0 Gråbrun Lera
1,0-1,5 Ljusbrun varvig siltig Lera
1,5-2,0 Ljusbrun varvig siltig Lera
20T08

0-0,03

Svart asfalt

0,03-0,5 Brun FYLLNING/sand/

20T09

20T10

20T11

0,5-0,8

Mörbrun Torv

0,8-1,0

Ljusbrun något siltig Sand

1,0-1,5

Grå Sand, Lera

1,5-2,0

Grå varvig siltig Lera

0-0,1

Svart asfalt

0,1-0,5

Brun FYLLNING/sand, grus, tegel/

0,5-1,0

Brun FYLLNING/sand, grus, tegel/

1,0-1,5

Brun FYLLNING/sand, grus, tegel/

0-0,1

Svart asfalt

0,1-0,5

Brun FYLLNING/sand, grus, tegel/

0,5-1,0

Brun FYLLNING/sand, grus/

1,0-1,6

Brun Sand, lera

1,6-2,0

Brun siltig Lera

2,0-2,5

Brun siltig Lera

2,5-3,0

Svart Torv

0-0,03

Svart asfalt

M, P

Växtdelar

M, P
Metodstopp 91

0,03-0,5 Brun FYLLNING/grus, sand, tegel/

20T12

20T13

0,5-0,8

Brun FYLLNING/grus, sand/

0,8-1,0

Brun siltig Lera

1,0-1,5

Brun siltig Lera

1,5-2,0

Brun siltig Lera

M

M, P
M

P
MTOT
M

0-0,1

Mörkbrun FYLLNING/mullhaltig sand/

0,1-0,5

Brun FYLLNING/grus, sand, tegel/

MTOT, PCB

0,5-1,0

Brun FYLLNING/grus, sand, tegel/

M

1,0-1,5

Gröngrå Gyttja

1,5-2,0

Gröngrå Gyttja

0-0,1

Mörkbrun FYLLNING/mullhaltig sand/

0,1-0,5

Brun FYLLNING/grus, sand, tegel/

0,5-1,0

Brun FYLLNING/grus, sand, tegel/

1,0-1,5

Brun FYLLNING/grus, sand, tegel/

1,5-2,0

Brun FYLLNING/grus, sand, lera, tegel/

2,0-2,5

Gröngrå Gyttja

2,5-3,0

Mörkbrun Torv

M=Metaller inkl. Hg, P=PAH 16, PCB=Polyklorerade bifenyler, MTOT =Metaller, PAH, BTEX, alifater och aromater
O=BTEX, alifater och aromater
O:\KSD\294960\MG\_Text\2020 rapport\Bilaga 1 Redovisning Jordarter.xlsx

MTOT

M

Bilaga 1
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Jordprovtabell
Uppdrag: 294960, Geoteknisk undersökning inom kv. Lasarettet 5, Kristianstad
Beställare: AB Kristianstadsbyggen
Datum: 2020-05-29
Provtagningsredskap/metod: Skruv och grävmaskin
Provpunkt

PG1

PG2

PG3

PG4

PG5

PG6

Djup

Jordart

0-0,7

Brun FYLLNING/ grus, sand, tegel/

0,7-0,9

Svart FYLLNING/ sand, förkolnat material/

0,9-1

Brun FYLLLNING/grus, sand tegel/

1-1,5

Brun FYLLLNING/grus, sand tegel/

1,5

Brun Lera

0-0,5

Brun FYLLNING/grus, sand/

0,5-1

Brun Lera

0-0,4

Brun FYLLNING/grus, sand/

0,4-0,6

Ljusbrun Sand

0,6-1

Brun Lera

0-0,3

Brun FYLLNING/grus, sand, tegel/

0,3-0,4

Ljusbrun FYLLNING/sand/

0,4-0,7

Brun FYLLNING/grus, sand/

0,7-1

Brun Lera

0-0,4

Brun FYLLNING/grus, sand, tegel, sten/

0,4-0,6

Ljusbrun FYLLNING/sand, grus/

0,6-0,7

Svart FYLLNING/grus, förkolnat material/

0,7-0,9

Brun FYLLNING/sand, grus/

0,9-1

Brun Lera

0-0,3

Brun FYLLNING/grus, sand, tegel/

0,3-0,4

Ljusbrun FYLLNING/sand, tegel/

0,4-0,5

Svart FYLLNING/grus, förkolnat material/

0,5-0,7

Brun FYLLNING/sand, grus, tegel/

0,7-1,1

Ljusbrun siltig sandig Lermorän

PG8

0-0,4

Brun FYLLNING/grus, sand, tegel/

PG9

0-0,5

Brun FYLLNING/grus, sand, tegel, sten/

0,5-0,7

Brun FYLLNING/lera, torv, tegel/

0,7-0,9

Brun FYLLNING/lera, tegel/

0,9-1

Brun Lera

Anmärkning (t.ex. lukt, gvy)

M=Metaller inkl. Hg, P=PAH 16, PCB=Polyklorerade bifenyler, MTOT =Metaller, PAH, BTEX, alifater och aromater
O=BTEX, alifater och aromater
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Laboratorieanalyser

M
M, P

M,P

M, P, PCB
M

MTOT
M

M
MTOT

M, PCB
M, P

M, P, PCB
MTOT
M

Bilaga 2
1(1)

Sammanställning av grundvattenrörinstalltion och fältprovtagning
Uppdrag: 294960, Geoteknisk undersökning inom kv. Lasarettet 5, Kristianstad
Beställare: AB Kristianstadsbyggen
Datum: 2020-05-29

Parametrar

Provpunkt
19T02

19T09

19T12

20T03

20T11

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-03

2020-04-15

2020-04-15

Marknivå

+2,20

+2,95

+2,11

+3,76

+2,43

Rör-överkant (m ö my)

-0,05

-0,05

-0,05

-0,05

-0,05

Nivå rör överkant

+2,15

+2,90

+2,07

+3,71

+2,38

Rörlängd exkl. filter (m)

4

2

4

5

3

Filterlängd (m)

1

1

1

1

1

Rörmaterial

50 mm PEH

50 mm PEH

50 mm PEH

50 mm PEH

50 mm PEH

Typ av lock

Dexel

Dexel

Dexel

Dexel

Dexel

2020-04-28

2020-04-28

2020-04-28

2020-04-28

2020-04-28

Grundvattenyta (från r ö k)

2,03

2,68

1,65

5,18

1,63

Grundvattenyta (m u my)

2,08

2,73

1,70

5,23

1,68

+0,12

+0,22

+0,41

-1,47

+0,75

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

Peristaltisk pump

Peristaltisk pump

Peristaltisk pump

Peristaltisk pump

Peristaltisk pump

3

1

4

2

3

Något grumligt, luktlöst.
Dålig tillrinning

Klart vatten, luktlöst, bra
tillrinning

Klart vatten, luktlöst, bra
tillrinning

Något grumligt, luktlöst,
bra tillrinning

Något grumligt, luktlöst,
bra tillrinning.

Installation
Installationsdatum

Mätning och provtagning
Grundvattennivå datum

Grundvattenyta (nivå)
Provtagningsdatum
Provtagningsredskap
Omsättning (l)

Anmärkning
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Bilaga 3
1(3)

Resultat från genomförda laboratorieanalysresultat för jord
Uppdrag: 294960, Geoteknisk undersökning inom kv. Lasarettet 5, Kristianstad
Beställare: AB Kristianstadsbyggen
Datum: 2020-05-29
Enhet: mg/kg TS

≥ Mindre än ringa risk (MRR). Naturvårdsverkets handbok 2010:1.
≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).
≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

Jämförvärden
Ämne

Provpunkt m u my
20T01

20T01

20T02

20T02

20T03

20T03

20T03

20T04

20T04

20T04

20T05

20T05

20T06

20T07

20T08

20T09

20T09

0,0-0,5

1,0-1,5

0,0-0,4

0,4-0,7

0,3-0,8

0,8-1,0

2,0-2,5

0,0-0,3

0,3-0,5

1,5-2,0

0,0-0,5

0,5-1,0

0,04-0,5

0,2-0,5

0,03-0,5

0,1-0,5

1,0-1,5

94,7

91,6

96,1

91,4

93,2

MRR

KM

MKM

-

-

-

92,7

86,8

90,2

93,0

91,4

83,9

92,8

95,0

93,9

92,2

94,4

95,2

Bensen

-

0,012

0,04

-

-

-

<0,0035

-

-

<0,0035

-

-

-

-

<0,0035

-

-

-

-

-

Toluen

-

10

40

-

-

-

<0,10

-

-

<0,10

-

-

-

-

<0,10

-

-

-

-

-

Etylbensen

-

10

50

-

-

-

<0,10

-

-

<0,10

-

-

-

-

<0,10

-

-

-

-

-

Torrsubstans %

M/P/O-Xylen

-

10

50

-

-

-

<0,10

-

-

<0,10

-

-

-

-

<0,10

-

-

-

-

-

Alifater >C5-C8

-

25

150

-

-

-

<5,0

-

-

<5,0

-

-

-

-

<5,0

-

-

-

-

-

Alifater >C8-C10

-

25

120

-

-

-

<3,0

-

-

<3,0

-

-

-

-

<3,0

-

-

-

-

-

Alifater >C10-C12

-

100

500

-

-

-

<5,0

-

-

<5,0

-

-

-

-

<5,0

-

-

-

-

-

Alifater >C12-C16

-

100

500

-

-

-

<5,0

-

-

<5,0

-

-

-

-

<5,0

-

-

-

-

-

Alifater >C5-C16

-

100

500

-

-

-

<9,0

-

-

<9,0

-

-

-

-

<9,0

-

-

-

-

-

Alifater >C16-C35

-

100

1000

-

-

-

<10

-

-

<10

-

-

-

-

<10

-

-

-

-

-

Aromater >C8-C10

-

10

50

-

-

-

<4,0

-

-

<4,0

-

-

-

-

<4,0

-

-

-

-

-

Aromater >C10-C16

-

3

15

-

-

-

<0,90

-

-

<0,90

-

-

-

-

<0,90

-

-

-

-

-

Aromater >C16-C35

-

10

30

-

-

-

<0,50

-

-

<0,50

-

-

-

-

<0,50

-

-

-

-

-

PAH L

0,6

3

15

1,5

-

-

<0,045

<0,045

-

-

-

<0,045

-

-

<0,045

0,20

<0,045

<0,045

<0,045

-

PAH M

2

3,5

20

32

-

-

0,12

<0,075

-

-

-

1,5

-

-

<0,075

1,5

<0,075

1,3

0,66

-

PAH H

0,5

1

10

24

-

-

0,13

<0,11

-

-

-

1,6

-

-

<0,11

0,14

2,9

2

-

Arsenik (As)

10

10

25

4,6

2,6

3,5

<2,0

-

2,7

-

-

<2,0

<2,0

<2,0

2,3

2,3
3,2

<2,0

2,5

4,5

4,2

Barium (Ba)

-

200

300

44

27

42

19

-

57

-

-

26

18

25

21

200

37

10

87

85

Bly (Pb)

20

50

400

32

16

8,9

5,6

-

25

-

-

6,3

5,4

3,1

3,4

1600

6,4

5,6

120

42

Kadmium (Cd)

0,2

0,8

12

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

-

<0,20

-

-

0,22

<0,20

<0,20

<0,20

0,86

<0,20

<0,2

0,71

0,39

Kobolt (Co)

-

15

35

3,1

2,4

1,7

3,0

-

5,9

-

-

1,9

1,8

2,2

1,8

2,2

3,4

0,75

1,3

2,3

Koppar (Cu)

40

80

200

27

7,1

8,0

9,3

-

26

-

-

5,4

3,6

2,4

2,6

29

10

47

9,1

11

Krom tot (Cr tot)

40

80

150

7,1

4,8

10

26

-

12

-

-

6,7

4,3

3,7

3,9

9,5

6,6

6,4

7,6

8,9

Kvicksilver (Hg)

0,1

0,25

2,5

0,28

0,15

0,024

0,049

-

0,19

-

-

0,029

0,05

<0,010

<0,010

1,9

0,069

0,021

4,4

2,6

Nickel (Ni)

35

40

120

5,5

3,1

3,5

3,3

-

7,0

-

-

2,5

2,0

2,5

3,1

5,3

4,0

2,3

3,4

5,7

Vanadin (V)

-

100

200

15

11

14

8,1

-

21

-

-

8,2

6,7

9,1

7,2

15

12

6,8

14

21

120

250

500

62

25

41

34

-

36

-

-

24

17

30

27

730

40

22

410

260

-

0,008

0,2

-

-

<0,0070

-

-

-

-

<0,0070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zink (Zn)
PCB-7*

*Baseras på antagandet att PCB-7 utgör 20 % av det totala innehållet av PCB-föreningar där FA-gränsen för PCB-tot är 50 mg/kg TS
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Bilaga 3
2(3)

Resultat från genomförda laboratorieanalysresultat för jord
Uppdrag: 294460, Lasarettet 5, Kristianstad
Beställare: AB Kristianstadsbyggen
Datum: 2020-05-29
Enhet: mg/kg TS

≥ Mindre än ringa risk (MRR). Naturvårdsverkets handbok 2010:1.
≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).
≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

Jämförvärden
Ämne

Provpunkt m u my
20T10

20T10

20T11

20T11

20T12

20T12

20T13

20T13

PG1

PG1

PG2

PG3

PG3

PG4

PG4

PG5

PG5

0,1-0,5

0,5-1,0

0,03-0,5

0,5-0,8

0,1-0,5

0,5-1,0

0,1-0,5

1,5-2,0

0-0,7

0,7-0,9

0-0,5

0-0,4

0,4-0,6

0-0,3

0,4-0,7

0-0,4

0,6-0,7

95,4

88,9

95,8

92,0

88,1

86,2

85,6

86,8

91,2

70,8

84,9

89,0

88,6

89,6

84,7

94,3

76,8

0,04

-

-

<0,0035

-

<0,0035

-

<0,0035

-

-

-

-

-

<0,0035

-

-

<0,0035

40

-

-

<0,10

-

<0,10

-

<0,10

-

-

-

-

-

<0,10

-

-

<0,10

50

-

-

<0,10

-

<0,10

-

<0,10

-

-

-

-

-

<0,10

-

-

<0,10

MRR

KM

MKM

-

-

-

Bensen

-

0,012

Toluen

-

10

Etylbensen

-

10

Torrsubstans %

M/P/O-Xylen

-

10

50

-

-

<0,10

-

<0,10

-

<0,10

-

-

-

-

-

<0,10

-

-

<10

Alifater >C5-C8

-

25

150

-

-

<5,0

-

<5,0

-

<5,0

-

-

-

-

-

<5,0

-

-

<5,0

Alifater >C8-C10

-

25

120

-

-

<3,0

-

<3,0

-

<3,0

-

-

-

-

-

<3,0

-

-

<3,0

Alifater >C10-C12

-

100

500

-

-

<5,0

-

<5,0

-

<5,0

-

-

-

-

-

<5,0

-

-

<5,0

Alifater >C12-C16

-

100

500

-

-

<5,0

-

<5,0

-

<5,0

-

-

-

-

-

<5,0

-

-

<5,0

Alifater >C5-C16

-

100

500

-

-

<9,0

-

<9,0

-

<9,0

-

-

-

-

-

<9,0

-

-

<9,0

Alifater >C16-C35

-

100

1000

-

-

<10

-

<10

-

<10

-

-

-

-

-

<10

-

-

<10

Aromater >C8-C10

-

10

50

-

-

<4,0

-

<4,0

-

<4,0

-

-

-

-

-

<4,0

-

-

<4,0

Aromater >C10-C16

-

3

15

-

-

<0,90

-

<0,90

-

<0,90

-

-

-

-

-

<0,90

-

-

<0,90

Aromater >C16-C35

-

10

30

-

-

<0,50

-

1,2

-

<0,50

-

-

-

-

-

<0,50

-

-

<0,50

0,6

3

15

0,082

-

<0,045

-

0,098

-

0,062

-

-

<0,23

<0,045

<0,045

-

<0,045

-

-

0,17

PAH M

2

3,5

20

0,58

-

0,14

-

5,0

-

0,74

-

-

0,56

0,59

0,14

-

0,2

-

-

0,31

PAH H

0,5

1

10

1,1

-

0,30

-

4,8

-

1,4

-

-

1,2

0,96

0,15

-

0,31

-

-

1,3

Arsenik (As)

10

10

25

<1,9

4,5

<1,9

<2,0

3,8

4,6

3,7

2,4

2,2

11

2,7

3,2

2,1

4,8

3,6

2,5

6,8

PAH L

Barium (Ba)

-

200

300

42

110

28

19

85

94

120

82

34

720

49

60

19

68

75

4

150

Bly (Pb)

20

50

400

53

92

10

4,7

64

47

61

120

15

26

24

18

2,1

33

66

13

16

Kadmium (Cd)

0,2

0,8

12

0,36

<0,20

<0,20

0,20

<0,20

<0,20

<0,20

0,29

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

0,23

<0,20

<0,20

<0,20

Kobolt (Co)

-

15

35

4,1

4,6

2,4

2,7

3,6

3,9

5,1

5,3

1,5

40

2,7

3,2

1,3

2,7

3,7

1,4

7,6

Koppar (Cu)

40

80

200

42

14

4,8

5,2

16

28

14

29

8,6

65

11

13

2,4

33

46

8,7

70

Krom tot (Cr tot)

40

80

150

15

12

4,8

4,7

11

9,9

13

12

6,6

22

9,8

12

5,4

9,5

9,4

7

4,7

Kvicksilver (Hg)

0,1

0,25

2,5

0,18

4,9

0,19

0,065

0,3

0,52

0,31

0,76

0,034

2,1

0,52

0,064

<0,011

0,086

0,28

0,052

0,21

Nickel (Ni)

35

40

120

12

8,0

2,2

2,4

6,5

6,2

7,3

7,7

3,1

83

6,2

7

3,3

6,2

5,8

3,1

17

Vanadin (V)
Zink (Zn)
PCB-7*

-

100

200

9,4

20

10

9,0

20

19

22

20

9,5

57

16

18

7,9

17

18

10

37

120

250

500

67

130

18

15

110

76

110

97

39

64

43

59

21

68

66

48

31

-

0,008

0,2

-

-

-

-

<0,0070

-

-

-

-

-

-

<0,0070

-

-

-

-

-

*Baseras på antagandet att PCB-7 utgör 20 % av det totala innehållet av PCB-föreningar där FA-gränsen för PCB-tot är 50 mg/kg TS
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Bilaga 3
3(3)

Resultat från genomförda laboratorieanalysresultat för jord
Uppdrag: 294460, Lasarettet 5, Kristianstad
Beställare: AB Kristianstadsbyggen
Datum: 2020-05-xx
Enhet: mg/kg TS

≥ Mindre än ringa risk (MRR). Naturvårdsverkets handbok 2010:1.
≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).
≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

Jämförvärden
Ämne

MRR

KM

Provpunkt m u my

MKM

PG6

PG6

PG8

PG9

PG9

0-0,3

0,4-0,5

0-0,4

0-0,5

0,7-0,9
80,1

Torrsubstans %

-

-

-

91,2

90,2

85,9

95,3

Bensen

-

0,012

0,04

-

-

-

<0,0035

Toluen

-

10

40

-

-

-

<0,10

Etylbensen

-

10

50

-

-

-

<0,10

M/P/O-Xylen

-

10

50

-

-

-

<0,10

Alifater >C5-C8

-

25

150

-

-

-

<5,0

Alifater >C8-C10

-

25

120

-

-

-

<3,0

Alifater >C10-C12

-

100

500

-

-

-

<5,0

Alifater >C12-C16

-

100

500

-

-

-

<5,0

Alifater >C5-C16

-

100

500

-

-

-

<9,0

Alifater >C16-C35

-

100

1000

-

-

-

<10

Aromater >C8-C10

-

10

50

-

-

-

<4,0

Aromater >C10-C16

-

3

15

-

-

-

<0,90

Aromater >C16-C35

-

10

30

-

-

-

<0,50

PAH L

0,6

3

15

-

<0,045

<0,045

<0,045

PAH M

2

3,5

20

-

0,19

<0,075

<0,075

PAH H

0,5

1

10

-

0,37

0,12

<0,11

Arsenik (As)

10

10

25

3,6

10

3

<1,9

5,1

Barium (Ba)

-

200

300

75

89

27

24

110

Bly (Pb)

20

50

400

51

25

13

14

120

Kadmium (Cd)

0,2

0,8

12

0,32

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

Kobolt (Co)

-

15

35

3,2

5,4

1,7

1,1

4,9

Koppar (Cu)

40

80

200

18

20

7,7

67

23

Krom tot (Cr tot)

40

80

150

7,6

6,7

5,3

5

12

Kvicksilver (Hg)

0,1

0,25

2,5

0,56

0,14

0,15

0,043

0,61

Nickel (Ni)

35

40

120

6,3

15

3,4

2

8

Vanadin (V)

-

100

200

20

30

9,9

7,2

22

120

250

500

200

66

39

43

120

-

0,008

0,2

0,0082

-

<0,0070

-

-

Zink (Zn)
PCB-7*

*Baseras på antagandet att PCB-7 utgör 20 % av det totala innehållet av PCB-föreningar där FA-gränsen för PCB-tot är 50 mg/kg TS
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Bilaga 4
1(1)

Resultat från genomförda laboratorieanalysresultat för jord
Uppdrag: 294460, Lasarettet 5, Kristianstad
Beställare: AB Kristianstadsbyggen
Datum: 2020-05-29
Enhet: mg/kg TS

≥ Mindre än ringa risk (MRR). Naturvårdsverkets handbok 2010:1.
≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).
≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

Jämförvärden
Ämne
Torrsubstans %

Provpunkt m u my

MRR

KM

MKM

-

-

-

19T02

19T02

19T04

19T05

19T09

19T09

19T11

19T12

19T12

19T12

19T15

0,6-1,0

2,2-3,0

0,0-0,5

1,0-1,5

0,0-0,5

0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,0

1,0-1,4 1,4-1,6

0,0-1,0

81,2

77

95,0

73,2

90,3

89,3

2,9

89,3

84,6

73,2

94,8

PAH L

0,6

3

15

<0,045

<0,045

<0,045

<0,045

<0,045

-

<0,045

<0,030

0,078

0,14

<0,030

PAH M

2

3,5

20

0,14

<0,075

0,53

0,62

0,11

-

<0,075

0,56

5,4

<0,35

<0,075

PAH H

0,5

1

10

0,16

<0,11

0,57

0,97

0,14

-

0,13

1

9,1

<0,11

Arsenik (As)

10

10

25

3,6

2,5

<1,9

6

2,9

-

<2,0

3,4

5,3

<0,49
6,1

Barium (Ba)

-

200

300

97

130

54

160

88

-

10

58

120

200

26

20

50

400

34

14

18

19

28

-

4,2

38

160

230

4,1
<0,20

Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Kobolt (Co)
Koppar (Cu)

2,1

0,2

0,8

12

<0,20

<0,20

-

<0,20

<0,20

<0,20

0,51

0,47

<0,20

-

-

15

35

6,9

14

2,5

14

1,6

-

1,2

3,1

5,1

7,7

2,7

57

23

5,3
10
<0,010

40

80

200

24

20

11

23

0,4

-

3,5

12

Krom tot (Cr tot)

40

80

150

18

27

9,8

37

11

0,1

0,25

2,5

0,21

<0,012

0,069

0,039

2,5

<0,010

8,5
0,38

13

Kvicksilver (Hg)

1,5

21

0,4

1,8

Nickel (Ni)

35

40

120

9

22

4,4

35

3,5

-

1,5

4,6

8,7

11

4

-

100

200

30

39

12

40

12

-

4,4

16

23

34

11

120

250

500

51

64

48

67

230

-

23

63

140

480

35

Vanadin (V)
Zink (Zn)

O:\KSD\294960\MG\_Text\2020 rapport\Bilaga 4 analysresultat jord 2019.xlsx

4,7

Bilaga 5
1(2)

Sammanställning av resultat för utförda laboratorieanalyser för grundvatten
Uppdrag: 294960, Geoteknisk undersökning inom kv. Lasarettet 5, Kristianstad
Beställare: AB Kristianstadsbyggen
Datum: 2020-05-29
SGU-FS 2013:02 2)
Uppmätta analysresultat
klassas i sammanställningen
mot SGU:s bedömningsgrunder
(mkt låg-mkt hög halt).

SLVFS
2011:31)

UtgångsRiktvärde för
punkt för att
grundvatten
vända trend

3)

SGU-rapport 2013:01
Klassindelning enligt bedömningsgrunder
1
Mkt låg
halt

2
Låg halt

3
Måttligt halt

4

5

Hög halt

Mkt hög
halt

Provtagningsdatum
Rapportnummer
Metaller
Arsenik
Barium
Kadmium
Kobolt
Krom
Koppar
Kvicksilver
Nickel
Bly
Zink
Vanadin

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l

10

10

5

<1

1–2

2–5

5–10

≥10

5

5

1

<0,1

0,1–0,5

0,5–1

1–5

≥5

<0,5
<0,02
<0,005
<0,5
<0,5
<0,005

0,5–5
0,02–0,2
0,005–0,01
0,5–2
0,5–1
0,005–0,01

5–10
0,2–1
0,01–0,05
2–10
1–2
0,01–0,1

10–50
1–2
0,05–1
10–20
2–10
0,1–1

≥50
≥2
≥1
≥20
≥10
≥1

50
2
1
20
10

1

0,05

10

2

1) Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2011:3, gränsvärde för otjänligt utgående dricksvatten hos användaren.
2) Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassifcering för grundvatten, SGU-FS 2013:2.
3) Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01, tabell 1 sid 23.
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Provmärkning
GV19T02

GV19T09

GV19T12

GV20T03

GV20T11

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

2,4
110
<0,004
0,98
0,11
0,00016
<0,1
5,4
<0,01
0,001
0,13

0,96
69
0,017
0,087
0,58
0,003
<0,1
1,6
0,031
0,0026
2,1

0,85
170
0,032
0,52
0,18
0,0041
<0,1
5,9
<0,01
0,0055
0,001

0,30
16
0,007
0,62
<0,050
0,0013
<0,1
5,30
<0,01
0,00046
0,14

0,14
75
0,0
0,4
<0,05
0,0005
<0,1
0,6
0,017
0,00
0,37

Bilaga 5
2(2)

Sammanställning av resultat för utförda laboratorieanalyser för grundvatten
Uppdrag: 294960, Lasarettet 5, Kristianstad
Beställare: AB Kristianstadsbyggen
Datum: 2020-05-29

Hälsa

Dricksvatten

Ångor i
byggnader

SLVFS
2011:3

1)

Kryss om riktvärdet är styrande*
Provtagningsdatum
Rapportnummer
Petroleumämnen
Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16
Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16
Aromater >C16-35
PAH-L
PAH-M

x

Enhet
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

PAH-H

µg/l

Bensen

µg/l

SPI rekommendation
Hälsa

Hälsa

1

2)

Miljö

Miljö

Ytvatten

Våtmarker

Provmärkning
Bevattning

GV19T02

GV19T09

GV19T12

GV20T03

GV20T11

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

2020-04-29

<20
<20
<20
<20
<50
<10
<10
<5
<20
0,73

x

100
100
100
100
100
70
10
2
10
2
0,05

3000
100
25
800
10000
25000
2000
10
300

1500
1500
1200
1000
1000
1000
100
70
80
10
6

300
150
300
3000
3000
500
120
5
120
5
0,5

1500
1000
1000
1000
1000
150
15
15
40
15
3

<20
<20
<20
<20
<50
<10
<10
<5
<0,20
<0,30

<20
<20
<20
<20
<50
<10
<10
<5
<0,20
<0,30

<20
<20
<20
<20
<50
<10
<10
<5
<0,20
<0,30

<20
<20
<20
<20
<50
<10
<10
<5
<0,20
<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

1,1

0,5

50

400

500

1000

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Toluen

µg/l

40

7000

600

500

1000

<1

<1

<1

<1

<1

Etylbensen

µg/l

30

6000

400

500

700

<1

<1

<1

<1

<1

Xylen (sum)

µg/l

250

3000

4000

500

1000

<1

<1

<1

<1

<1

1) Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2011:3, gränsvärde för otjänligt utgående dricksvatten hos användaren
2) SPBI rekommendationer dec 2010, rev 2012. Beaktande exponeringsvägar är Ångor i byggnader och Dricksvatten
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089118-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@R$OÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
Avd 14323, Ulrika Lundh,
uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210327

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:
Provtagningsplats:

20T01 0-0,5
294960

Provtagningsdatum
Provtagare

2020-04-14
Ulrika Lundh

2020-04-20

Analys
Torrsubstans
Bens(a)antracen

Resultat
92.7

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

3.7

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

3.9

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

6.6

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

3.8

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

2.3

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.96

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.096

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

1.3

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

0.12

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

Dibens(a,h)antracen
Naftalen
Acenaftylen

0.52

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

6.4

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

1.1

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

13

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

11

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

2.4

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

1.5

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

32

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

24

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

21

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

36

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

57

mg/kg Ts

a)

Arsenik As

4.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

44

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

32

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS

a)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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028311 utg 1
Kadmium Cd

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

3.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

27

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

7.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.28

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

5.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

15

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

62

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089300-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@T*.Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
Avd 14323, Ulrika Lundh,
uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210328

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:
Provtagningsplats:

20T01 1-1,5
294960

Provtagningsdatum
Provtagare

2020-04-14
Ulrika Lundh

2020-04-20

Analys
Torrsubstans

Resultat
86.8

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Arsenik As

2.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

27

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

16

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

2.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

7.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

4.8

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.15

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

3.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

11

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

25

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg
Nickel Ni

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-089300-01
EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@T*.Î

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089321-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@T?ÈÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
Avd 14323, Ulrika Lundh,
uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210329

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:
Provtagningsplats:

20T02 0,0-0,4
294960

Analys
Torrsubstans
PCB 28

Provtagningsdatum
Provtagare

2020-04-15
Ulrika Lundh

2020-04-20

Resultat
90.2

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0020

mg/kg Ts

30%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 52

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 101

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 118

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 153

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 138

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 180

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

< 0.0070

mg/kg Ts

EN 16167:2012 mod

a)

Arsenik As

3.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

42

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

8.9

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

1.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

8.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

10

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.024

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

3.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

14

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

S:a PCB (7st)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Zink Zn

41

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089270-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@Sp2Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
Avd 14323, Ulrika Lundh,
uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210330

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:
Provtagningsplats:

20T02 0,4-0,7
294960

Provtagningsdatum
Provtagare

2020-04-15
Ulrika Lundh

2020-04-20

Analys
Torrsubstans
Bensen

Resultat
93.0

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

a)

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

Oljetyp > C10

Utgår

Bens(a)antracen
Krysen

a)*
a)*

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.038

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-089270-01
EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@Sp2Î

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.037

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.036

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Fluoranten
Pyren
Benzo(g,h,i)perylen
Summa PAH med låg molekylvikt
Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.12

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.13

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.11

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.18

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

0.29

mg/kg Ts

a)

Arsenik As

< 2.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

19

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

5.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

3.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

9.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

26

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.049

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

3.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

8.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

34

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089313-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@T7<Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
Avd 14323, Ulrika Lundh,
uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210331

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:
Provtagningsplats:

20T03 0,3-0,8
294960

Provtagningsdatum
Provtagare

2020-04-15
Ulrika Lundh

2020-04-20

Analys
Torrsubstans
Bens(a)antracen

Resultat
91.4

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

< 0.075

mg/kg Ts

a)

< 0.11

mg/kg Ts

a)

< 0.090

mg/kg Ts

a)

< 0.14

mg/kg Ts

a)

< 0.23

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt
Summa PAH med hög molekylvikt
Summa cancerogena PAH
Summa övriga PAH
Summa totala PAH16

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-089313-01
EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@T7<Î

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089271-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@Sq;Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
Avd 14323, Ulrika Lundh,
uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210332

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:
Provtagningsplats:

20T03 0,8-1,0
294960

Provtagningsdatum
Provtagare

2020-04-15
Ulrika Lundh

2020-04-20

Analys
Torrsubstans

Resultat
83.9

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Arsenik As

2.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

57

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

25

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

5.9

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

26

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

12

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.19

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

7.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

21

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

36

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-089271-01
EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@Sq;Î

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089330-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@THnÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
Avd 14323, Ulrika Lundh,
uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210333

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:
Provtagningsplats:

20T03 2,0-2,5
294960

Provtagningsdatum
Provtagare

2020-04-15
Ulrika Lundh

2020-04-20

Analys
Torrsubstans
Bensen

Resultat
92.8

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

a)

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-089330-01
EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@THnÎ

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089258-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@Sd-Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
Avd 14323, Ulrika Lundh,
uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210334

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:
Provtagningsplats:

20T04 0,0-0,3
294960

Provtagningsdatum
Provtagare

2020-04-15
Ulrika Lundh

2020-04-20

Analys
Torrsubstans
PCB 28

Resultat
95.0

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0020

mg/kg Ts

30%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 52

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 101

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 118

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 153

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 138

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 180

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

< 0.0070

mg/kg Ts

EN 16167:2012 mod

a)

S:a PCB (7st)

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 1

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089314-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@T8EÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
Avd 14323, Ulrika Lundh,
uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210335

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:
Provtagningsplats:

20T04 0,3-0,5
294960

Provtagningsdatum
Provtagare

2020-04-14
Ulrika Lundh

2020-04-20

Analys

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Torrsubstans

93.9

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Bens(a)antracen

0.23

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.20

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.40

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.24

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.21

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.056

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen
Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

0.34

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

0.045

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.60

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.53

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.26

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen
Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

1.5

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

1.6

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

1.3

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

1.8

mg/kg Ts

a)

3.2

mg/kg Ts

a)

Arsenik As

< 2.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

26

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

6.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS

a)

Summa totala PAH16

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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028311 utg 1
Kadmium Cd

0.22

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

1.9

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

5.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

6.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.029

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

2.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

8.2

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

24

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089285-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@SÃRÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
Avd 14323, Ulrika Lundh,
uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210336

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:
Provtagningsplats:

20T04 1,5-2,0
294960

Provtagningsdatum
Provtagare

2020-04-14
Ulrika Lundh

2020-04-20

Analys
Torrsubstans

Resultat
92.2

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Arsenik As

< 2.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

18

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

5.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

1.8

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

3.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

4.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.050

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

2.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

6.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

17

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-089285-01
EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@SÃRÎ

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089303-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@T-IÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
Avd 14323, Ulrika Lundh,
uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210337

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:
Provtagningsplats:

20T05 0,0-0,5
294960

Provtagningsdatum
Provtagare

2020-04-14
Ulrika Lundh

2020-04-20

Analys
Torrsubstans

Resultat
94.4

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Arsenik As

< 2.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

25

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

3.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

2.2

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

2.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

3.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.010

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

2.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

9.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

30

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-089303-01
EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@T-IÎ

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089301-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@T+7Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
Avd 14323, Ulrika Lundh,
uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210338

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:
Provtagningsplats:

20T05 0,5-1,0
294960

Provtagningsdatum
Provtagare

2020-04-14
Ulrika Lundh

2020-04-20

Analys
Torrsubstans
Bensen

Resultat
95.2

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

a)

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

Oljetyp > C10

Utgår

Bens(a)antracen
Krysen

a)*
a)*

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@T+7Î

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.075

mg/kg Ts

a)

< 0.11

mg/kg Ts

a)

< 0.090

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

< 0.14

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

< 0.23

mg/kg Ts

a)

Arsenik As

2.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

21

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

3.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

1.8

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

2.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

3.9

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.010

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

3.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

7.2

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

27

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Summa PAH med hög molekylvikt
Summa cancerogena PAH

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-088897-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@OG=Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
Avd 14323, Ulrika Lundh,
uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210339

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:
Provtagningsplats:

20T06 0,04-0,5
294960

Provtagningsdatum
Provtagare

2020-04-15
Ulrika Lundh

2020-04-20

Analys

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Torrsubstans

94.7

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Bens(a)antracen

0.32

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.25

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.57

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.41

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.29

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

0.077

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

0.032

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.15

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

0.20

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

0.082

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.63

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.58

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

0.34

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

0.20

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

1.5

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

2.3

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

1.9

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

2.0

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

4.0

mg/kg Ts

a)

Arsenik As

3.2

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

200

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

1600

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS

a)

Bly Pb

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-088897-01
EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@OG=Î

028311 utg 1
Kadmium Cd

0.86

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

2.2

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

29

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

9.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kvicksilver Hg

1.9

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

5.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

15

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

730

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089316-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@T:WÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
Avd 14323, Ulrika Lundh,
uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210340

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:
Provtagningsplats:

20T07 0,2-0,5
294960

Provtagningsdatum
Provtagare

2020-04-15
Ulrika Lundh

2020-04-20

Analys
Torrsubstans
Bens(a)antracen
Krysen
Benso(b,k)fluoranten

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

91.6

0.031

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.045

mg/kg Ts

a)

< 0.075

mg/kg Ts

a)

Benzo(g,h,i)perylen
Summa PAH med låg molekylvikt
Summa PAH med medelhög molekylvikt
Summa PAH med hög molekylvikt

0.14

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.11

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.15

mg/kg Ts

a)

0.26

mg/kg Ts

a)

Arsenik As

< 2.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

37

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

6.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS

a)

Summa totala PAH16

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-089316-01
EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@T:WÎ

028311 utg 1
Kadmium Cd

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

3.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

10

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

6.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.069

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

4.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

12

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

40

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089323-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@TA/Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
Avd 14323, Ulrika Lundh,
uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210341

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:
Provtagningsplats:

20T08 0,03-0,5
294960

Provtagningsdatum
Provtagare

2020-04-15
Ulrika Lundh

2020-04-20

Analys

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Torrsubstans

96.1

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Bens(a)antracen

0.47

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.37

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.83

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.40

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.35

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.15

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen
Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.11

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren
Antracen

0.060

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.61

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.46

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.35

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen
Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

1.3

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

2.9

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

2.6

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

1.7

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

4.2

mg/kg Ts

a)

Arsenik As

2.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

10

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

5.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS

a)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-089323-01
EUSELI2-00748058
Í%SQbÂÂ@TA/Î

028311 utg 1
Kadmium Cd

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.75

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

47

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

6.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.021

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

2.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

6.8

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

22

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-088772-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748002
Í%SQbÂÂ@MÇFÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
avd 14323, Ulrika Lundh,
Uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210125

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:

20T09

Djup (m)
Provtagningsdatum

0,1-0,5
2020-04-15

2020-04-20

Analys

Enhet

Mäto.

Metod/ref

91.4

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Bens(a)antracen

0.24

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.20

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.49

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.25

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.30

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Torrsubstans

Dibens(a,h)antracen

Resultat

0.11

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.11

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren
Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.27

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.25

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.41

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Benzo(g,h,i)perylen
Summa PAH med låg molekylvikt
Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.66

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

2.0

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

1.6

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

1.1

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

2.7

mg/kg Ts

Arsenik As

4.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

87

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

120

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

a)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-088772-01
EUSELI2-00748002
Í%SQbÂÂ@MÇFÎ

Kadmium Cd

0.71

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

1.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

9.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

7.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kvicksilver Hg

4.4

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

3.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

14

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

410

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-088773-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748002
Í%SQbÂÂ@NÂrÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
avd 14323, Ulrika Lundh,
Uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210126

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:

20T09

Djup (m)
Provtagningsdatum

1,0-1,5
2020-04-15

2020-04-20

Analys
Torrsubstans

Resultat
93.2

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Arsenik As

4.2

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

85

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

42

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.39

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

2.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

11

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

8.9

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kvicksilver Hg

2.6

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

5.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

21

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

260

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kadmium Cd

Zink Zn

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-088773-01
EUSELI2-00748002
Í%SQbÂÂ@NÂrÎ

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089317-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748002
Í%SQbÂÂ@T;`Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
avd 14323, Ulrika Lundh,
Uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210127

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:

20T10

Bens(a)antracen

0,1-0,5
2020-04-15

2020-04-20

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagningsdatum

Krysen

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

95.4

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

0.11

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.095

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.29

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.18

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.18

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen
Naftalen
Acenaftylen

0.065

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.052

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

0.081

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

0.042

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.20

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.24

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.20

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.082

mg/kg Ts

a)

0.58

mg/kg Ts

a)

1.1

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.92

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.86

mg/kg Ts

a)

Benzo(g,h,i)perylen
Summa PAH med låg molekylvikt
Summa PAH med medelhög molekylvikt
Summa PAH med hög molekylvikt

Summa totala PAH16

1.8

mg/kg Ts

Arsenik As

< 1.9

mg/kg Ts

25%

a)
EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

42

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

53

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Kadmium Cd

0.36

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

4.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

42

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

15

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.18

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

12

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

9.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

67

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-088774-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748002
Í%SQbÂÂ@N!{Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
avd 14323, Ulrika Lundh,
Uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210128

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:

20T10

Djup (m)
Provtagningsdatum

0,5-1,0
2020-04-15

2020-04-20

Analys
Torrsubstans

Resultat
88.9

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Arsenik As

4.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

110

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

92

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

4.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

14

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

12

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kvicksilver Hg

4.9

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

8.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

130

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb
Kadmium Cd

Zink Zn

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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AR-20-SL-088774-01
EUSELI2-00748002
Í%SQbÂÂ@N!{Î

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089288-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748002
Í%SQbÂÂ@SÆmÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
avd 14323, Ulrika Lundh,
Uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210129

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:

20T11

Djup (m)
Provtagningsdatum

0,03-0,5
2020-04-15

2020-04-20

Analys

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

Torrsubstans
Bensen

Resultat
95.8

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)
a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

Bens(a)antracen
Krysen
Benso(b,k)fluoranten

0.032

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.093

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.048

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.045

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.044

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.047

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.049

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen
Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.14

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.30

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.25

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.23

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

0.48

mg/kg Ts

Arsenik As

< 1.9

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

28

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

10

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

2.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

4.8

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

4.8

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.19

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

2.2

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

10

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

18

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089287-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748002
Í%SQbÂÂ@SÅdÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
avd 14323, Ulrika Lundh,
Uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210130

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:

20T11

Djup (m)
Provtagningsdatum

0,5-0,8
2020-04-15

2020-04-20

Analys
Torrsubstans

Resultat
92.0

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Arsenik As

< 2.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

19

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

4.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

2.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

5.2

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

4.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.065

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

2.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

9.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

15

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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AR-20-SL-089287-01
EUSELI2-00748002
Í%SQbÂÂ@SÅdÎ

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089327-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748002
Í%SQbÂÂ@TESÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
avd 14323, Ulrika Lundh,
Uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210131

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:

20T12

Djup (m)
Provtagningsdatum

0,1-0,5
2020-04-15

2020-04-20

Analys

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

Torrsubstans
Bensen

Resultat
88.1

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)
a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

0.90

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

1.2

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener
Aromater >C16-C35
Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

Bens(a)antracen

0.93

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.72

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

1.4

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.76

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.46

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.11

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.068

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen
Naftalen
Acenaftylen

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaften
Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.031

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

0.50

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

0.50

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

2.2

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

1.8

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.46

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen
Summa PAH med låg molekylvikt

0.098

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

5.0

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

4.8

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

4.4

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

5.6

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

10.0

mg/kg Ts

PCB 28

< 0.0020

mg/kg Ts

30%

EN 16167:2012 mod

a)
a)

PCB 52

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 101

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 118

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 153

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 138

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 180

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

S:a PCB (7st)

< 0.0070

mg/kg Ts

EN 16167:2012 mod

a)

Arsenik As

3.8

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

85

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

64

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

3.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

16

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

11

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.30

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

6.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

110

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Zink Zn

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 3 av 3

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089297-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748002
Í%SQbÂÂ@T'zÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
avd 14323, Ulrika Lundh,
Uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210132

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:

20T12

Djup (m)
Provtagningsdatum

0,5-1
2020-04-15

2020-04-20

Analys
Torrsubstans

Resultat
86.2

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Arsenik As

4.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

94

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

47

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

3.9

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

28

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

9.9

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.52

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

6.2

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

19

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

76

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-089297-01
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Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089304-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748002
Í%SQbÂÂ@T.RÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
avd 14323, Ulrika Lundh,
Uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210133

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:

20T13

Djup (m)
Provtagningsdatum

0,1-0,5
2020-04-15

2020-04-20

Analys

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

Torrsubstans
Bensen

Resultat
85.6

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)
a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

Bens(a)antracen

0.19

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.17

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.39

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.23

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.16

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.037

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.032

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen
Naftalen
Acenaftylen

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

0.062

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

0.045

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.32

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.30

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.18

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.062

mg/kg Ts

a)

0.74

mg/kg Ts

a)

1.4

mg/kg Ts

a)

1.2

mg/kg Ts

a)

0.98

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

2.2

mg/kg Ts

Arsenik As

3.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

120

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

61

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

5.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

14

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

13

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.31

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

7.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

22

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

110

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Benzo(g,h,i)perylen
Summa PAH med låg molekylvikt
Summa PAH med medelhög molekylvikt
Summa PAH med hög molekylvikt
Summa cancerogena PAH
Summa övriga PAH

Bly Pb
Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Zink Zn

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089289-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00748002
Í%SQbÂÂ@SÇvÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
avd 14323, Ulrika Lundh,
Uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210134

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:

20T13

Djup (m)
Provtagningsdatum

1,5-2,0
2020-04-15

2020-04-20

Analys
Torrsubstans

Resultat
86.8

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Arsenik As

2.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

82

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

120

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kadmium Cd

0.29

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

5.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

29

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

12

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.76

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

7.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

97

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-089289-01
EUSELI2-00748002
Í%SQbÂÂ@SÇvÎ

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-097316-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂAO]<Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
uppdragsnummer 294960, kostnadsställe
14323

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04290462

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-28

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-05-04

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG1_1 0-0,7
294960

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

0-0,7
2020-04-27
Ulrika Lundh

2020-04-28

Analys
Torrsubstans

Resultat
91.2

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Arsenik As

2.2

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

34

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

15

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

1.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

8.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

6.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.034

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

3.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

9.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

39

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sarah Thor (sarah.thor@tyrens.se)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-097316-01
EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂAO]<Î

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-097565-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂASPNÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
uppdragsnummer 294960, kostnadsställe
14323

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04290464

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-28

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-05-04

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG2_1 0-0,5
294960

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

0-0,5
2020-04-27
Ulrika Lundh

2020-04-28

Analys

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Torrsubstans

84.9

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Bens(a)antracen

0.12

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.12

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.29

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.16

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.12

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.070

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren
Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.26

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.23

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.13

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen
Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.59

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.96

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.83

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.77

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

1.6

mg/kg Ts

a)

Arsenik As

2.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

49

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

24

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS

a)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-097565-01
EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂASPNÎ

028311 utg 1
Kadmium Cd

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

2.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

11

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

9.8

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.52

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

6.2

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

16

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

43

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr
Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sarah Thor (sarah.thor@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-097074-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂALsÇÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
uppdragsnummer 294960, kostnadsställe
14323

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04290465

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-28

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-05-04

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG3_1 0-0,4
294960

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

0-0,4
2020-04-27
Ulrika Lundh

2020-04-28

Analys
Torrsubstans
Bens(a)antracen
Krysen
Benso(b,k)fluoranten

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

89.0

0.058

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.051

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.048

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.14

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.15

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.13

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.20

mg/kg Ts

a)

0.34

mg/kg Ts

a)

PCB 28

< 0.0020

mg/kg Ts

30%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 52

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 101

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 118

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

Summa totala PAH16

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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AR-20-SL-097074-01
EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂALsÇÎ

PCB 153

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 138

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 180

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

S:a PCB (7st)

< 0.0070

mg/kg Ts

EN 16167:2012 mod

a)

Arsenik As

3.2

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

60

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

18

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

3.2

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

13

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

12

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.064

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

7.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

18

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

59

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sarah Thor (sarah.thor@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-098583-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂA^v`Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
uppdragsnummer 294960, kostnadsställe
14323

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04290466

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-28

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-05-05

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG3_1 0,4-0,6
294960

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

0,4-0,6
2020-04-27
Ulrika Lundh

2020-04-28

Analys
Torrsubstans

Resultat
88.6

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Arsenik As

2.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

19

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

2.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

1.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

2.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

5.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.011

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

3.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

7.9

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

21

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sarah Thor (sarah.thor@tyrens.se)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-098583-01
EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂA^v`Î

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-097077-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂALv7Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
uppdragsnummer 294960, kostnadsställe
14323

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04290467

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-28

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-05-04

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG4_1 0-0,3
294960

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

0-0,3
2020-04-27
Ulrika Lundh

2020-04-28

Analys
Torrsubstans
Bensen

Resultat
89.6

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

a)

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

Oljetyp > C10

Utgår

Bens(a)antracen
Krysen

a)*
a)*

0.033

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.037

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.091

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.046

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.038

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.080

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.079

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

0.047

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med låg molekylvikt
Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.20

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.31

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.26

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.30

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

0.56

mg/kg Ts

a)

Arsenik As

4.8

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

68

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

33

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.23

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

2.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

33

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

9.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.086

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

6.2

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

17

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

68

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sarah Thor (sarah.thor@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-097598-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂASqBÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
uppdragsnummer 294960, kostnadsställe
14323

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04290468

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-28

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-05-05

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG4_1 0,4-0,7
294960

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

0,4-0,7
2020-04-27
Ulrika Lundh

2020-04-28

Analys
Torrsubstans

Resultat
84.7

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Arsenik As

3.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

75

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

66

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

3.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

46

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

9.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.28

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

5.8

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

18

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

66

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sarah Thor (sarah.thor@tyrens.se)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-098580-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂA^sEÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
uppdragsnummer 294960, kostnadsställe
14323

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04290469

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-28

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-05-05

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG5_1 0-0,4
294960

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

0-0,4
2020-04-27
Ulrika Lundh

2020-04-28

Analys
Torrsubstans

Resultat
94.3

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Arsenik As

2.5

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

43

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

13

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

1.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

8.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

7.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.052

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

3.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

10

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

48

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sarah Thor (sarah.thor@tyrens.se)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-098580-01
EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂA^sEÎ

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-098576-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂA^o!Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
uppdragsnummer 294960, kostnadsställe
14323

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04290470

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-28

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-05-05

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG5_1 0,6-0,7
294960

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

0,6-0,7
2020-04-27
Ulrika Lundh

2020-04-28

Analys
Torrsubstans
Bensen

Resultat
76.8

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

a)

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

Oljetyp > C10

Utgår

Bens(a)antracen
Krysen

a)*
a)*

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.52

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.29

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.19

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

0.075

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

0.084

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

0.067

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren
Antracen
Fluoranten

0.11

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.062

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.11

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.18

mg/kg Ts

Summa PAH med låg molekylvikt

0.17

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.31

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

1.3

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

1.1

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.66

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

1.8

mg/kg Ts

a)

Arsenik As

6.8

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

150

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

16

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

7.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

70

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

4.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.21

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

17

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

37

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

31

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb
Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sarah Thor (sarah.thor@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-097603-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂASvoÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
uppdragsnummer 294960, kostnadsställe
14323

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04290471

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-28

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-05-05

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG6_1 0-0,3
294960

Analys
Torrsubstans
PCB 28

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

0-0,3
2020-04-27
Ulrika Lundh

2020-04-28

Resultat
91.2

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0020

mg/kg Ts

30%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 52

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 101

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 118

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 153

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 138

0.0022

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 180

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

0.0082

mg/kg Ts

EN 16167:2012 mod

a)

Arsenik As

3.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

75

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

51

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.32

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

3.2

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

18

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

7.6

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.56

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

6.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

S:a PCB (7st)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂASvoÎ

Zink Zn

200

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sarah Thor (sarah.thor@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-097323-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂAOd{Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
uppdragsnummer 294960, kostnadsställe
14323

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04290472

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-28

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-05-04

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG6_1 0,4-0,5
294960

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

0,4-0,5
2020-04-27
Ulrika Lundh

2020-04-28

Analys
Torrsubstans
Bens(a)antracen
Krysen
Benso(b,k)fluoranten

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

0.034

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.031

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

90.2

0.14

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.056

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.050

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.033

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren
Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.064

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.059

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.043

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen
Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.19

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.37

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.33

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.27

mg/kg Ts

a)

0.60

mg/kg Ts

a)

Arsenik As

10

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

89

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

25

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS

a)

Summa totala PAH16

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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028311 utg 1
Kadmium Cd

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

5.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

6.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.14

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

15

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

30

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

66

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sarah Thor (sarah.thor@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-098573-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂA^lmÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
uppdragsnummer 294960, kostnadsställe
14323

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04290473

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-28

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-05-05

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG8_1 0-0,4
294960

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

0-0,4
2020-04-27
Ulrika Lundh

2020-04-28

Analys
Torrsubstans
Bens(a)antracen
Krysen
Benso(b,k)fluoranten

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

85.9

0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

< 0.075

mg/kg Ts

a)

0.12

mg/kg Ts

a)

0.11

mg/kg Ts

a)

< 0.14

mg/kg Ts

a)

0.24

mg/kg Ts

a)

PCB 28

< 0.0020

mg/kg Ts

30%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 52

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 101

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 118

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt
Summa PAH med hög molekylvikt
Summa cancerogena PAH
Summa övriga PAH
Summa totala PAH16

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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PCB 153

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 138

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

PCB 180

< 0.0020

mg/kg Ts

25%

EN 16167:2012 mod

a)

S:a PCB (7st)

< 0.0070

mg/kg Ts

EN 16167:2012 mod

a)

Arsenik As

3.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

27

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

13

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

1.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

7.7

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

5.3

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.15

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

3.4

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

9.9

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

39

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sarah Thor (sarah.thor@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-097319-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂAO`WÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
uppdragsnummer 294960, kostnadsställe
14323

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04290474

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-28

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-05-04

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG9_1 0-0,5
294960

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

0-0,5
2020-04-27
Ulrika Lundh

2020-04-28

Analys
Torrsubstans
Bensen

Resultat
95.3

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

a)

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

Oljetyp > C10

Utgår

Bens(a)antracen
Krysen

a)*
a)*

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.075

mg/kg Ts

a)

< 0.11

mg/kg Ts

a)

< 0.090

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

< 0.14

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

< 0.23

mg/kg Ts

a)

Arsenik As

< 1.9

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

24

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

14

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

1.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

67

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

5.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.043

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

2.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

7.2

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Zink Zn

43

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Summa PAH med hög molekylvikt
Summa cancerogena PAH

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sarah Thor (sarah.thor@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-098581-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂA^tNÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
uppdragsnummer 294960, kostnadsställe
14323

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04290475

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2020-04-28

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-05-05

Provmärkning:
Provtagningsplats:

PG9_1 0,7-0,9
294960

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

0,7-0,9
2020-04-27
Ulrika Lundh

2020-04-28

Analys
Torrsubstans

Resultat
80.1

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Arsenik As

5.1

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Barium Ba

110

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Bly Pb

120

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

< 0.20

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kobolt Co

4.9

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Koppar Cu

23

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Krom Cr

12

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

0.61

mg/kg Ts

20%

SS028311mod/SS-EN
ISO17852mod

a)

Nickel Ni

8.0

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Vanadin V

22

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

120

mg/kg Ts

25%

EN ISO 11885:2009 / SS
028311 utg 1

a)

Kadmium Cd

Kvicksilver Hg

Zink Zn

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sarah Thor (sarah.thor@tyrens.se)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-098581-01
EUSELI2-00751101
Í%SQbÂÂA^tNÎ

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-098105-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00751662
Í%SQbÂÂAYKQÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
avd 14323, Ulrika Lundh/ uppdragsnr
294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04300368

Provbeskrivning:
Matris:

Grundvatten

Provet ankom:

2020-04-29

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-05-05

Provmärkning:
Provtagningsplats:

GV19T02
294960

Analys

Ankomsttemp °C Kem
Provtagningsdatum
Provtagare

6,3
2020-04-29
Ulrika Lundh

2020-04-29

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Bensen

< 0.00050

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

Toluen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

Etylbensen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

M/P/O-Xylen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

Summa TEX

< 0.0020

mg/l

LidMiljö.0A.01.09/15

a)

Alifater >C5-C8

< 0.020

mg/l

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 0.020

mg/l

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

20%

Intern metod

a)

Intern metod

a)

< 0.020

mg/l

Alifater >C5-C12

< 0.030

mg/l

Alifater >C12-C16

< 0.020

mg/l

20%

Intern metod

a)

Alifater >C16-C35

< 0.050

mg/l

25%

Intern metod

a)

Alifater >C12-C35

< 0.050

mg/l

Intern metod

a)

Aromater >C8-C10

< 0.010

mg/l

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.010

mg/l

20%

Intern metod

a)

Aromater >C16-C35

< 0.0050

mg/l

25%

Intern metod

a)

Oljetyp < C10

Utgår

Oljetyp > C10

Utgår

Bens(a)antracen

0.011

µg/l

25%

Intern metod

a)

Krysen

a)*
a)*

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.024

µg/l

25%

Intern metod

a)

Benso(a)pyren

0.015

µg/l

30%

Intern metod

a)

0.011

µg/l

30%

Intern metod

a)

< 0.010

µg/l

30%

Intern metod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibens(a,h)antracen
Summa cancerogena PAH

< 0.20

µg/l

Intern metod

a)

Naftalen

< 0.020

µg/l

30%

Intern metod

a)

Acenaftylen

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-098105-01
EUSELI2-00751662
Í%SQbÂÂAYKQÎ

Acenaften

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Fluoren

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Fenantren

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Antracen

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

0.021

µg/l

25%

Intern metod

a)

Fluoranten
Pyren

0.021

µg/l

25%

Intern metod

a)

Benso(g,h,i)perylen

< 0.010

µg/l

30%

Intern metod

a)

Summa övriga PAH

< 0.30

µg/l

Intern metod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.20

µg/l

Intern metod

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.30

µg/l

Intern metod

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

< 0.30

µg/l

Intern metod

a)

PCB 28

< 0.023

µg/l

40%

Intern metod

a)

PCB 52

< 0.023

µg/l

40%

Intern metod

a)

PCB 101

< 0.023

µg/l

40%

Intern metod

a)

PCB 118

< 0.023

µg/l

40%

Intern metod

a)

PCB 138

< 0.023

µg/l

40%

Intern metod

a)

PCB 153

< 0.023

µg/l

40%

Intern metod

a)

PCB 180

< 0.023

µg/l

40%

Intern metod

a)

Intern metod

a)

0.0024

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

S:a PCB (7st)
Arsenik As (filtrerat)
Barium Ba (filtrerat)
Bly Pb (filtrerat)
Kadmium Cd (filtrerat)

ND

0.11

mg/l

25%

EN ISO 17294-2:2016

a)

< 0.000010

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

< 0.0000040

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Kobolt Co (filtrerat)

0.00098

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Koppar Cu (filtrerat)

0.00016

mg/l

25%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Krom Cr (filtrerat)
Kvicksilver Hg (filtrerat)
Nickel Ni (filtrerat)
Vanadin V (filtrerat)
Zink Zn (filtrerat)

0.00011

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

< 0.00010

mg/l

20%

SS-EN ISO 17852:2008
mod

a)

0.0054

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

0.00013

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

0.0011

mg/l

25%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns pga liten provvolym för PCB.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125
Kopia till:

sara.thor@tyrens.se (sara.thor@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-098107-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00751662
Í%SQbÂÂAYMcÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
avd 14323, Ulrika Lundh/ uppdragsnr
294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04300370

Provbeskrivning:
Matris:

Grundvatten

Provet ankom:

2020-04-29

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-05-05

Provmärkning:
Provtagningsplats:

GV19T09
294960

Analys

Ankomsttemp °C Kem
Provtagningsdatum
Provtagare

6,3
2020-04-29
Ulrika Lundh

2020-04-29

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Bensen

< 0.00050

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

Toluen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

Etylbensen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

M/P/O-Xylen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

Summa TEX

< 0.0020

mg/l

LidMiljö.0A.01.09/15

a)

Alifater >C5-C8

< 0.020

mg/l

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 0.020

mg/l

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

20%

Intern metod

a)

Intern metod

a)

< 0.020

mg/l

Alifater >C5-C12

< 0.030

mg/l

Alifater >C12-C16

< 0.020

mg/l

20%

Intern metod

a)

Alifater >C16-C35

< 0.050

mg/l

25%

Intern metod

a)

Alifater >C12-C35

< 0.050

mg/l

Intern metod

a)

Aromater >C8-C10

< 0.010

mg/l

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.010

mg/l

20%

Intern metod

a)

Aromater >C16-C35

< 0.0050

mg/l

25%

Intern metod

a)

Oljetyp < C10
Oljetyp > C10

a)*

Utgår

a)*

Utgår

Bens(a)antracen

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Krysen

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.020

µg/l

25%

Intern metod

a)

Benso(a)pyren

< 0.010

µg/l

30%

Intern metod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.010

µg/l

30%

Intern metod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.010

µg/l

30%

Intern metod

a)

Summa cancerogena PAH

< 0.20

µg/l

Intern metod

a)

Naftalen

< 0.020

µg/l

30%

Intern metod

a)

Acenaftylen

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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AR-20-SL-098107-01
EUSELI2-00751662
Í%SQbÂÂAYMcÎ

Acenaften

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Fluoren

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Fenantren

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Antracen

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Fluoranten

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Pyren

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Benso(g,h,i)perylen

< 0.010

µg/l

30%

Intern metod

a)

Summa övriga PAH

< 0.30

µg/l

Intern metod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.20

µg/l

Intern metod

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.30

µg/l

Intern metod

a)

Summa PAH med hög molekylvikt
Arsenik As (filtrerat)
Barium Ba (filtrerat)

< 0.30

µg/l

Intern metod

a)

0.00096

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

0.069

mg/l

25%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Bly Pb (filtrerat)

0.000031

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Kadmium Cd (filtrerat)

0.000017

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Kobolt Co (filtrerat)

0.000087

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Koppar Cu (filtrerat)

0.0030

mg/l

25%

EN ISO 17294-2:2016

a)

0.00058

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

< 0.00010

mg/l

20%

SS-EN ISO 17852:2008
mod

a)

Nickel Ni (filtrerat)

0.0016

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Vanadin V (filtrerat)

0.0021

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Zink Zn (filtrerat)

0.0026

mg/l

25%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Krom Cr (filtrerat)
Kvicksilver Hg (filtrerat)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125
Kopia till:

sara.thor@tyrens.se (sara.thor@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-098106-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00751662
Í%SQbÂÂAYLZÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
avd 14323, Ulrika Lundh/ uppdragsnr
294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04300369

Provbeskrivning:
Matris:

Grundvatten

Provet ankom:

2020-04-29

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-05-05

Provmärkning:
Provtagningsplats:

GV19T12
294960

Analys

Ankomsttemp °C Kem
Provtagningsdatum
Provtagare

6,3
2020-04-29
Ulrika Lundh

2020-04-29

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Bensen

< 0.00050

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

Toluen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

Etylbensen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

M/P/O-Xylen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

Summa TEX

< 0.0020

mg/l

LidMiljö.0A.01.09/15

a)

Alifater >C5-C8

< 0.020

mg/l

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 0.020

mg/l

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

20%

Intern metod

a)

Intern metod

a)

< 0.020

mg/l

Alifater >C5-C12

< 0.030

mg/l

Alifater >C12-C16

< 0.020

mg/l

20%

Intern metod

a)

Alifater >C16-C35

< 0.050

mg/l

25%

Intern metod

a)

Alifater >C12-C35

< 0.050

mg/l

Intern metod

a)

Aromater >C8-C10

< 0.010

mg/l

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.010

mg/l

20%

Intern metod

a)

Aromater >C16-C35

< 0.0050

mg/l

25%

Intern metod

a)

Oljetyp < C10
Oljetyp > C10

a)*

Utgår

a)*

Utgår

Bens(a)antracen

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Krysen

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.020

µg/l

25%

Intern metod

a)

Benso(a)pyren

< 0.010

µg/l

30%

Intern metod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.010

µg/l

30%

Intern metod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.010

µg/l

30%

Intern metod

a)

Summa cancerogena PAH

< 0.20

µg/l

Intern metod

a)

Naftalen

< 0.020

µg/l

30%

Intern metod

a)

Acenaftylen

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaften

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Fluoren

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Fenantren

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Antracen

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Fluoranten

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Pyren

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Benso(g,h,i)perylen

< 0.010

µg/l

30%

Intern metod

a)

Summa övriga PAH

< 0.30

µg/l

Intern metod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.20

µg/l

Intern metod

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.30

µg/l

Intern metod

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

< 0.30

µg/l

Intern metod

a)

PCB 28

< 0.010

µg/l

40%

Intern metod

a)

PCB 52

< 0.010

µg/l

40%

Intern metod

a)

PCB 101

< 0.010

µg/l

40%

Intern metod

a)

PCB 118

< 0.010

µg/l

40%

Intern metod

a)

PCB 138

< 0.010

µg/l

40%

Intern metod

a)

PCB 153

< 0.010

µg/l

40%

Intern metod

a)

PCB 180

< 0.010

µg/l

40%

Intern metod

a)

Intern metod

a)

0.00085

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

S:a PCB (7st)
Arsenik As (filtrerat)
Barium Ba (filtrerat)
Bly Pb (filtrerat)
Kadmium Cd (filtrerat)

ND

0.17

mg/l

25%

EN ISO 17294-2:2016

a)

< 0.000010

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

0.000032

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Kobolt Co (filtrerat)

0.00052

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Koppar Cu (filtrerat)

0.0041

mg/l

25%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Krom Cr (filtrerat)

0.00018

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

< 0.00010

mg/l

20%

SS-EN ISO 17852:2008
mod

a)

Nickel Ni (filtrerat)

0.0059

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Vanadin V (filtrerat)

0.0010

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Zink Zn (filtrerat)

0.0055

mg/l

25%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Kvicksilver Hg (filtrerat)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125
Kopia till:

sara.thor@tyrens.se (sara.thor@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-098103-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00751662
Í%SQbÂÂAYI?Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
avd 14323, Ulrika Lundh/ uppdragsnr
294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04300366

Provbeskrivning:
Matris:

Grundvatten

Provet ankom:

2020-04-29

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-05-05

Provmärkning:
Provtagningsplats:

GV20T03
294960

Analys

Ankomsttemp °C Kem
Provtagningsdatum
Provtagare

6,3
2020-04-29
Ulrika Lundh

2020-04-29

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Bensen

< 0.00050

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

Toluen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

Etylbensen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

M/P/O-Xylen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

Summa TEX

< 0.0020

mg/l

LidMiljö.0A.01.09/15

a)

Alifater >C5-C8

< 0.020

mg/l

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 0.020

mg/l

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

20%

Intern metod

a)

Intern metod

a)

< 0.020

mg/l

Alifater >C5-C12

< 0.030

mg/l

Alifater >C12-C16

< 0.020

mg/l

20%

Intern metod

a)

Alifater >C16-C35

< 0.050

mg/l

25%

Intern metod

a)

Alifater >C12-C35

< 0.050

mg/l

Intern metod

a)

Aromater >C8-C10

< 0.010

mg/l

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.010

mg/l

20%

Intern metod

a)

Aromater >C16-C35

< 0.0050

mg/l

25%

Intern metod

a)

Oljetyp < C10
Oljetyp > C10

a)*

Utgår

a)*

Utgår

Bens(a)antracen

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Krysen

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.020

µg/l

25%

Intern metod

a)

Benso(a)pyren

< 0.010

µg/l

30%

Intern metod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.010

µg/l

30%

Intern metod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.010

µg/l

30%

Intern metod

a)

< 0.20

µg/l

Intern metod

a)

0.028

µg/l

30%

Intern metod

a)

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Summa cancerogena PAH
Naftalen
Acenaftylen

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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AR-20-SL-098103-01
EUSELI2-00751662
Í%SQbÂÂAYI?Î

Acenaften

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Fluoren

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Fenantren

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Antracen

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Fluoranten

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Pyren

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

Benso(g,h,i)perylen

< 0.010

µg/l

30%

Intern metod

a)

Summa övriga PAH

< 0.30

µg/l

Intern metod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.20

µg/l

Intern metod

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.30

µg/l

Intern metod

a)

Summa PAH med hög molekylvikt
Arsenik As (filtrerat)
Barium Ba (filtrerat)
Bly Pb (filtrerat)
Kadmium Cd (filtrerat)
Kobolt Co (filtrerat)
Koppar Cu (filtrerat)

< 0.30

µg/l

Intern metod

a)

0.00030

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

0.016

mg/l

25%

EN ISO 17294-2:2016

a)

< 0.000010

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

0.0000070

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

0.00062

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

0.0013

mg/l

25%

EN ISO 17294-2:2016

a)

< 0.000050

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

< 0.00010

mg/l

20%

SS-EN ISO 17852:2008
mod

a)

0.0053

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Vanadin V (filtrerat)

0.00014

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Zink Zn (filtrerat)

0.00046

mg/l

25%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Krom Cr (filtrerat)
Kvicksilver Hg (filtrerat)
Nickel Ni (filtrerat)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125
Kopia till:

sara.thor@tyrens.se (sara.thor@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-098104-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00751662
Í%SQbÂÂAYJHÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
avd 14323, Ulrika Lundh/ uppdragsnr
294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04300367

Provbeskrivning:
Matris:

Grundvatten

Provet ankom:

2020-04-29

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-05-05

Provmärkning:
Provtagningsplats:

GV20T11
294960

Analys

Ankomsttemp °C Kem
Provtagningsdatum
Provtagare

6,3
2020-04-29
Ulrika Lundh

2020-04-29

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Bensen

< 0.00050

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

Toluen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

Etylbensen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

M/P/O-Xylen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

a)

Summa TEX

< 0.0020

mg/l

LidMiljö.0A.01.09/15

a)

Alifater >C5-C8

< 0.020

mg/l

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 0.020

mg/l

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

20%

Intern metod

a)

Intern metod

a)

< 0.020

mg/l

Alifater >C5-C12

< 0.030

mg/l

Alifater >C12-C16

< 0.020

mg/l

20%

Intern metod

a)

Alifater >C16-C35

< 0.050

mg/l

25%

Intern metod

a)

Alifater >C12-C35

< 0.050

mg/l

Intern metod

a)

Aromater >C8-C10

< 0.010

mg/l

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.010

mg/l

20%

Intern metod

a)

Aromater >C16-C35

< 0.0050

mg/l

25%

Intern metod

a)

Oljetyp < C10

Utgår

Oljetyp > C10

Utgår

Bens(a)antracen
Krysen

a)*
a)*

0.11

µg/l

25%

Intern metod

a)

0.083

µg/l

25%

Intern metod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.26

µg/l

25%

Intern metod

a)

Benso(a)pyren

0.18

µg/l

30%

Intern metod

a)

0.18

µg/l

30%

Intern metod

a)

0.047

µg/l

30%

Intern metod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibens(a,h)antracen
Summa cancerogena PAH

0.86

µg/l

Intern metod

a)

Naftalen

0.043

µg/l

30%

Intern metod

a)

Acenaftylen

0.097

µg/l

25%

Intern metod

a)

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaften
Fluoren

< 0.010

µg/l

25%

Intern metod

a)

0.029

µg/l

25%

Intern metod

a)

Fenantren

0.12

µg/l

25%

Intern metod

a)

Antracen

0.064

µg/l

25%

Intern metod

a)

Fluoranten

0.23

µg/l

25%

Intern metod

a)

Pyren

0.28

µg/l

25%

Intern metod

a)

Benso(g,h,i)perylen

0.24

µg/l

30%

Intern metod

a)

Summa övriga PAH
Summa PAH med låg molekylvikt
Summa PAH med medelhög molekylvikt
Summa PAH med hög molekylvikt

1.1

µg/l

Intern metod

a)

< 0.20

µg/l

Intern metod

a)

0.73

µg/l

Intern metod

a)

1.1

µg/l

Intern metod

a)

PCB 28

< 0.020

µg/l

40%

Intern metod

a)

PCB 52

< 0.020

µg/l

40%

Intern metod

a)

PCB 101

< 0.020

µg/l

40%

Intern metod

a)

PCB 118

< 0.020

µg/l

40%

Intern metod

a)

PCB 138

< 0.020

µg/l

40%

Intern metod

a)

PCB 153

< 0.020

µg/l

40%

Intern metod

a)

PCB 180

< 0.020

µg/l

40%

Intern metod

a)

Intern metod

a)

0.00014

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

S:a PCB (7st)
Arsenik As (filtrerat)
Barium Ba (filtrerat)

ND

0.074

mg/l

25%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Bly Pb (filtrerat)

0.000017

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Kadmium Cd (filtrerat)

0.000015

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Kobolt Co (filtrerat)

0.00044

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Koppar Cu (filtrerat)

0.00052

mg/l

25%

EN ISO 17294-2:2016

a)

< 0.000050

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

< 0.00010

mg/l

20%

SS-EN ISO 17852:2008
mod

a)

Nickel Ni (filtrerat)

0.00064

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Vanadin V (filtrerat)

0.00037

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Zink Zn (filtrerat)

0.00035

mg/l

25%

EN ISO 17294-2:2016

a)

Krom Cr (filtrerat)
Kvicksilver Hg (filtrerat)

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PCB på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125
Kopia till:

sara.thor@tyrens.se (sara.thor@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089572-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00747989
Í%SQbÂÂ@W~iÎ

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
Avd 14323, Ulrika Lundh,
uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210093

Provbeskrivning:
Matris:

Asfalt

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:
Provtagningsplats:

20T06 0,0-0,04
294960

Provberedning krossning, malning

Torrsubstans

Krysen

0,0-0,04
2020-04-15
Ulrika Lundh

2020-04-20

Analys

Bens(a)antracen

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

Resultat

Enhet

Mäto.

1.0

Metod/ref
EN 14780:2011/EN
15443:2011/SS
187114:1992/SS 1871

a)

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

24

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

99.4

17

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Benso(b,k)fluoranten

23

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Benzo(a)pyren

14

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

6.7

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Dibens(a,h)antracen

2.7

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

b)

Naftalen

19

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

0.51

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

b)

Acenaften

12

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Fluoren

17

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

b)

Fenantren

Acenaftylen

71

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Antracen

19

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Fluoranten

51

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Pyren

31

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Benzo(g,h,i)perylen

6.3

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

32

mg/kg Ts

b)

190

mg/kg Ts

b)

Summa PAH med hög molekylvikt

94

mg/kg Ts

b)

Summa cancerogena PAH

87

mg/kg Ts

b)

Summa övriga PAH

230

mg/kg Ts

b)

Summa totala PAH16

310

mg/kg Ts

b)

Summa PAH med låg molekylvikt
Summa PAH med medelhög molekylvikt

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-089572-01
EUSELI2-00747989
Í%SQbÂÂ@W~iÎ

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820
b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125
Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-089115-01

Tyréns AB Region Syd
Ulrika Lundh
Östra boulevarden 56
291 21 KRISTIANSTAD

EUSELI2-00747989
Í%SQbÂÂ@R!4Î

Kundnummer: SL8484247
Uppdragsmärkn.
Avd 14323, Ulrika Lundh,
uppdragsnummer 294960

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-04210094

Provbeskrivning:
Matris:

Asfalt

Provet ankom:

2020-04-20

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-04-23

Provmärkning:
Provtagningsplats:

20T11 0,0-0,03
294960

Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

0,0-0,03
2020-04-15
Ulrika Lundh

2020-04-20

Analys
Provberedning krossning, malning

Torrsubstans

Resultat

Enhet

Mäto.

1.0

Metod/ref
EN 14780:2011/EN
15443:2011/SS
187114:1992/SS 1871

a)

98.4

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

Bens(a)antracen

0.65

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Krysen

0.52

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

1.3

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Benzo(a)pyren

0.81

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.38

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Dibens(a,h)antracen

0.16

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

b)

Naftalen

0.11

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

Acenaftylen

0.17

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

b)

0.057

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

0.22

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

b)

1.2

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

0.29

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

1.3

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

1.6

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

0.36

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

b)

0.34

mg/kg Ts

b)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

4.6

mg/kg Ts

b)

Summa PAH med hög molekylvikt

4.2

mg/kg Ts

b)

Summa cancerogena PAH

3.8

mg/kg Ts

b)

Summa övriga PAH

5.3

mg/kg Ts

b)

Summa totala PAH16

9.1

mg/kg Ts

b)

Benso(b,k)fluoranten

Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(g,h,i)perylen
Summa PAH med låg molekylvikt

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-20-SL-089115-01
EUSELI2-00747989
Í%SQbÂÂ@R!4Î

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820
b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125
Kopia till:

sara.thore@tyrens.se (sara.thore@tyrens.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Detaljplan för del av Lasarettet 5
Östermalms Park

Solstudie 2020-05-26

Solstudie
Orienteringskarta

kv Uttern 4

Biblioteket

kv Hunden 10

kv Hunden 11

kv Katten 10

Lasarettsboulevarden

Österlånggatan

N

Österlånggatan 21

Vårdagjämning 20 mars kl 09.00 till 18:00 - översikt

Ny bebyggelse
Kl. 9.00
På morgonen skuggar föreslagen ny bebyggelse husen inom
kv Uttern.

Kl. 12.00
Mitt på dagen faller det höga
husets skugga över biblioteket.

Ny bebyggelse
Kl. 15.00
På eftermiddagen närmar sig höghusets
skugga bebyggelsen inom kv Hunden 10.
Byggnaderna väster om Österlånggatan
skuggar här bostäderna på andra sidan
gatan.

Kl. 18.00
På kvällen skuggar det höga huset bebyggelsen inom planområdet och kvartersparken.

Sommarsolstånd 20 juni kl 09.00 till 18:00 - översikt

Ny bebyggelse
Kl. 9.00
På morgonen skuggar föreslagen ny bebyggelse del av huset
inom kv Uttern.

Kl. 12.00
Mitt på dagen faller det höga
husets skugga över bibliotekets
södra fasad.

Ny bebyggelse
Kl. 15.00
På eftermiddagen skuggas ingen befintlig
bebyggelse av förslaget

Kl. 18.00
På kvällen skuggar föreslagen bebyggelse
husen öster om Östelånggatan.

Höstdagjämning 22 september kl 09.00 till 18:00 - översikt

Ny bebyggelse
Kl. 9.00
På morgonen skuggar föreslagen ny bebyggelse husen inom
kv Uttern.

Kl. 12.00
Mitt på dagen faller det höga
husets skugga över biblioteket.

Ny bebyggelse
Kl. 15.00
På eftermiddagen närmar sig höghusets
skugga bebyggelsen inom kv Hunden 10.
Byggnaderna väster om Österlånggatan
skuggar här bostäderna på andra sidan
gatan.

Kl. 18.00
På kvällen skuggar det höga huset bebyggelsen inom planområdet och kvartersparken.

Vintersolstånd 21 december kl 09.00 till 18:00 - översikt

Ny bebyggelse
Kl. 9.00
Under vinterhalvåret är soltimmarna färre. Soluppgång cirka
8:30.

Kl. 12.00
Även mitt på dagen är skuggorna långa.

Ny bebyggelse
Kl. 15.00

Kl. 18.00
Solen går ner vid 15:30

Vårdagjämning 20 mars kl 09.00 till 18:00 - vy över kv Uttern 4

Ny bebyggelse
Kl. 9.00

Kl. 10:30

Ny bebyggelse
Kl. 12.00

Kl. 15.00

Ny bebyggelse
Kl. 16.30

Kl. 18.00

Vårdagjämning 20 mars kl 09.00 till 18:00 - vy över kv Hunden 10, 11 och Katten 10

Ny bebyggelse
Kl. 9.00

Kl. 12.00

Ny bebyggelse

Ny bebyggelse

Kl. 13.30

Kl. 15.00

Kl. 16.30

Kl. 18.00

Vårdagjämning 20 mars kl 09.00 till 18:00 - vy över Österlånggatan 21

Ny bebyggelse
Kl. 9.00

Kl. 12.00

Ny bebyggelse

Ny bebyggelse

Kl. 13.30

Kl. 15.00

Kl. 16.30

Kl. 18.00

Sommarsolstånd 20 juni kl 09.00 till 18:00 - vy över Österlånggatan 21

Ny bebyggelse
Kl. 9.00

Kl. 12.00

Ny bebyggelse
Kl. 15.00

Ny bebyggelse
Kl. 18.00

Dnr BN 2014-004623 – Ankom 2020-05-19
AB Kristianstadsbyggen / Östermalms park

dat 2020-05-19

Lasarettsboulevarden - Åtgärdsförslag för berörda träd inför eventuell exploatering

AB Kristianstadsbyggen /
Östermalms park
Lasarettsboulevarden - Åtgärdsförslag för berörda
träd inför eventuell exploatering

1(3)
www.landskapsingenjoren.se

AB Kristianstadsbyggen / Östermalms park

dat 2020-05-19

Lasarettsboulevarden - Åtgärdsförslag för berörda träd inför eventuell exploatering

De två berörda lindarna är knuthamlade sedan flertal år tillbaka och tillsammans med de
övriga träden utgör de en viktig del av allén på Lasarettsboulevarden.
Då planerad exploatering innefattar större ingrepp i närheten av trädrötterna så föreslås
åtgärder för att säkerställa trädens fortlevnad såväl under som efter byggnationstiden.
Förändringen som kan påverka träden består av att en ny huskropp föreslås placeras i linje
med den gula byggnaden i bakgrunden vilket innebär en placering knappt 5 meter från
trädlinjen. Träden är hamlade sedan länge och de står i en hårdgjord yta med kringliggande
ledningsstråk. Därför finns det bland annat skäl att anta att rötterna letat sig ner till
ledningsbäddarnas kring- och återfyllnad av grus och sand och att rötterna därmed ej ligger
ytligt.

2(3)
www.landskapsingenjoren.se

AB Kristianstadsbyggen / Östermalms park

dat 2020-05-19

Lasarettsboulevarden - Åtgärdsförslag för berörda träd inför eventuell exploatering
I samband med erforderlig schakt för den planerade byggnaden behöver vacuumschakt
användas inom trädens rotzoner.
Schakten går lämpligtvis till så att ett rotdraperi/spont slås ner i samband med
vacuumschakten då man har möjlighet att identifiera rötternas läge. Se skiss-sektion nedan

Vid återställning av markytan närmst de två träden föreslås längsgående planteringsöar likt
befintliga (bild nedan) och i samband med detta, återfyllnad med skelettjord under ny
asfaltsyta och gångbana.

Åhus 2020-05-19
Landskapsingenjören i Sverige AB
Mats Andersson
3(3)
www.landskapsingenjoren.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

KS § 69

Förslag till överenskommelse om med- och
samfinansiering dubbelspår Skånebanan
Änr KS 2021/205

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Godkänna avsiktsförklaringen om med- och samfinansiering dubbelspår Skånebanan Kristianstad - Hässleholm.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del


Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner avsiktsförklaringen.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Skånebanan mellan Kristianstad och Hässleholm är en av landets mest
belastade enkelspårsträckor och behov finns av att bygga ut sträckan till
dubbelspår för säkerställd robusthet och för att möta behovet av ökad
tågtrafik. Skånebanan utgör en viktig regional förbindelse mellan västra
och östra Skåne/Blekinge samt kommer att ha en viktig funktion som
koppling till en framtida höghastighetsjärnväg via noden Hässleholm.
En utbyggnad av dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm är kostnads-beräknad till 1,9 miljarder kronor. Vid beslut om utbyggnad av Skånebanan mellan Kristianstad och Hässleholm till dubbelspår avser Region
Skåne att samfinansiera utbyggnaden med 500 miljoner kronor och Häss-

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

leholm och Kristianstads kommun medfinansierar med 25 miljoner kronor
vardera.
Den kommunala medfinansieringen behöver senare formaliseras i ett
medfinansieringsavtal.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Godkänna avsiktsförklaringen om med- och samfinansiering dubbelspår Skånebanan Kristianstad - Hässleholm.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del


Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner avsiktsförklaringen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 82.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-12.
Avsiktsförklaring om sam- och medfinansiering dubbelspår Skånebanan
Kristianstad-Hässleholm, TRV 2021/19015.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

KSAU § 82

Överenskommelse om med- och samfinansiering
dubbelspår Skånebanan
Änr KS 2021/205

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Godkänna avsiktsförklaringen om med- och samfinansiering dubbelspår Skånebanan Kristianstad - Hässleholm.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del


Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner avsiktsförklaringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Skånebanan mellan Kristianstad och Hässleholm är en av landets mest
belastade enkelspårsträckor och behov finns av att bygga ut sträckan till
dubbelspår för säkerställd robusthet och för att möta behovet av ökad
tågtrafik. Skånebanan utgör en viktig regional förbindelse mellan västra
och östra Skåne/Blekinge samt kommer att ha en viktig funktion som
koppling till en framtida höghastighetsjärnväg via noden Hässleholm.
En utbyggnad av dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm är kostnads-beräknad till 1,9 miljarder kronor. Vid beslut om utbyggnad av Skånebanan mellan Kristianstad och Hässleholm till dubbelspår avser Region
Skåne att samfinansiera utbyggnaden med 500 miljoner kronor och Häss-

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

leholm och Kristianstads kommun medfinansierar med 25 miljoner kronor
vardera.
Den kommunala medfinansieringen behöver senare formaliseras i ett
medfinansieringsavtal.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:



Godkänna avsiktsförklaringen om med- och samfinansiering dubbelspår Skånebanan Kristianstad - Hässleholm.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del



Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner avsiktsförklaringen.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-12.
Avsiktsförklaring om sam- och medfinansiering dubbelspår Skånebanan
Kristianstad-Hässleholm, TRV 2021/19015.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (3)

2021-03-12

Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling
Åsa Hammarstedt
044135671
Asa.Hammarstedt@kristianstad.se

Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring om med- och samfinansiering
dubbelspår Skånebanan Hässleholm - Kristianstad
Änr KS 2021/205

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Att godkänna avsiktsförklaringen om med- och samfinansiering dubbelspår Skånebanan Hässleholm - Kristianstad. Kommunstyrelsen föreslår
även Kommunfullmäktige att godkänna avsiktsförklaringen.



Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen.

Sammanfattning
Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad är en av landets mest belastade enkelspårsträckor och behov finns av att bygga ut sträckan till dubbelspår för säkerställd robusthet och för att möta behovet av ökad tågtrafik. Skånebanan utgör en viktig regional förbindelse mellan västra och östra Skåne/Blekinge samt kommer att ha en viktig funktion som koppling till en framtida ny stambana via noden Hässleholm.
En utbyggnad av dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad är kostnadsberäknad till 2 miljarder kronor. Vid beslut om utbyggnad av Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad till dubbelspår avser Region Skåne att samfinansiera utbyggnaden med 500 miljoner kronor och Hässleholm och Kristianstads kommun medfinansierar med 25 miljoner kronor vardera.
Den kommunala medfinansieringen behöver senare formaliseras i ett medfinansieringsavtal.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-12
Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (3)

Avsiktsförklaring om sam- och medfinansiering Dubbelspår Skånebanan
Kristianstad-Hässleholm, TRV 2021/19015

Ärendet
Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad är en av landets mest belastade enkelspårsträckor och behov finns av att bygga ut sträckan till dubbelspår för säkerställd robusthet och för att möta behovet av ökad tågtrafik (både
person- och godstrafik). Skånebanan utgör en viktig regional förbindelse mellan västra och östra Skåne/Blekinge samt kommer att ha en viktig funktion
som koppling till en framtida ny stambana via noden Hässleholm.
Avsiktsförklaringen ska ses som en utfästelse från kommunen till Trafikverket
om framtida medfinansiering och från regionen till Trafikverket om framtida
samfinansiering.
Regeringen väntas under 2022 fastställa den nationella transportplanen och
då besluta vilka namngivna projekt som Trafikverket ska arbeta med under
planperioden.
En utbyggnad av dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad är kostnadsberäknad till 2 miljarder kronor. Vid beslut om utbyggnad av Skånebanan mellan Kristianstad och Hässleholm till dubbelspår avser Region Skåne att samfinansiera utbyggnaden med 500 miljoner kronor och Hässleholm och Kristianstads kommun medfinansierar med 25 miljoner kronor vardera.
Den kommunala medfinansieringen behöver senare formaliseras i ett medfinansieringsavtal.
Avsiktsförklaringen gäller under förutsättning att
a) Projektet inkluderas i nationell transportplan 2022-2033/37 som regeringen förväntas besluta om 2022;
b) Trafikverket i enlighet med planen tilldelas medel för genomförande;
c) Regionfullmäktige i Region Skåne beslutar godkänna den Regionala transportinfrastrukturplanen 2022-2033/37
d) Kommunfullmäktige i Kristianstad kommun beslutar att godkänna denna
avsiktsförklaring
e) Kommunfullmäktiga i Hässleholms kommun beslutar att godkänna denna
avsiktsförklaring

Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Merete Tillman

Fredrik Ek

Biträdande kommundirektör

Mark- och exploateringschef

Beslut expedieras till
Trafikverket
Region Skåne
Hässleholms kommun

TRV 2021/19015
1 (3)

Avsiktsförklaring om sam- och medfinansiering
Dubbelspår Skånebanan Hässleholm-Kristianstad
Denna avsiktsförklaring avser planering och genomförande av åtgärder och innefattar:
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur
☒ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser

§1

Parter

Trafikverket region Syd, Region Skåne, Kristianstads kommun, Hässleholms kommun
Bakgrund och syfte

Inför kommande åtgärdsplanering har behovet av att formalisera diskussionerna om projekt i den
nationella transportplanen vuxit fram. Detta för att skapa trygghet avseende hanteringen i respektive
organisation. Avsiktsförklaringar tecknas i de fall där brister i transportsystemet med en bedömd
kostnad av minst 100 miljoner kronor övervägs att lyftas in i planperioden 2022-2033/37. Denna
avsiktsförklaring upprättas mot denna bakgrund.
Avsiktsförklaringen ska ses som en utfästelse från kommunerna till Trafikverket om framtida
medfinansiering och från regionen till Trafikverket om framtida samfinansiering.
Regeringen väntas under 2022 fastställa den nationella transportplanen och då besluta vilka
namngivna projekt som Trafikverket ska arbeta med under planperioden.

TMALL
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Samfinansiering v. 1.0

§2

Beskrivning av åtgärder

Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad är en av landets mest belastade enkelspårsträckor
och behov finns av att bygga ut sträckan till dubbelspår för säkerställd robusthet och för att möta
behovet av ökad tågtrafik (både person- och godstrafik). Skånebanan utgör en viktig regional
förbindelse mellan västra och östra Skåne/Blekinge samt kommer att ha en viktig funktion som
koppling till en framtida ny stambana via noden Hässleholm.
När hela sträckan är utbyggd till dubbelspår bedömer Trafikverket och Region Skåne att det är möjligt
att öka utbudet av regional persontågtrafik till minst 4 från idag 3 tåg per timme och riktning samt att
kunna öka antalet godståg vilket det också finns en efterfrågan på.
Aktuellt läge för åtgärden (var i planläggningsprocessen åtgärden är)
Åtgärdsvalsstudie har genomförts (TRV 2016/9975)
Samlad effektbedömning (SEB) och Grov kostnadsindikation (GKI) har genomförts.
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§3

Finansiering

En utbyggnad av dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad är kostnadsberäknad till ca 2
miljarder kronor (prisnivå 2020-06).
Vid beslut om utbyggnad av Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad till dubbelspår avser
Region Skåne att samfinansiera utbyggnaden med 500 miljoner kronor genom att medel avsätts i
kommande länstransportplan.
Vid beslut om utbyggnad av Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad till dubbelspår avser
Kristianstads kommun att medfinansiera utbyggnaden med 25 miljoner kronor.
Vid beslut om utbyggnad av Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad till dubbelspår avser
Hässleholms kommun att medfinansiera utbyggnaden med 25 miljoner kronor.
Den kommunala medfinansieringen behöver senare formaliseras i ett medfinansieringsavtal.

§4

Tidplan

Projektets tidplan styrs av när Trafikverket får medel tilldelade av regeringen.
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§5

Övriga förutsättningar

Denna avsiktsförklaring är villkorad av att:
a) Projektet inkluderas i nationell transportplan 2022-2033/37 som regeringen förväntas
besluta om 2022;
b) Regionfullmäktige i Region Skåne beslutar godkänna den regionala
transportinfrastrukturplanen 2022-2033/37 med aktuell samfinansiering;
c) Trafikverket i enlighet med planerna tilldelas medel för genomförande;
d) Kommunfullmäktige i Kristianstad kommun beslutar att godkänna denna avsiktsförklaring;
e) Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun beslutar att godkänna denna avsiktsförklaring
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__________________________
Ort och datum

__________________________
Ort och datum

__________________________
Lennart Andersson
Trafikverket region Syd

__________________________
Anna Jähnke
Region Skåne

__________________________
Ort och datum

__________________________
Ort och datum

__________________________
Pierre Månsson
Kristianstad kommun

__________________________
Lars Johnsson
Hässleholms kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

KS § 88

Ny parkeringstaxa och ny parkeringszon
Änr KS 2021/420

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Ny parkeringstaxa TAXA E, timme 1: 1 kr/timme, timme 2: 12
kr/timme.



Ny parkeringszon, max två timmars parkering.



TAXA E ska gälla inom den nya parkeringszonen inom tidsperioden
2021-05-01—2022-04-30.

Protokollsanteckningar
Carl Henrik Nilsson (SD), Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD)
och Anders Nilsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna har till kommunfullmäktige inlämnat en motion där
vi föreslår att kunna erbjuda fri parkering i 2 timmar med P-Skiva på Tivoligatan, Västra Vallgatan och Östra Vallgatan.
Vi menar att vårt förslag mycket väl kan kombineras med taxa på andra
parkeringsytor än ovan vilket också underlättar att jämföra vilket parkeringssystem som är bäst för såväl handeln som för bilisterna.”
Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet menar att förslaget borde avslagits i sin helhet. Centrumhandeln har inget behov av fler korta parkeringar som bara ökar mängden
bilar i omlopp utan snarare fler bilfria och lugna gator där folk kan vistas.”

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

Sammanfattning
Inom befintlig parkeringszon, TAXA A (12 kr/timme) finns både tvåtimmars, fyra-timmars och nio-timmars parkering. Förslaget är en ny taxa
inom zonen avseende de gator och torg med två-timmars parkering.
Tekniska nämnden föreslår därför en ny parkeringstaxa, TAXA E, Timme 1:
1 kr/timme, Timme 2: 12 kr/timme. Vidare föreslås en ny parkeringszon
enligt nedanstående kartunderlag vilken motsvarar området med tvåtimmars parkering i innerstan samt att TAXA E ska gälla i den nya föreslagna parkeringszonen inom tidsperioden 2021-05-01 – 2022-04-30.
Från 2022-05-01 föreslås den nya zonen återgå till TAXA A.
Kostnader hänförliga till ändringen och intäktsbortfallet redovisas som en
budgetavvikelse hos tekniska nämnden under gällande tidsperiod.

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Ny parkeringstaxa TAXA E, timme 1: 1 kr/timme, timme 2: 12
kr/timme.



Ny parkeringszon, max två timmars parkering.



TAXA E ska gälla inom den nya parkeringszonen inom tidsperioden
2021-05-01—2022-04-30.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens ordförandes beslut 2021-03-16 § 2.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-16.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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PROTOKOLL
DELEGERINGSBESLUT
Tekniska förvaltningen

2021-03-16

Staben

TN § 2021/2 Qalinle Dayib

Ny parkeringstaxa och ny parkeringszon
Änr TN 2021/572

Beslut
Tekniska förvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige
 Att godkänna förslaget om ny parkeringstaxa TAXA E, timme 1: 1
kr/timme, timme 2: 12 kr/timme.
 Att godkänna förslaget om ny parkeringszon, max två timmars parkering.
 Att godkänna förslaget att TAXA E ska gälla inom den nya parkeringszonen inom tidsperioden 2021-05-01—2022-04-30.

Sammanfattning/Ärendet
Inom befintlig parkeringszon, TAXA A (12 kr/timme) finns både tvåtimmars, fyra-timmars och nio-timmars parkering. Förslaget är en ny taxa
inom zonen avseende de gator och torg med två-timmars parkering.
Tekniska förvaltningen föreslår därför en ny parkeringstaxa, TAXA E, Timme 1: 1 kr/timme, Timme 2: 12 kr/timme. Vidare föreslår tekniska förvaltningen en ny parkeringszon enligt nedanstående kartunderlag vilken motsvarar området med två-timmars parkering i innerstan samt att TAXA E
ska gälla i den nya föreslagna parkeringszonen inom tidsperioden 202105-01 – 2022-04-30.
Från 2022-05-01 föreslås den nya zonen återgå till TAXA A.
Kostnader hänförliga till ändringen och intäktsbortfallet redovisas som en
budgetavvikelse hos tekniska nämnden under gällande tidsperiod.
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PROTOKOLL
DELEGERINGSBESLUT

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-16

Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

Qalinle Dayib
Tekniska nämndens ordförande

Beslut expedieras till
Kommunstyrelsen
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Tekniska förvaltningen
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2021-03-19

Anläggning
Ulrica Åkesson
044132640
Ulrica.Akesson@kristianstad.se

Tekniska nämnden

Ny parkeringstaxa och ny parkeringszon 2021
Änr TN 2021/572

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
Tekniska Förvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige





Att godkänna förslaget om ny parkeringstaxa TAXA E, timme 1: 1
kr/timme, timme 2: 12 kr/timme.
Att godkänna förslaget om ny parkeringszon, max två timmars parkering.

Att godkänna förslaget att TAXA E ska gälla inom den nya parkeringszonen inom tidsperioden 2021-05-01—2022-04-30.

Sammanfattning
Inom befintlig parkeringszon, TAXA A (12 kr/timme) finns både tvåtimmars, fyra-timmars och nio-timmars parkering. Förslaget är en ny
taxa inom zonen avseende de gator och torg med två-timmars parkering.
Tekniska förvaltningen föreslår därför en ny parkeringstaxa, TAXA E,
Timme 1: 1 kr/timme, Timme 2: 12 kr/timme. Vidare föreslår tekniska
förvaltningen en ny parkeringszon enligt nedanstående kartunderlag
vilken motsvarar området med två-timmars parkering i innerstan samt
att TAXA E ska gälla i den nya föreslagna parkeringszonen inom tidsperioden 2021-05-01 – 2022-04-30.
Från 2022-05-01 föreslås den nya zonen återgå till TAXA A.
Kostnader hänförliga till ändringen och intäktsbortfallet redovisas som en
budgetavvikelse hos tekniska nämnden under gällande tidsperiod.
Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
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Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-16

Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

Jimmy Källström

Rickard Wilhelmsson

Förvaltningschef

Avdelningschef anläggning

Beslut expedieras till
Kommunstyrelsen

Handelsstaden
Tillgänglighetsgruppen
Anders Magnusson

Förslag

Sid 1 (1)

2020-06-18

Parkeringsförslag
Förslaget är utarbetat av tillgänglighetsgruppen i samarbete med tekniska förvaltningens
specialistenheten och dess handläggare Christan Andersson.

Syfte
Uppnå kriterier enligt bifogat.
Zon 1
Taxa: Från 12 :-/tim till 6:-/tim.
Max P-tid: Från 2 timmar till 1 timme.
Zon 2
Taxa: Från 12:-tim till 6:-/tim.
Max P-tid: Oförändrad (Här finns både 2, 4 och 24 timmars parkeringar)
Med detta förslag krävs bara ändringar i få LTF:er, och om vi ska sänka max-tiden i zon 1, måste ett fåtal små
skyltar bytas ut, där det står max p-tid. I zon 2 behövs inga skyltar bytas ut.
Intäktsförlusterna i dessa zoner blir 6 300 000:- (baserat på 2019), alltså mindre förluster än om man inför pskivan.
Det kommer dock bli samma avgift som i ytterområdena, men max p-tiden hindrar de som vill stå hela dagen i
centrum till samma avgift. Men vad jag förstår så är detta en tillfällig lösning i Corona-tider.
Enligt Riksförbundet M, har flera kommuner också valt denna väg att sänka avgifterna, tex Uppsala.

Tillgänglighetsgruppen
Anders Magnusson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

KS § 78

Revidering av avgift för borgerlig vigsel
Änr KS 2019/752

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Fastställa reviderad avgift för borgerlig vigsel, Kristianstads kommun
enligt förslag; vid borgerlig vigsel i Kristianstad kommuns regi tas en
administrativ avgift på 350 kronor ut.



Att gälla bokningar som görs från och med 2021-07-01.



Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare beslut om avgift 2013-12-10
§ 285.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
2013-12-10 § 285 fastställde kommunfullmäktige avgift för borgerlig vigsel
enligt förslag att vigslar utanför Rådhus Skåne ska debiteras 1000 kr. Under hösten 2018 lyftes frågan av kommunens dåvarande vigselförrättare,
om att göra en förnyad översyn av kommunens avgift för borgerlig vigsel.
Kommunledningskontoret har under 2020 utrett frågan och i samband
med utredningen även omvärldsbevakat samt tittat på gällande lagstiftning
inom området. Utifrån utredningen föreslås nu en reviderad avgift enligt
följande.
Vid bokning av vigsel i Kristianstads kommuns regi tas en administrativ
avgift av 350 kronor ut. Avgiften faktureras efter genomförd vigsel. Ingen
avgift tas om ut vigsel avbokas mer än 2 veckor innan, vid senare avbokning faktureras avgiften.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

Tidigare beslutad avgift om 1000 kronor vid vigsel utanför Rådhus Skåne
tas bort.
Vigselförrättarna Kristianstads kommun har ställt sig bakom förslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Fastställa reviderad avgift för borgerlig vigsel, Kristianstads kommun
enligt förslag; vid borgerlig vigsel i Kristianstad kommuns regi tas en
administrativ avgift på 350 kronor ut.



Att gälla bokningar som görs från och med 2021-07-01.



Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare beslut om avgift 2013-12-10
§ 285.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 75.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-01.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

KSAU § 75

Revidering av avgift för borgerlig vigsel
Änr KS 2019/752

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Fastställa reviderad avgift för borgerlig vigsel, Kristianstads kommun
enligt förslag; vid borgerlig vigsel i Kristianstad kommuns regi tas en
administrativ avgift på 350 kronor ut.



Att gälla bokningar som görs från och med 2021-07-01.



Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare beslut om avgift 2013-12-10
§ 285.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
2013-12-10 § 285 fastställde kommunfullmäktige avgift för borgerlig vigsel
enligt förslag att vigslar utanför Rådhus Skåne ska debiteras 1000 kr. Under hösten 2018 lyftes frågan av kommunens dåvarande vigselförrättare,
om att göra en förnyad översyn av kommunens avgift för borgerlig vigsel.
Kommunledningskontoret har under 2020 utrett frågan och i samband
med utredningen även omvärldsbevakat samt tittat på gällande lagstiftning
inom området. Utifrån utredningen föreslås nu en reviderad avgift enligt
följande.
Vid bokning av vigsel i Kristianstads kommuns regi tas en administrativ
avgift av 350 kronor ut. Avgiften faktureras efter genomförd vigsel. Ingen

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

avgift tas om ut vigsel avbokas mer än 2 veckor innan, vid senare avbokning faktureras avgiften.
Tidigare beslutad avgift om 1000 kronor vid vigsel utanför Rådhus Skåne
tas bort.
Vigselförrättarna Kristianstads kommun har ställt sig bakom förslaget.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:



Fastställa reviderad avgift för borgerlig vigsel, Kristianstads kommun
enligt förslag; vid borgerlig vigsel i Kristianstad kommuns regi tas en
administrativ avgift på 350 kronor ut.



Att gälla bokningar som görs från och med 2021-07-01.



Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare beslut om avgift 2013-12-10
§ 285.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-01.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Änr KS 2019/752 3.1.2

Kommunledningskontoret
Kansliavdelningen
Sara Cardling
044-13 27 76
Sara.cardling@kristianstad.se

2021-03-01

Kommunstyrelsen

Revidering av avgift för borgerlig vigsel
Änr KS 2019/752 3.1.2

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:





Fastställa reviderad avgift för borgerlig vigsel, Kristianstads kommun enligt förslag;
vid borgerlig vigsel i Kristianstad kommuns regi tas en administrativ avgift på 350
kronor ut.
Att gälla bokningar som görs från och med 2021-07-01.
Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare beslut om avgift 2013-12-10 § 285.

Sammanfattning
2013-12-10 § 285 fastställde kommunfullmäktige avgift för borgerlig vigsel enligt förslag,
att vigslar utanför Rådhus Skåne ska debiteras 1000 kr. Under hösten 2018 lyftes frågan
av kommunens dåvarande vigselförrättare, om att göra en förnyad översyn av
kommunens avgift för borgerlig vigsel. Kommunledningskontoret har under 2020 utrett
frågan och föreslår nu en reviderad avgift enligt följande;
Vid borgerlig vigsel i Kristianstad kommuns regi tas en administrativ avgift på 350 kronor
ut. Avgiften faktureras efter genomförd vigsel. Ingen avgift tas om vigsel avbokas mer än 2
veckor innan, vid senare avbokning faktureras avgiften. Beslut ska gälla bokningar av
vigsel som görs från och med 2021-07-01.
Tidigare avgift på 1000 kr vid vigsel utanför Rådhus Skåne tas bort.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-09-28

Ärendet
2013-12-10 § 285 fastställde kommunfullmäktige avgift för borgerlig vigsel enligt förslag
att vigslar utanför Rådhus Skåne ska debiteras 1000 kr. Under hösten 2018 lyftes frågan
Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
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Änr KS 2019/752 3.1.2

av kommunens dåvarande vigselförrättare, om att göra en förnyad översyn av
kommunens avgift för borgerlig vigsel. Kommunledningskontoret har under 2020 utrett
frågan och i samband med utredningen även omvärldsbevakat samt tittat på gällande
lagstiftning inom området. Utifrån utredningen föreslås nu en reviderad avgift enligt
följande;
Vid bokning av vigsel i Kristianstads kommuns regi tas en administrativ avgift av 350
kronor ut. Avgiften faktureras efter genomförd vigsel. Ingen avgift tas om ut vigsel
avbokas mer än 2 veckor innan, vid senare avbokning faktureras avgiften.
Tidigare beslutad avgift om 1000 kronor vid vigsel utanför Rådhus Skåne tas bort.
Vigselförrättarna, Kristianstads kommun har ställt sig bakom förslaget.

Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

Merete Tillman
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till
Vigselförrättarna
Kommunledningskontoret

Marie Appelqvist
Kanslichef

1 (1)

Kommunledningskontoret

2021-03-26

Kansliavdelningen

Kommunfullmäktige

Ändring av sammanträdestid för Kommunfullmäktige
i juni 2021
Änr KS 2020/834 1.2.1

Förslag till Kommunfullmäktige


Sammanträdesdag för Kommunfullmäktige juni 2021 flyttas från 22 juni till 16
juni.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att Kommunfullmäktiges sammanträde i
juni 2021 flyttas från 22 juni till 16 juni (obs en onsdag, Regionfullmäktige har
sammanträde 15 juni).
Kommunfullmäktiges budgetsammanträde planeras till 16 november 2021.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-26.

Bo Silverbern
Kommunfullmäktiges ordförande

Beslut expedieras till
Samtliga nämnder och kommunala bolag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

KS § 82

Redovisning av obesvarade motioner samt
besvarade och obesvarade medborgarförslag
Änr KS 2021/14

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och
obesvarade medborgarförslag, till handlingarna.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning och Kommunstyrelsens och
nämndernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och
obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger per år till Kommunfullmäktige nämligen i april och oktober.
Kommunledningskontoret överlämnar förteckningar över obesvarade
motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag.
Arbete och välfärdsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Byggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgsnämnden och Tekniska
nämnden och överlämnar förteckningar över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Räddningsnämnden och Överförmyndarnämnden har inga medborgarförslag att redovisa.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och
obesvarade medborgarförslag, till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 78.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-05.
Förteckning över obesvarade motioner 2021-02-25.
Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen
2021-02-25.
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen
2021-03-04.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-01-28 § 7.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-11.
Förteckning över medborgarförslag som gått till beslut eller som varit
under beredning under perioden 2020-08-13—2021-01-11, 2021-01-11.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-02 § 17.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-04.
Barnkonsekvensanalys 2021-01-04.
Förteckning över icke beslutade medborgarförslag för Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-04.
Byggnadsnämndens beslut 2021-02-23 § 45.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-28.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-02-04 § 20.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-21.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för
Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-21.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-01-28 § 5.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-30
Omsorgsnämndens beslut 2021-02-24 § 27.
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2021-02-05.
Räddningsnämndens ordförandes beslut 2021-03-02 § 2.
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2021-02-18.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

Tekniska nämndens ordförandes beslut 2021-01-28 § 6.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-05.
Förteckning över beslutade medborgarförslag för Tekniska nämnden,
2021-01-05.
Förteckning över icke beslutade medborgarförslag för Tekniska nämnden,
2021-01-05.
Överförmyndarnämndens beslut 2021-02-18 § 8.
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2021-01-13.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

KSAU § 78

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade
och obesvarade medborgarförslag
Änr KS 2021/14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och
obesvarade medborgarförslag, till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning och Kommunstyrelsens och
nämndernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och
obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger per år till Kommunfullmäktige nämligen i april och oktober.
Kommunledningskontoret överlämnar förteckningar över obesvarade
motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag.
Arbete och välfärdsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Byggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgsnämnden och Tekniska
nämnden och överlämnar förteckningar över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Räddningsnämnden och Överförmyndarnämnden har inga medborgarförslag att redovisa.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:



Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och
obesvarade medborgarförslag, till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-05.
Förteckning över obesvarade motioner 2021-02-25.
Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen
2021-02-25.
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen
2021-03-04.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-01-28 § 7.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-11.
Förteckning över medborgarförslag som gått till beslut eller som varit
under beredning under perioden 2020-08-13—2021-01-11, 2021-01-11.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-02 § 17.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-04.
Barnkonsekvensanalys 2021-01-04.
Förteckning över icke beslutade medborgarförslag för Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-04.
Byggnadsnämndens beslut 2021-02-23 § 45.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-28.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-02-04 § 20.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-21.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för
Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-21.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-01-28 § 5.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-30
Omsorgsnämndens beslut 2021-02-24 § 27.
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2021-02-05.
Räddningsnämndens ordförandes beslut 2021-03-02 § 2.
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2021-02-18.
Tekniska nämndens ordförandes beslut 2021-01-28 § 6.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-05.
Förteckning över beslutade medborgarförslag för Tekniska nämnden,
2021-01-05.
Förteckning över icke beslutade medborgarförslag för Tekniska nämnden,
2021-01-05.
Överförmyndarnämndens beslut 2021-02-18 § 8.
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2021-01-13.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (3)

2021-03-05

Kansli- och kommunikationsavdelningen
Hanna Nicander
044-132226
hanna.nicander@kristianstad.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade
och obesvarade medborgarförslag
Änr KS 2021/14 1.2.7

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och
obesvarade medborgarförslag, till handlingarna.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning och Kommunstyrelsens och
nämndernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och
obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger per år till Kommunfullmäktige nämligen i april och oktober.
Kommunledningskontoret överlämnar förteckningar över obesvarade
motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag.
Arbete och välfärdsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Byggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgsnämnden och Tekniska
nämnden och överlämnar förteckningar över beslutade samt icke beslutade
medborgarförslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Räddningsnämnden och Överförmyndarnämnden har inga medborgarförslag att redovisa.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-05.
Förteckning över obesvarade motioner 2021-02-25.
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Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen
2021-02-25.
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen
2021-03-04.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-01-28 § 7.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-11.
Förteckning över medborgarförslag som gått till beslut eller som varit under
beredning under perioden 2020-08-13—2021-01-11, 2021-01-11.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-02 § 17.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-04.
Barnkonsekvensanalys 2021-01-04.
Förteckning över icke beslutade medborgarförslag för Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-04.
Byggnadsnämndens beslut 2021-02-23 § 45.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-28.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-02-04 § 20.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-21.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för Kulturoch fritidsnämnden 2021-01-21.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-01-28 § 5.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-30
Omsorgsnämndens beslut 2021-02-24 § 27.
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2021-02-05.
Räddningsnämndens ordförandes beslut 2021-03-02 § 2.
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2021-02-18.
Tekniska nämndens ordförandes beslut 2021-01-28 § 6.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-05.
Förteckning över beslutade medborgarförslag för Tekniska nämnden,
2021-01-05.
Förteckning över icke beslutade medborgarförslag för Tekniska nämnden,
2021-01-05.
Överförmyndarnämndens beslut 2021-02-18 § 8.
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2021-01-13.

Ärendet
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning och Kommunstyrelsens och nämndernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade
medborgarförslag redovisas två gånger per år till Kommunfullmäktige nämligen i april och oktober.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

3 (3)

I kommunallagen 5 kap 33 § stadgas att en motion eller ett medborgarförslag
bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
Kommunfullmäktige har 2008-11-11, § 272 beslutat att Kommunfullmäktige
ska få överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts
genom medborgarförslag.
Kommunledningskontoret överlämnar förteckning över obesvarade motioner
samt besvarade och obesvarade medborgarförslag.
Arbete och välfärdsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Byggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgsnämnden och Tekniska nämnden och överlämnar förteckningar över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Räddningsnämnden och Överförmyndarnämnden har inga medborgarförslag att redovisa.

Merete Tillman
Biträdande kommundirektör

Marie Appelqvist
Avdelningschef

Ärenden
Utskriftsdatum: 2021-02-25
Diarieenhet:

Utskriven av:

Hanna Nicander

Kommunledningskontoret

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Obesvarade motioner

Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

2016/1045

Motion - Äldreboendegaranti för den som är 90 år
eller äldre

2016-11-01

Kristdemokraterna - Christina Borglund

2016/1116

Motion - Avlägsnande av EU-flagga i
Kommunfullmäktiges sessionssal

2016-11-18

Sverigedemokraterna - Björn Söder

2017/660

Motion - Minst hälften av Kristianstad kommuns
platser inom vård- och omsorgsboenden ska vara
konkurrensutsatta och drivas av externa aktörer
senast år 2030

2017-06-12

Moderaterna - Caroline Hedenström

2018/117

Motion - Återinför franska som språkval i
Kristianstads kommun

2018-01-26

Ida Nilsson (MP), Lena Ohlsson (M), Christina
Borglund (KD), Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ)

2018/648

Motion - Förbud mot böneutrop

2018-06-08

Sverigedemokraterna - Niclas Nilsson

2019/136

Motion - Inrätta en fullmäktigeberedning med
inriktning mot demokrati och mänskliga rättigheter,
syfte att Kristianstads kommun ska bli MR-kommun

2019-02-02

Socialdemokraterna – Sabina Månsson Hultgren
och Anders Tell

2019/334

Motion - Tillägg i allmänna lokala
ordningsföreskrifter i Kristianstads kommun
gällande insamling av pengar

2019-03-21

Sverigedemokraterna – Björn Söder och Niclas
Nilsson

2019/335

Motion - Uttalande om återvändande IS-terrorister
och uppdrag åt nämnder och styrelser med
anledning av detta

2019-03-21

Sverigedemokraterna – Björn Söder och Niclas
Nilsson

2019/545

Motion - Gestaltningstävling stadsdelen Näsby

2019-05-10

Socialdemokraterna – Fredrik Winberg, Martin
Hallingström Skoglund och Anders Tell

Omsorgsnämnden

KSAU 2021-03-17

Motionen är återtagen 2021-03-17

KF 2021-04-14

Kansliavdelningen

Kansliavdelningen

Kansliavdelningen

Arbete och välfärdsnämnden och
kansliavdelningen

Mark- och exploateringsenheten

Sidan 1 av 3

2019/1005

Motion - Inför ett arbetsmiljölöfte inom omsorgen

2019-10-11

Socialdemokraterna – Dan Berger, Helen Persson, Återremiss KSAU 2020-10-07 till
Kristina Lindbåge och Ulrika Tollgren
Omsorgsnämnden

2019/1006

Motion - Så kan staden och centrum utvecklas

2019-10-11

Socialdemokraterna - Anders Tell, Katarina Honoré, KSAU 2021-03-17
Martin Hallingström Skoglund, Fredrik Winberg,
Therese Larsson Sturesson

2019/1007

Motion - Inför ett arbetsmiljölöfte: Alla har rätt att
må bra av sitt arbete!

2019-10-11

Socialdemokraterna – Dan Berger, Helen Persson, KSPU 2020-09-14
Kristina Lindbåge och Ulrika Tollgren

2019/1041

Motion - Slöjförbud i för- och grundskolan

2019-10-22

Sverigedemokraterna – Niclas Nilsson, Annelie
Fälth Simonsson och Björn Söder

2019/1046

Motion - Matlådor för att minska matsvinnet

2019-10-22

Sverigedemokraterna – Björn Söder

2019/1227

Motion - Låt Kristianstad kommun bli värdstad åt
MR-dagarna

2019-12-09

Socialdemokraterna – Anders Tell, Kristina Lindåge Kansliavdelningen
och Sabina Månsson Hultgren

2019/1228

Motion - Agenda 2030 - för ett hållbart Kristianstad

2019-12-09

Socialdemokraterna - Anders Tell, Kristina
Avdelningen för tillväxt och hållbar
Lindbåge, Helen Persson, Therese Larsson
utveckling
Sturesson, Martin Hallingström Skoglund, Sabina
Månsson Hultgren, Ulrika Tollgren, Tommy Nilsson
och Fredrik Winberg

2020/275

Motion - Kontrollplats Horna

2020-03-03

Sverigedemokraterna – Björn Söder och Fia
Rosenstråle

2020/278

Motion - Slopa Renhållningens monopol på tömning
av fettavskiljare

2020-03-03

Sverigedemokraterna – Leino Svensson

2020/657

Motion - Offentligt drivna vårdboenden

2020-06-05

Vänsterpartiet – Mikael Persson

2020/658

Motion - Kristianstad - Sveriges bästa
cykelkommun

2020-06-05

Socialdemokraterna – Fredrik Winberg och Helen
Persson

2020/701

Motion - Ta fram ett livskvalitetsprogram för
Kristianstads kommun

2020-06-17

Socialdemokraterna – Helen Persson och Sabina
Månsson Hultgren

2020/702

Motion - Teckna IOP mellan Koncensus och
Kristianstads kommun

2020-06-17

Socialdemokraterna – Kristina Lindbåge och
Sabina Månsson Hultgren

Kansliavdelningen

KF 2021-04-14

Tekniska nämnden

Kansliavdelningen

Omsorgsnämnden

KSAU 2021-03-10

Avdelningen för tillväxt och hållbar
utveckling

KSAU 2021-03-17
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2020/704

Motion - Ta fram ett planprogram för den före detta
Kronfågelfastigheten

2020-06-18

Socialdemokraterna – Anders Tell och Fredrik
Winberg

2020/983

Motion - Utred möjligheten att servera vildsvinskött i
våra kommunala verksamheter

2020-09-09

Sverigedemokraterna – Annelie Fälth Simonsson
och Anders Nilsson

2020/996

Motion - Stoppa kärnvapenhotet – anslut
Kristianstads kommun till ICAN cities appeal

2020-09-11

Socialdemokraterna – Sabina Månsson Hultgren

2020/998

Motion - Tollarp - Viktigt för framtidens Kristianstad!

2020-09-11

Socialdemokraterna - Agneta Wandefors Hörström Avdelningen för tillväxt och hållbar
och Anders Tell
utveckling

2020/1005

Motion - Effektiviseringar eller besparingar? Dags
för en extern granskning av de generella
effektiviseringskraven

2020-09-14

Vänsterpartiet – Mikael Persson

2020/1182

Motion - Häv stöd till och samarbete med Ibn
Rushd

2020-10-22

Sverigedemokraterna – Björn Söder och Fia
Rosenstråle

2020/1259

Motion - Förverkliga bostadsdrömmar genom aktiv
matchning

2020-11-05

Socialdemokraterna – Katarina Honoré, Fredrik
Winberg och Ulrika Tollgren

2020/1387

Motion - Uppdatera kommunens vindkraftsplan

2020-12-03

Socialdemokraterna Fredrik Winberg och Helen
Persson

2020/1390

Motion - Inför Kulturgaranti för äldre

2020-12-04

Socialdemokraterna - Kristina Lindbåge, Therese
Larsson Sturesson och Anders Tell

2021/141

Motion - Låt kommunens skolklasser besöka
Uppåkra Arkeologiska Center

2021-02-03

Sverigedemokraterna –Björn Söder

2021/165

Motion - Inför två timmars fri parkering med p-skiva
i centrum

2021-02-08

Sverigedemokraterna – Carl Henrik Nilsson och
Niclas Nilsson

Mark- och exploateringsenheten

Gemensam service

Kansliavdelningen

Ekonomi- och
upphandlingsavdelningen

Kultur- och fritidsnämnden

Avdelningen för tillväxt och hållbar
utveckling

KSAU 2021-03-10

Kultur- och fritidsnämnden och
Omsorgsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Tekniska nämnden

Sidan 3 av 3
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Kommunledningskontoret

Änr 2021/14

Kansli- och kommunikationsavdelningen
Hanna Nicander
044-132226
hanna.nicander@kristianstad.se

I Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslag 2020-09-23 –
2021-02-17
Ärendenummer

Ärendemening

Kommunstyrelsens
beslut

Beslut: Bifall/
avslag/besvarat

KS 2019/971

Medborgarförslag - Fria resor
från och med 74 år

2020-09-23 § 176

Avslag

KS 2019/991

Medborgarförslag - Sänk åldern
för seniorkort till 70 år

2020-09-23 § 177

Avslag

KS 2020/138

Medborgarförslag - Ge pensionärerna samma rabatt för periodkort och biljetter i kollektivtrafiken som studenter, barn och
unga

2020-09-23 § 178

Besvarat

KS 2020/251

Medborgarförslag - Ansöka om
gratis bussresor för personer
över 75 år

2020-09-23 § 179

Besvarat

KS 2020/253

Medborgarförslag - Kristianstads
kommun ska snarast inrätta ett
permanent Mirómuseum i Kristianstads stadskärna

2020-10-21 § 208

Besvarat

KS 2019/510

Medborgarförslag - Mono-rail
mellan Kristianstad och Näsby/Högskolan

2020-12-16 § 253

Besvarat

2(2)

Ärendenummer

Ärendemening

Kommunstyrelsens
beslut

Beslut: Bifall/
avslag/besvarat

KS 2020/771

Medborgarförslag - Extra fack för
tvättat papper hos Renhållningen

2020-12-16

Avslag

KS 2020/972

Medborgarförslag - Sänk åldern
för gratis busskort till 70 år

2021-01-27

Avslag

Ärenden
Utskriftsdatum: 2021-03-04
Diarieenhet:

Utskriven av:

Hanna Nicander

Kommunledningskontoret

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Obesvarade medborgarförslag

Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

2017/556

Medborgarförslag - Krav på avtal för sophämtning
för att få bedriva verksamhet

2017-05-12
2018/246

Kristianstads renhållnings AB
Medborgarförslag - Riv gamla fängelset och placera
badhuset här

2018-02-26
2019/97

Mark- och exploateringsenheten
Medborgarförslag - Renovering av dykdalberna i
Helge å i Åhus

2019-01-24
2019/287

Mark- och exploateringsenheten
Medborgarförslag - En gång- och cykelväg eller bro
över Helge å parallellt eller tillsammans med E22

2019-03-17
2019/479

Mark- och exploateringsenheten
Medborgarförslag - Initiativ till ny inomhushall

2019-04-26
2019/856

Avdelningen för tillväxt och hållbar
utveckling
Medborgarförslag - En ny träningshall för ishockey
intill Österängshallen

2019-08-28
2019/1039

Avdelningen för tillväxt och hållbar
utveckling
Medborgarförslag - Revidera och utveckla
uppdragen till AB Kristianstadsbyggen

2019-10-21
2019/1100

Ekonomi- och
upphandlingsavdelningen
Medborgarförslag - Ramp/plats för iläggning av båt
i Torsebro

2019-11-05
2019/1268

Avdelningen för tillväxt och hållbar
utveckling
Medborgarförslag - Bättre Kristianstad med
inglasning av en eller båda gågatorna

2019-12-17
2020/705
2020-06-18

Avdelningen för tillväxt och hållbar
utveckling
Medborgarförslag - Gemensamma laddningsplatser
för elbilar på Möllebacken
Gemensam service
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2020/740

Medborgarförslag - Nytt friluftsbad mellan Hammar
och Österäng

2020-06-26
2020/750

Avdelningen för tillväxt och hållbar
utveckling
Medborgarförslag - Cykelled Gärds Köpinge - Åhus
via den nya vattenledningen

2020-06-30
2020/781

Mark- och exploateringsenheten
Medborgarförslag - Värna dykdalberna i Åhus hamn
varsamt

2020-07-08
2020/820

Mark- och exploateringsenheten
Medborgarförslag - Friluftsbad i Fjälkinge

2020-08-05
2020/824

Avdelningen för tillväxt och hållbar
utveckling
Medborgarförslag - Projektanställ person för
förbättrad folkhälsa

2020-08-05
2020/826

Avdelningen för tillväxt och hållbar
utveckling
Medborgarförslag - Bygg en cykelväg mellan Östra
Sönnarslöv och Tollarp

2020-08-06
2020/831

Mark- och exploateringsenheten
Medborgarförslag - Fler cykelvägar i Östra
Sönnarslöv

2020-08-08
2020/1011

Mark- och exploateringsenheten
Medborgarförslag - Gång- och cykelväg längs med
Bodavägen mellan Tosteberga by och Tosteberga
hamn

2020-09-14
2020/1023

Mark- och exploateringsenheten
Medborgarförslag - Cykelväg mellan Färlöv och
Kristianstad

2020-09-15
2020/1036

Mark- och exploateringsenheten
Medborgarförslag - Område för ridning på gamla
Citygolfbanan

2020-09-18
2020/1062

Mark- och exploateringsenheten
Medborgarförslag - Cykelväg mellan Kristianstad
och Bockeboda via Snälltågsvägen

2020-09-23
2020/1093

Mark- och exploateringsenheten
Medborgarförslag - Inrätta Naturreservat Horna
Fure

2020-09-30
2020/1113

Mark- och exploateringsenheten
Medborgarförslag- Förslag om att inte tillåta fri
ridning längs Kristianstads kust

2020-10-05
2020/1254
2020-11-04

Avdelningen för tillväxt och hållbar
utveckling
Medborgarförslag - Höj friskvårdsbidraget för
kommunalt anställda
HR-avdelningen
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2020/1427

Medborgarförslag - Ersätt namnet på Kristianstads
nya badhus

2020-12-14
2020/1449

Biträdande kommundirektör
Medborgarförslag - Helt gratis att besöka
återvinningscentral

2020-12-17
2020/1469

Kristianstads renhållnings AB
Medborgarförslag - Fyrverkeriförbud

2020-12-28
2021/3

Kansliavdelningen
Medborgarförslag - Flytt av bom (inpassage) till
ramp på återvinningscentralen i Åhus

2021-01-04
2021/5

Kristianstads renhållnings AB
Medborgarförslag - Dispens från 24 avgiftsfria
besök på återvinningscentral för privatpersoner
med skogstomt

2021-01-04
2021/51

Kristianstads renhållnings AB
Medborgarförslag - Återskapa den gamla hamnen
Fiskarbacken som fanns där innan badhuset
byggdes

2021-01-16
2021/53

Mark- och exploateringsenheten
Medborgarförslag - Återskapa den tidigare
småbåtshamnen som fanns innan badhuset
byggdes

2021-01-17
2021/54

Mark- och exploateringsenheten
Medborgarförslag - Återskapa hamnen
Fiskarbacken och utöka vattenriket

2021-01-17
2021/56

Mark- och exploateringsenheten
Medborgarförslag - Återskapa Fiskebacken på
badhustomten och utöka vattenriket

2021-01-18
2021/79

Mark- och exploateringsenheten
Medborgarförslag - Önskar gång- och cykelväg vid
Östra Blekingevägen

2021-01-21
2021/94

Mark- och exploateringsenheten
Medborgarförslag - Cykelväg söder om
Hammarsjön Kristianstad-Åhus

2021-01-26
2021/131

Mark- och exploateringsenheten
Medborgarförslag - Kallbadhus på tidigare
badhustomten vid Tivoliparken

2021-02-02
2021/149

Kultur- och fritidsnämnden
Medborgarförslag - - Boende i Öllsjö önskar
gång/cykelbro över motorvägen, en likadan som
finns mellan Helgedal och Vilan

2021-02-04
2021/150

2021-02-04

KF 2021-04-14
Medborgarförslag - På den nuvarande platsen för
Tivolibadet, skulle det vara fantastiskt med ett
utebad, en bassäng för allmänheten.
KF 2021-04-14

Sidan 3 av 4

2021/152

Medborgarförslag - Jag önskar att man anordnar en
badplats på badhustomten, med grönska runt om
där man kan sola och fika.

2021-02-04
2021/153

KF 2021-04-14
Medborgarförslag - Bygg ett kallbadhus i slutet på
Åhusbryggan.Kan Skanör Falsterbo så kan Åhus.

2021-02-04
2021/168

KF 2021-04-14
Medborgarförslag - Anlägg belysning utmed
Hammarsjöns östra sida, gång- och cykelbanan,
från bron över motorvägen E22 ut till Ekenabben

2021-02-08
2021/182

KF 2021-04-14
Medborgarförslag - Spa och hälsoklubb i närheten
av centralsjukhuset

2021-02-10
2021/197

KF 2021-04-14
Medborgarförslag - Inför hastighetsbegränsande
åtgärder på Norra vägen i Kristianstad!

2021-02-12
2021/227

KF 2021-04-14
Medborgarförslag - Plantera träd på Östra
Storgatan och JH Dahlsgatan

2021-02-19
2021/279

KF 2021-04-14
Medborgarförslag - Utse ansvarig person för fåglar i
Kristianstads kommun

2021-02-25
2021/282
2021-02-26

KF 2021-04-14
Medborgarförslag - Pulkabacke i Fjälkinge
KF 2021-04-14
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden

2021-01-28

AVN § 7

Redovisning av medborgarförslag
Änr AVN 2019/3906

Beslut


överlämna förteckning till kommunfullmäktige över aktuella medborgarförslag på Arbete och välfärdsförvaltningen under perioden
200813-210111

Sammanfattning
I enlighet med Arbete och välfärdsnämndens reglemente överlämnas en
förteckning till kommunfullmäktige över aktuella medborgarförslag under
perioden 200813-210111.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden


överlämna förteckning till kommunfullmäktige över aktuella medborgarförslag på Arbete och välfärdsförvaltningen under perioden
200813-210111

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 210111
Förteckning medborgarförslag 200813-210111

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Arbete och välfärdsförvaltningen

1 (2)

2021-01-11

Utvecklingsenhet
Emilie Paridon
044132816
emilie.paridon@kristianstad.se

Arbete och välfärdsnämnden

Redovisning av medborgarförslag
Änr AVN 2019/3906

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden


överlämna förteckning till kommunfullmäktige över aktuella medborgarförslag på Arbete och välfärdsförvaltningen under perioden 200813210111

Sammanfattning
I enlighet med Arbete och välfärdsnämndens reglemente överlämnas en förteckning till kommunfullmäktige över aktuella medborgarförslag under perioden 200813-210111.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 210111
Förteckning medborgarförslag 200813-210111

Ärendet
Enligt Arbete och välfärdsnämndens reglemente ska nämnden två gånger per
år informera kommunfullmäktige om vilka beslut som fattats med anledning
av medborgarförslag samt till kommunfullmäktige redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts av nämnden inom ett år från det att förslagen väckts i
kommunfullmäktige. Redovisningarna ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober, vilket innebär att redovisningarna i nämnden måste göras på nämndens sammanträde i januari och augusti.
Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. Eftersom Arbete och
välfärdsnämnden inte har några medborgarförslag att redovisa biläggs ingen
barnkonsekvensanalys till ärendet.

Charlotte Nygren Bonnier

Emilie Paridon

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Beslut expedieras till
Kommunledningskontoret

1 (1)

Arbete och välfärdsförvaltningen

2021-01-11

Förteckning över medborgarförslag som gått till beslut
eller som varit under beredning under perioden 200813210111
Medborgar
-förslag

Ärendenummer

Inkom till
förvaltningen

Permanent
härbärge
för hemlösa

AVN 2021.11

201221

Beslut
kommunfullmäktige
201208

Status
Under
beredning

BUN 2021/6
2021.1267
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-02-02

BUN § 17

Redovisning över beslutade och ej avgjorda
medborgarförslag
Änr BUN 2021/6

Beslut


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förteckning över
beslutade och ej avgjorda medborgarförslag under perioden 2020-0809---2021-01-04 till kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Planeringschef Håkan Nilsson redogör ärendet.

Sammanfattning
Förvaltningen överlämnar förteckning över beslutade respektive ej avgjorda medborgarförslag i nämnden avseende tiden 2020-08-09---2021-01-04.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förteckning
över beslutade och ej avgjorda medborgarförslag under perioden
2020-08-09---2021-01-04 till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Förteckning över beslutade medborgarförslag 2021-01-04
Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag 2021-01-04

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2021-02-04
1 (1)

BUN 2021/6
2021.1268
TJÄNSTEUTLÅTANDE

Barn- och utbildningsförvaltningen

1 (2) 2021-02-04

2021-01-04

Central förvaltning
Cecilia Nilsson
044134541
Cecilia.Nilsson6@kristianstad.se

Barn- och utbildningsnämnden

Redovisning över beslutade och ej avgjorda medborgarförslag
Änr BUN 2021/6

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förteckning över beslutade
och ej avgjorda medborgarförslag under perioden 2020-08-09---2021-01-04 till
kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Förvaltningen överlämnar förteckning över beslutade respektive ej avgjorda medborgarförslag i nämnden avseende tiden 2020-08-09---2021-01-04.

Beslutsunderlag
Förteckning över beslutade medborgarförslag 2021-01-04
Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag 2021-01-04

Ärendet
Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente skall nämnden två gånger per år informera kommunfullmäktige om vilka beslut som fattats med anledning av medborgarförslag
samt till kommunfullmäktige redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts av nämnden
inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Redovisningarna skall göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober, vilket innebär att redovisningarna i nämnden måste göras på nämndens sammanträden i februari och augusti/september.
Förvaltningen överlämnar förteckning över beslutade respektive ej avgjorda medborgarförslag i nämnden avseende tiden 2020-08-09---2021-01-04.

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys av ärendet har genomförts och barnkonventionens intentioner beaktats.

Kenth Olsson

Cecilia Nilsson

Förvaltningschef

Utredningssekreterare

Håkan Nilsson
Planeringschef

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige

BUN 2021/6
BARNKONSEKVENSANALYS FÖR
BARN 0-18 ÅR

2021.1271
1 (1)
2021-02-04

Barn- och utbildningsförvaltningen
Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats/årskurser:

Barn- och utbildningsnämnden
Planerad åtgärd/beslut
Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:

Redovisning av beslutade och ej avgjorda medborgarförslag.
Påverkan av åtgärd/beslut på barn/elever

Barnkonsekvensanalys BANM v. 1.6

☐ Förslag till beslut förändrar inte för barn jämfört med tidigare
Redogör för hur förslag till beslut inte förändrar för barn jämfört med tidigare:

Klicka här för att ange text.
☒ Förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare
Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare:

Genom redovisningen säkerställs att BUN och fullmäktige har överblick över
hanteringen av inkomna medborgarförslag.
Beaktande av barnkonventionens intentioner
Genom att BUN och fullmäktige har överblick över hur inkomna medborgarförslag
hanteras säkerställs att barns intressen tas tillvara.
Genomförande av barnkonsekvensanalys
Datum:

Barnkonsekvensanalys genomförd av:

2021-01-04

Håkan Nilsson

Registrera: Ja. Kod: Samma som beslut. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Samma som beslut.
Kristianstads kommun behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om dina
rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter. www.kristianstad.se/personuppgifter

BUN 2021/6
FÖRTECKNING

2021.1270
2021-02-04

Barn- och utbildningsförvaltningen
Centrala förvaltningen
Cecilia Nilsson
cecilia.nilsson@kristianstad.se

2021-01-04
BUN 2021/6

Förteckning över beslutade medborgarförslag i barn- och utbildningsnämnden
under tiden 2020-08-09 - 2021-01-04

Änr BUN

Medborgarförslag

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte
några besvarade medborgarförslag att
redovisa sedan föregående redovisning.

Cecilia Nilsson
Utredningssekreterare

Fattat beslut: Bifall,
besvarande eller avslag

BUN 2021/6

FÖRTECKNING

2021.1269
2021-02-04

2021-01-04

Barn- och utbildningsförvaltningen
Centrala förvaltningen
Cecilia Nilsson
cecilia.nilsson6@kristianstad.se

BUN 2021/6

Förteckning över icke avgjorda medborgarförslag i barn- och
utbildningsnämnden
Förteckningen sammanställer de medborgarförslag som är obesvarade sedan föregående
redovisning. Det obesvarade medborgarförslaget planeras att besvaras inom ett år efter att det
överlämnats till förvaltningen.

Änr
Änr BUN
Fullmäktiges
beslut

Medborgarförslag

Vad som hänt under
utredningen

KS 2020/793

2020/5624

"Revidera 15 timmars regeln
inom barnomsorgen"

KS 2020/1080

2020/6040

Installation av nattkameror
med rörelsedetektor och
sabotagelarm.

Handläggare är utsedd
och planeras att besvaras
vid BUN 2021-01-19.
Handläggare är utsedd
och planeras att besvaras
vid BUN 2021-01-19.

Cecilia Nilsson
Utredningssekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden

2021-02-23

BN § 45

Medborgarförslag redovising för perioden juli tom december 2020
Änr BN 2020-1383

Beslut
•

Meddela kommunfullmäktige att byggnadsnämnden har ett medborgarförslag att redovisa för perioden juli till och med december 2020. Byggnadsnämnden avslår medborgarförslaget om att klassa Tivoliparken som naturskyddsområde

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2008-11-11 § 272 beslutat att överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom medborgarförslag. Kommunfullmäktige har överlåtit till byggnadsnämnden att besluta i ärenden som
väckts genom medborgarförslag. Byggnadsnämnden ska till Kommunfullmäktige redovisa avgjorda och icke avgjorda medborgarförslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnadsnämnden
•

Meddela kommunfullmäktige att byggnadsnämnden har ett medborgarförslag att redovisa för perioden juli till och med december 2020. Byggnadsnämnden avslår medborgarförslaget om att klassa Tivoliparken som naturskyddsområde

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-01-28

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

1 (1)

2021-01-28

Staben

Mona Sjöberg

Telefon: 044/135342

e-post: mona.sjoberg@kristianstad.se

Byggnadsnämnden

Medborgarförslag redovising för perioden juli tom december 2020
Änr BN 2020-1383

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnadsnämnden
•

Meddela kommunfullmäktige att byggnadsnämnden har ett medborgarförslag att redovisa för perioden juli till och med december 2020. Byggnadsnämnden avslår medborgarförslaget om att klassa Tivoliparken som naturskyddsområde

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2008-11-11 § 272 beslutat att överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom medborgarförslag. Kommunfullmäktige har överlåtit till byggnadsnämnden att besluta i ärenden som
väckts genom medborgarförslag. Byggnadsnämnden ska till Kommunfullmäktige
redovisa avgjorda och icke avgjorda medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-28
Tommy Danielsson

Förvaltningschef

Beslut expedieras till

Malin Nilsson

Avdelningschef

Mona Sjöberg

Utredningssekreterare

Kommunfullmäktige
Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-04

KFN § 20

Redovisning av beslutade och ej avgjorda
medborgarförslag
Änr KFN 2020/146

Beslut


Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisningen godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige

Sammanfattning
Nämnden skall två gånger per år informera fullmäktige om de beslut som
fattats med anledning av medborgarförslag och de medborgarförslag som
inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige.
Redovisningarna ska redovisas vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och oktober.
Kultur- och fritidsförvaltningen överlämnar bilagda förteckningar över
beslutade medborgarförslag 2021-01-21 samt medborgarförslag som är
under beredning per 2021-01-21.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden


Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisningen godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-01-21
Förteckning över beslutade medborgarförslag i kultur- och fritidsnämnden
2020-06-05 till 2021-01-21

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-04

Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag i kultur- och fritidsnämnden 2020-06-05 till 2021-01-21

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kultur- och fritidsförvaltningen

1 (2)

2021-01-21

Kansliet
Peter Rosengren
044135694
Peter.Rosengren@kristianstad.se

Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av beslutade och ej avgjorda
medborgarförslag
Änr KFN 2020/146

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden


Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige

Sammanfattning/Ärendet
Nämnden skall två gånger per år informera fullmäktige om de beslut som fattats med anledning av medborgarförslag och de medborgarförslag som inte
avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige.
Redovisningarna ska redovisas vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och oktober.
Kultur- och fritidsförvaltningen överlämnar bilagda förteckningar över beslutade medborgarförslag 2021-01-21 samt medborgarförslag som är under beredning per 2021-01-21.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-01-21
Förteckning över beslutade medborgarförslag i kultur- och fritidsnämnden
2020-06-05 till 2021-01-21
Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag i kultur- och fritidsnämnden
2020-06-05 till 2021-01-21

Barnkonsekvensanalys
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

Ulrika Cedell

Peter Rosengren

Kultur- och fritidschef

Nämndsekreterare

Beslut expedieras till
KLK

2 (2)

1 (2)
2021-01-12
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kansliet

Änr 2020/146 3.3.1

FÖRTECKNING

Peter Rosengren
044-135694
peter.rosengren@kristianstad.se

Förteckning över beslutade medborgarförslag i kultur- och fritidsnämnden under perioden 2020-06-05
till 2021-01-21
Dnr
Fullmäktiges beslut

Medborgarförslagets
innehåll

Beslut

KS 2019/753

Graffittivägg i Kristianstad

Ärn KFN 2019/142 Kulturoch fritidsnämnden har bifallit medborgarförslaget
vid sammanträde 2020-1210

KS 2019/697

Skatepark i Öllsjö park

Ärn KFN 2019/141 Kulturoch fritidsnämnden har avslagit medborgarförslaget
vid sammanträde 2020-1210

KS 2020/757

Namnsättning efter lokala profiler i Huaröd

Ärn KFN 2020/125. Kulturoch fritidsnämnden har avslagit medborgarförslaget
vid sammanträde 2020-1210

KS 2019/753

Hjärtstartare i de större
kommunala idrottshallarna

Änr KFN 2019/64. Kulturoch fritidsnämnden har bifallit medborgarförslaget
vid sammanträde 2020-1210
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2021-01-12

Peter Rosengren
Nämndsekreterare

Änr 2020/146 3.3.1

1 (2)
2021-01-21
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kansliet

Änr 2020/146 3.3.1

FÖRTECKNING

Peter Rosengren
044-135694
peter.rosengren@kristianstad.se

Förteckning över icke avgjorda medborgarförslag i
kultur- och fritidsnämnden
Förteckningen sammanställer de medborgarförslag som är obesvarade sedan föregående redovisning. De obesvarade medborgarförslagen planeras
att besvaras inom ett år efter att det överlämnats till förvaltningen.

Dnr
Fullmäktiges beslut Medborgarförslagets innehåll

Vad har hänt under utredningen

KS 2020/986

Inrätta en fritidsbank

Ärn KFN 2020/164. Under
beredning, förslaget tilldelat handläggare.

KS 2020/1157

Utegym i Åhusparken

Ärn KFN 2020/163.
Under beredning, förslaget
tilldelat handläggare.

KS 2020/1069

Anläggning av ett utegym i
Önnestad

Ärn KFN 2020/138. Under
beredning, förslaget tilldelat handläggare.

KS 2020/873

Badvakt till Kantarellen i Åhus Ärn KFN 2020/130. Under
beredning, förslaget tilldelat handläggare.

KS 2020/872

Multiplan i Gärds Köpinge

Ärn KFN 2020/129. Under
beredning, förslaget tilldelat handläggare.
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2021-01-21

Änr 2020/146 3.3.1

Dnr
Fullmäktiges beslut Medborgarförslagets innehåll

Vad har hänt under utredningen

KS 2020/865

Utöka hundbadplatsen vid
Vantamansvägen

Ärn KFN 2020/128. Under
beredning, förslaget tilldelat handläggare.

KS 2020/726

Utegym vid nya badhuset på
Näsby

Ärn KFN 2020/127. Under
beredning, förslaget tilldelat handläggare.

KS 2020/874

Utegym i Hammarslund

Ärn KFN 2020/126. Under
beredning, förslaget tilldelat handläggare.

KS 2020/100

Ridstig mellan Furuboda och
Friseboda

Ärn KFN 2020/46. Under
beredning, förslaget tilldelat handläggare.

Peter Rosengren
Nämndsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

2021-01-28

MHN § 5

Medborgarförslag sammanställning augusti - dec 2020
Änr MHN ALL.2020.1701

Beslut
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar kommunfullmäktige att miljö- och
hälsoskyddsnämnden inte har några avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag
att redovisa för perioden 2020-08-01 - 2020-12-31.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2008-11-11, § 272, beslutat att överlåta till styrelsen eller annan
nämnd att besluta i frågor som väcks genom medborgarförslag. Kommunfullmäktige har
överlåtit till miljö- och hälsoskyddsnämnden att besluta i ärenden som väcks genom
medborgarförslag. Nämnden ska till kommunfullmäktige i april och oktober redovisa avgjorda
och icke avgjorda medborgarförslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har för perioden 2020-08-01 - 2020-12-31 inte några
avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag att redovisa.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
·

Meddela kommunfullmäktige att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte har några
avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag att redovisa för
perioden 2020-08-01 - 2020-12-31.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

6 (28)

1 (1)
TJÄNSTESKRIVELSE
2020-12-30
ALL.2020.1701

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Anna Kärner
044-13 29 26
anna.karner@kristianstad.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Medborgarförslag sammanställning 2020
Dnr MHN ALL.2020.1701

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Meddela kommunfullmäktige att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte har några avgjorda eller icke
avgjorda medborgarförslag att redovisa för perioden 2020-08-01 - 2020-12-31.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2008-11-11, § 272, beslutat att överlåta till styrelsen eller annan nämnd att
besluta i frågor som väcks genom medborgarförslag. Kommunfullmäktige har överlåtit till miljö- och
hälsoskyddsnämnden att besluta i ärenden som väcks genom medborgarförslag. Nämnden ska till
kommunfullmäktige i april och oktober redovisa avgjorda och icke avgjorda medborgarförslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har för perioden 2020-08-01 - 2020-12-31 inte några avgjorda eller
icke avgjorda medborgarförslag att redovisa.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Tjänsteskrivelsen är digitalt signerad av Anna Kärner.
Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige i Kristianstads kommun kommunledningskontoret@kristianstad.se
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

ON § 27

Redovisning av beslutade och ej avgjorda
medborgarförslag
Änr ON 2021/16

Beslut


Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2020-06-06
– 2021-02-05 till kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2008-11-11 § 272 beslutat att överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom medborgarförslag. Kommunfullmäktige har överlåtit till Omsorgsnämnden att
besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag. Omsorgsnämnden ska till Kommunfullmäktige i april och oktober redovisa avgjorda
och ej avgjorda medborgarförslag
Omsorgsnämnden har för perioden ovan fyra ej avgjorda medborgarförslag att redovisa:
Valfrihet avseende insatser för brukare inom Omsorgsförvaltningen. KF
2019-12-10 § 301 Änr ON 2020/9
Ärendet behandlas av omsorgsnämnden 2021-02-24.

Medborgarförslag - Ordna enkla och smarta boenden för pensionärer KF
2020-01-14. § 16. Änr ON 2020/32
Ärendet behandlas av omsorgsnämnden 2021-02-24.
Medborgarförslag - Parkeringstillstånd för sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård, helg, kväll och natt KF 2020-03-10 § 36 Änr ON

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

2020/144
Ärendet behandlas av omsorgsnämnden 2021-02-24.

Medborgarförslag - Boende för yngre personer med funktionsvariationer
(LSS) i Tollarp. KF 2020-06-23 § 105. Änr ON 2020/271

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 202006-06 – 2021-02-05 till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-02-05

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Omsorgsförvaltningen

1 (2)

2021-02-05

Planeringsenheten
Emelie Josephsson
044-13 68 15
emelie.josephsson@kristianstad.se

Omsorgsnämnden

Redovisning av medborgarförslag
Änr ON 2020/20 1.2.2

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2020-06-06 –
2021-02-05 till kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2008-11-11 § 272 beslutat att överlåta till styrelsen
eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom medborgarförslag.
Kommunfullmäktige har överlåtit till Omsorgsnämnden att besluta i ärenden
som väckts genom medborgarförslag. Omsorgsnämnden ska till Kommunfullmäktige i april och oktober redovisa avgjorda och ej avgjorda medborgarförslag
Omsorgsnämnden har för perioden ovan fyra ej avgjorda medborgarförslag
att redovisa:
Valfrihet avseende insatser för brukare inom Omsorgsförvaltningen. KF 201912-10 § 301 Änr ON 2020/9
Ärendet behandlas av omsorgsnämnden 2021-02-24.

Medborgarförslag - Ordna enkla och smarta boenden för pensionärer KF
2020-01-14. § 16. Änr ON 2020/32
Ärendet behandlas av omsorgsnämnden 2021-02-24.
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Medborgarförslag - Parkeringstillstånd för sjuksköterskor inom kommunal
hemsjukvård, helg, kväll och natt KF 2020-03-10 § 36 Änr ON 2020/144
Ärendet behandlas av omsorgsnämnden 2021-02-24.

Medborgarförslag - Boende för yngre personer med funktionsvariationer
(LSS) i Tollarp. KF 2020-06-23 § 105. Änr ON 2020/271

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-02-05

Camilla Gärdebring

Emelie Josephsson

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
DELEGERINGSBESLUT
Räddningstjänsten

2021-03-02

RN § 2021/2 Pierre Månsson

Redovisning av besvarade och obesvarade
medborgarförslag
Änr RN 2021/44

Beslut
•

Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2020-09-01
– 2021-02-03 till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning/Ärendet

Kommunfullmäktige har 2008-11-11 § 272 beslutat att överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom
medborgarförslag. Kommunfullmäktige har överlåtit till
Räddningsnämnden att besluta i ärenden som väckts genom
medborgarförslag. Räddningsnämnden ska till Kommunfullmäktige i april
och oktober redovisa avgjorda och ej avgjorda medborgarförslag.
Räddningsnämnden har för perioden 2020-09-01 – 2021-02-03 inga
medborgarförslag att redovisa.
Pierre Månsson
Räddningsnämndens ordförande

1 (1)

RN 2021/44
2021-02-18
TJÄNSTEUTLÅTANDE

Räddningstjänsten

1 (1)

2021-02-18

Andreas Bengtsson
044135005
Andreas.Bengtsson@kristianstad.se

Räddningsnämnden

Redovisning av besvarade och obesvarade
medborgarförslag
Änr RN 2021/44

Räddningstjänstens förslag till Räddningsnämnden


Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2020-09-01 –
2021-02-03 till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2008-11-11 § 272 beslutat att överlåta till styrelsen
eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom medborgarförslag.
Kommunfullmäktige har överlåtit till Räddningsnämnden att besluta i ärenden
som väckts genom medborgarförslag. Räddningsnämnden ska till Kommunfullmäktige i april och oktober redovisa avgjorda och ej avgjorda medborgarförslag
Räddningsnämnden har för perioden 2020-09-01 – 2021-02-03 inga medborgarförslag att redovisa.

Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2021-02-18.

Andreas Bengtsson
Räddningschef

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-01-28

TN § 6

Redovisning av obesvarade och besvarade
medborgarförslag juli - december 2020
Änr TN 2020/1854

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen.
Föreslå kommunfullmäktige



Att godkänna redovisningen

Sammanfattning
Kommunfullmäktige får enligt 5 kap 23 § Kommunallagen överlåta till
styrelse eller nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarförslag, utom i de fall som anges i 1§.
Nämnden skall två gånger per år informera fullmäktige om de beslut
som fattats med anledning av medborgarförslag och de medborgarförslag som inte avgjorts inom cirka ett år från det att förslagen väcktes i
fullmäktige. Redovisningarna ska redovisas vid fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.
Förvaltningen överlämnar bilagda förteckningar över besvarade
medborgarförslag samt medborgarförslag som är under beredning
fr.o.m. 1 juli 2020 – 31 december 2020.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen.
Föreslå kommunfullmäktige



Att godkänna redovisningen

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-05
Redovisning av obesvarade och besvarade medborgarförslag.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Tekniska förvaltningen

1 (2)

2021-01-05

Staben
Charlotte Holmgren
04413 54 25
charlotte.holmgren@kristianstad.se

Tekniska nämnden

Redovisning av obesvarade och besvarade medborgarförslag 2020
Änr TN 2020/1854

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen.
Föreslå kommunfullmäktige


Att godkänna redovisningen

Sammanfattning
Kommunfullmäktige får enligt 5 kap 23 § Kommunallagen överlåta till
styrelse eller nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 1§.
Nämnden skall två gånger per år informera fullmäktige om de beslut som
fattats med anledning av medborgarförslag och de medborgarförslag som
inte avgjorts inom cirka ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige.
Redovisningarna ska redovisas vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och oktober.
Förvaltningen överlämnar bilagda förteckningar över besvarade medborgarförslag samt medborgarförslag som är under beredning fr.o.m. 1
juli 2020 – 31 december 2020.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-05
Redovisning av obesvarade och besvarade medborgarförslag.

Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

Jimmy Källström

Maria Törnqvist

Förvaltningschef

HR-chef

Beslut expedieras till
Kommunstyrelsen

2 (2)

Besvarade medborgarförslag
Utskriftsdatum:

2021-01-05

Utskriven av:

Diarieenhet:

Tekniska förvaltningen

Datum:

2020-07-01 - 2020-12-31

Riktning:

Inkomna

Status:

Avslutade

Handlingstyp:

MEDBORGARFÖRSLAG

Id

I/U/K

Charlotte Holmgren

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Handlingstyp

Ärendemening
2020.2174

I

Medborgarförslag - Utöka boendeparkering
inom Boendeområde D, söder

Rickard Wilhelmsson

2020-03-20

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/714

Beslut i tekniska nämnden 2020-09-24

MEDBORGARFÖRSLAG

Avslag
2020.2177

I

Medborgarförslag - Avseende trafiksituationen
vid Vasagatan, Sjöcronas gata och
Lagmansgatan

Rickard Wilhelmsson

2020-03-20

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/715

Beslut i tekniska nämnden 2020-09-24

MEDBORGARFÖRSLAG

Avslag
2020.2179

I

Medborgarförslag - Upprustning av Gamla
Äspetbron i gammal stil

Rickard Wilhelmsson

2020-03-20

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/716

Beslut i tekniska nämnden 2020-12-17

MEDBORGARFÖRSLAG

Avslag
2020.3234

I

Medborgarförslag - Gör Kristianstad till en
säkrare och bättre cykelstad

Rickard Wilhelmsson

2020-04-28

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/1011

Beslut i tekniska nämnden 2020-11-19

MEDBORGARFÖRSLAG

Besvarat
2020.3236

I

Medborgarförslag - planera om
busshållsplatsen utanför Finlandshusen så den
bättre passar seniorbostäderna

Rickard Wilhelmsson

2020-04-28

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/1012

Beslut i tekniska nämnden 2020-10-22

MEDBORGARFÖRSLAG

Bifall
2020.3238

I

Medborgarförslag - Belysning till
hundrastgården i Önnestad.

Rickard Wilhelmsson

2020-04-28

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/1013

Beslut i tekniska nämnden 2020-09-24

MEDBORGARFÖRSLAG

Avslag
2020.3240

I

Medborgarförslag - En basketplan på

Rickard Wilhelmsson
Sidan 1 av 3

Möllebacken.
2020-04-28

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/1014

Beslut i tekniska nämnden 2020-09-24

MEDBORGARFÖRSLAG

Besvarat
2020.5598

I

Medborgarförslag - Skapa skydd till träden vid
populära rastningsstråk för hundar

Rickard Wilhelmsson

2020-07-07

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/1713

Beslut i tekniska nämnden 2020-10-22

MEDBORGARFÖRSLAG

Avslag
2020.5599

I

Medborgarförslag - Utveckling av "gröning" på
Helgedal

Rickard Wilhelmsson

2020-07-07

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/1714

Beslut i tekniska nämnden 2020-12-17

MEDBORGARFÖRSLAG

Avslag
2020.5601

I

Medborgarförslag - Belysning vid lekplatsen
Rickard Wilhelmsson
mellan Sälgvägen och Nyponvägen samt mellan
Enrisvägen och Mistelvägen Åhus

2020-07-07

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/1715

Beslut i tekniska nämnden 2020-12-17

MEDBORGARFÖRSLAG

Avslag
2020.5604

I

Medborgarförslag - Säkerhetsåtgärder för
trafiken vid Prästallén

Rickard Wilhelmsson

2020-07-07

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/1716

Beslut i tekniska nämnden 2020-10-22

MEDBORGARFÖRSLAG

Besvarat
2020.5615

I

Medborgarförslag - Farthinder i centrala Åhus

Rickard Wilhelmsson

2020-07-07

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/1720

Beslut i tekniska nämnden 2020-10-22

MEDBORGARFÖRSLAG

Avslag
2020.5617

I

Medborgarförslag - Förstärk synligheten för
blåljusenheter vid utryckning längs
Snapphanevägen i Kristianstad

Rickard Wilhelmsson

2020-07-07

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/1721

Beslut i tekniska nämnden 2020-11-19

MEDBORGARFÖRSLAG

Avslag
2020.5620

I

Medborgarförslag- Asfaltera grusvägen vid
Rickard Wilhelmsson
början av Kvarnnäsvägen 1A till Kvarnnäsvägen
3C

2020-07-07

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/1722

Beslut i tekniska nämnden 2020-11-19

MEDBORGARFÖRSLAG

Besvarat
2020.5587

I

Medborgarförslag - Förslag om parkeringsförbud Rickard Wilhelmsson
eller annan lösning till ökad framkomlighet
Lottavägen

2020-07-07

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/1708

Beslut i tekniska nämnden 2020-11-19

MEDBORGARFÖRSLAG

Besvarat
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2020.6954

I

Medborgarförslag - Vid anslutning till kommunalt Lars Svensson
VA inom landsbyggdsområden ska kostnaden
delas lika

2020-09-25

Kommunledningskontoret

VA-avdelningen

TN 2019/1534

Beslut i tekniska nämnden 2020-01-30

MEDBORGARFÖRSLAG

Avslag
2020.7147

I

Medborgarförslag - Hundrastgård i Tivoliparken

Rickard Wilhelmsson

2020-09-30

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2247

Beslut i tekniska nämnden 2020-12-17

MEDBORGARFÖRSLAG

Besvarat
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Obesvarade medborgarförslag
Utskriftsdatum:

2021-01-05

Utskriven av:

Diarieenhet:

Tekniska förvaltningen

Datum:

2018-01-01 - 2020-12-31

Riktning:

Inkomna

Status:

Aktuella

Handlingstyp:

MEDBORGARFÖRSLAG

Id

I/U/K

Charlotte Holmgren

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Handlingstyp

Ärendemening
2019.6302

Medborgarförslag - Hundrastgård i Arkelstorp

Rickard Wilhelmsson

2019-10-02

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2019/2341

Ärende på nämndsmöte 2021-01-28

MEDBORGARFÖRSLAG

Medborgarförslag - att reningsverket gör
mätningar och följer upp narkotikaspår i
avloppsvattnet samt jämför med andra
kommuner

Lars Svensson

Kommunledningskontoret

VA-avdelningen

2020.2163

I

I

2020-03-20
TN 2020/709
2020.5606

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-07-07

Medborgarförslag - Utomhuspadelbana på
gröningen Helgedal/Hedentorp

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/1717
2020.5608

MEDBORGARFÖRSLAG
Medborgarförslag - Parkeringsplatser runt
Talldalsplanen i Vä

Rickard Wilhelmsson

2020-07-07

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/1718

Ärende på nämndsmöte 2021-01-28

MEDBORGARFÖRSLAG

Medborgarförslag - Fler cykelpumpar i
Kristianstad

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

2020.5610

I

I

2020-07-07
TN 2020/1719
2020.5588

MEDBORGARFÖRSLAG
I

Medborgarförslag - Behov av asfalterad
Rickard Wilhelmsson
övergång där Klabbarpsvägen möter Linjevägen

2020-07-07

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/1709

Ärende på nämndsmöte 2021-01-28

MEDBORGARFÖRSLAG

Medborgarförslag - Ta bort träd vid
Fregattvägen Åhus

Rickard Wilhelmsson

2020.7079

I
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2020-09-30

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2214

Ärende på nämndsmöte 2021-01-28

MEDBORGARFÖRSLAG

2020.7081

I

2020-09-30

Medborgarförslag - Kommunala toaletter på Lilla Rickard Wilhelmsson
torg/Stora torg
Kommunledningskontoret

TN 2020/2215
2020.7107

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-09-30

Medborgarförslag - Farthinder/bulor på Västra
Boulevarden i Kristianstad

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2229
2020.7109

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-09-30

Medborgarförslag - Farthinder och bom vid
Hardeknuts väg

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2230
2020.7112

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-09-30

Medborgarförslag - Fler lekredskap till
lekplatsen i Tivoliparken

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2231
2020.7113

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-09-30

Medborgarförslag - Grundarbete och asfaltering Rickard Wilhelmsson
cykelväg Nosaby - Balsby
Kommunledningskontoret

TN 2020/2232
2020.7115

I

Medborgarförslag - Åtgärda cykelvägen till
Balsby

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2233

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-09-30

Medborgarförslag - Fler väg/farthinder på Otto
Lindenows väg genom Hammarslund

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2234
2020.7119

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-09-30

Medborgarförslag - Hundrastgård i Arkelstorp

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2235
2020.7121
2020-09-30
TN 2020/2236

Anläggning
MEDBORGARFÖRSLAG

2020-09-30

2020.7117

Anläggning

MEDBORGARFÖRSLAG
I

Medborgarförslag - Hundrastgård vid
Stenskeppsvägen, Hammar

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning
MEDBORGARFÖRSLAG
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2020.7123

I

2020-09-30

Medborgarförslag - Skötsel av gamla banvallen
vid Per Jägares väg

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2237
2020.7125

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-09-30

Medborgarförslag - Bygg farthinder vid
Sigfridsvägen, Åhus

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2238
2020.7136

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-09-30

Medborgarförslag - Töm soptunnor,
papperskorgar och hundavfallskärl oftare

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2242
2020.7138

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-09-30

Medborgarförslag - Utveckla och förbättra
cykelvägen längs Blekingevägen

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2243
2020.7141

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-09-30

Medborgarförslag - utvidga det gröna stråket i
riktning mot Helgeå

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2244
2020.7143

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-09-30

Medborgarförslag - Åtgärder mot Kanalgatans
trafik

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2245
2020.7145

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-09-30

Medborgarförslag - Bullerskydd längs Södra
Boulevarden

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2246
2020.7149

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-09-30

Medborgarförslag - Gatubelysning av högre
klass längs Kung Knuts väg

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2248
2020.7152

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-09-30

Medborgarförslag - Parkeringar på gräset vid
Lottavägen i Norra Åsum

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2249
2020.7154

MEDBORGARFÖRSLAG
I

Medborgarförslag - Reglering av parkering i

Rickard Wilhelmsson
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bostadsområden, Norra Åsum
2020-09-30

Kommunledningskontoret

TN 2020/2250
2020.7156

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-10-01

Medborgarförslag - Väghinder utanför
Diamantens förskola

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2251
2020.7158

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-10-01

Medborgarförslag - Förtydliga symboler för
cyklister på trottoarer

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2252
2020.7160

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-10-01

Medborgarförslag - Belysning på cykelvägen
mellan framtidsgymnasiet/gamla Nolato och
Snapphanevägen

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2253
2020.7162

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-10-01

Medborgarförslag - Hundrastgård i park vid
Ryttarevägen, Jägarvägen och Hubertusvägen

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2254
2020.7164

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-10-01

Medborgarförslag - Cykelpump i Degeberga

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2255
2020.7167

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-10-01

Medborgarförslag - Fler parkeringsplatser längs Rickard Wilhelmsson
med kusten
Kommunledningskontoret

TN 2020/2256
2020.7170

I

Medborgarförslag - Utplacering av Baja-Maja vid Rickard Wilhelmsson
badplatsen Havsvägen Åhus
Kommunledningskontoret

TN 2020/2257
I

Medborgarförslag - Hundrastgård i Hammar

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2464

2020-10-23

Anläggning
MEDBORGARFÖRSLAG

2020-10-23

2020.7852

Anläggning
MEDBORGARFÖRSLAG

2020-10-01

2020.7849

Anläggning

MEDBORGARFÖRSLAG
I

Medborgarförslag - Parkeringsplatser för
funktionsnedsatta utanför biblioteket i Tollarp

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning
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TN 2020/2465
2020.7853

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-10-23

Medborgarförslag - Ny asfalt på basketplan vid
Enrisvägen

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2466
2020.7870

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-10-23

Medborgarförslag - Hastighetssänkning samt
linjemarkering av övergångsställe
Slättängsvägen och Snälltågsvägen

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2471
2020.8628

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-11-23

Medborgarförslag - Bygg park i anslutning till
Barbacka på badhustomten

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2747
2020.8630

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-11-23

Medborgarförslag - Galler/halkskydd på alla
gångbroar och spångar på Linnérundan

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2748
2020.8632

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-11-23

Medborgarförslag - Bänkar på banvallen mellan Rickard Wilhelmsson
Skepparslöv och Vä lyckor
Kommunledningskontoret

TN 2020/2749
2020.8602

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-11-23

Medborgarförslag - Cykel- och gångväg på
Öllsjövägen

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2735
2020.8604

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-11-23

Medborgarförslag - Cykel- och gångbro till
Axonaskolan i Tollarp

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2736
2020.8606

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-11-23

Medborgarförslag - Ändring av
parkeringsförutsättningarna på Lyckans Väg i
Kristanstad

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2737
2020.8608
2020-11-23
TN 2020/2738

Anläggning

MEDBORGARFÖRSLAG
I

Medborgarförslag - Fler övergångsställen på
Prästallén

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning
MEDBORGARFÖRSLAG
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2020.9249

I

2020-12-21

Medborgarförslag - Utöka antalet
boendeparkeringar på Östermalm

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2923
2020.9251

MEDBORGARFÖRSLAG
I

2020-12-21

Medborgarförslag - Hundlatrin på Frans G
Wibergs väg

Rickard Wilhelmsson

Kommunledningskontoret

Anläggning

TN 2020/2924
2020.9253
2020-12-21
TN 2020/2925

MEDBORGARFÖRSLAG
I

Medborgarförslag - Belysning på baksidan av
musikskolan

Anders Johansson

Kommunledningskontoret

Fastighetsteknik
MEDBORGARFÖRSLAG
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Överförmyndarnämnden

2021-02-18

ÖFN § 8

Redovisning av besvarade och obesvarade
medborgarförslag
Änr ÖF 2020/28

Beslut


Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2020-08-31
– 2021-02-11 till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2008-11-11 § 272 beslutat att överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom
medborgarförslag. Kommunfullmäktige har överlåtit till Överförmyndarnämnden att besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag.
Överförmyndarnämnden ska till Kommunfullmäktige i april och oktober
redovisa avgjorda och ej avgjorda medborgarförslag.
Överförmyndarnämnden har för perioden 2020-08-31 – 2021-02-11 inga
medborgarförslag att redovisa.

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden


Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2020-08-31
– 2021-02-11 till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2021-01-13.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Överförmyndarkansliet

1 (2)

2021-01-13

Andrea Ax Karlsén
044135184
andrea.karlsen@kristianstad.se

Överförmyndarnämnden

Redovisning av besvarade och obesvarade
medborgarförslag
Änr ÖF 2020/28

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden


Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2020-08-31 –
2021-02-11 till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2008-11-11 § 272 beslutat att överlåta till styrelsen
eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom medborgarförslag.
Kommunfullmäktige har överlåtit till Överförmyndarnämnden att besluta i
ärenden som väckts genom medborgarförslag. Överförmyndarnämnden ska
till Kommunfullmäktige i april och oktober redovisa avgjorda och ej avgjorda
medborgarförslag
Överförmyndarnämnden har för perioden 2020-08-31 – 2021-02-11 inga
medborgarförslag att redovisa.

Beslutsunderlag
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2021-01-13

Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

Marie Appelqvist
Kanslichef

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 45

Motion - Återinför franska som språkval i
Kristianstads kommun
Änr KS 2018/117

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 6.

Reservationer
Carl-Henrik Nilsson (SD), Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson
(SD) och Anders Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Protokollsanteckningar
Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet ställer sig frågande till utredningens påstående att undervisningen skulle behöva ske utanför ordinarie skoltid. Övriga elever har ju
redan idag tyska och spanska på motsvarande schematid.
Är enda möjlighet att hålla språklektionerna utanför ordinarie skoltid
borde det också finnas möjlighet att undersöka möjligheten att utöka med
fler moderna språk såsom portugisiska, japanska och arabiska. Vilket som
bieffekt borde kunna höja dessa språks status.”

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden
Carl-Henrik Nilsson (SD), Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson
(SD) och Anders Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

Beslutsgång
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
mot Carl-Henrik Nilssons (SD) med fleras förslag till beslut och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Sammanfattning
I en motion daterad 2018-01-26 till kommunfullmäktige har Ida Nilsson
(MP), Lena Olsson (M), Christina Borglund (KD) och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ)
föreslagit att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att skyndsamt
återinföra franska som språkval för årskurs 6-9 i skolor med kommunal
huvudman. Såväl Barn- och utbildningsnämnden som Kommunstyrelsen
föreslog Kommunfullmäktige avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-14 § 136 att återremittera ärendet för att utreda frågan om
fjärrundervisning. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu undersökt
förutsättningarna av fjärrundervisning som verktyg för ett återinförande
av franska som språkval i kommunens grundskolor.
Fjärrundervisning får enligt skollagen endast ersätta reguljär undervisning
om det inte finns någon legitimerad och behörig lärare i franska på skolan,
eller om elevunderlaget för en skola är så otillräckligt att undervisning i
ordinarie form leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
Idag förekommer ingen undervisning i franska som moderna språk inom
kommunala grundskolor i Kristianstads kommun.
Fjärrundervisning i ämnet franska på kommunens skolor skulle av organisatoriska skäl få en lönekostnad motsvarande drygt 6 Mkr per år. Inom
nuvarande budgetförutsättningar finns inte möjlighet att genomföra fjärrundervisning i franska.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 6.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-10 § 40.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 6.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-20.
Barnkonsekvensanalys 2020-11-20.
Remiss 2019-06-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-14 § 136.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-24 § 95.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-10 § 105.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-12-04 § 119.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-11-27 § 79.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-01.
Barnkonsekvensanalys 2018-11-01.
Remiss 2018-04-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13 § 49.
Motion 2018-01-26.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

3 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-02-10

KSAU § 40

Motion - Återinför franska som språkval i
Kristianstads kommun
Änr KS 2018/117

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 6.

Reservationer
Annelie Fälth Simonsson (SD) och Carl-Henrik Nilsson (SD) reserverar sig
skriftligt mot beslutet enligt följande:
”Sverigedemokraterna i Kristianstad reserverade sig mot beslutet att anse
motionen besvarad med hänvisning till barn-och utbildningsnämndens
yttrande. Sverigedemokraterna yrkar för att bifalla motionen om återinföra
franska som språkval i Kristianstad kommun.”

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden
Annelie Fälth Simonsson (SD) och Carl-Henrik Nilsson (SD) yrkar bifall till
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut mot
Annelie Fälth Simonssons (SD) med fleras förslag till beslut och finner att
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-02-10

Sammanfattning
I en motion daterad 2018-01-26 till kommunfullmäktige har Ida Nilsson
(MP), Lena Olsson (M), Christina Borglund (KD) och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ)
föreslagit att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att skyndsamt
återinföra franska som språkval för årskurs 6-9 i skolor med kommunal
huvudman. Såväl Barn- och utbildningsnämnden som Kommunstyrelsen
föreslog Kommunfullmäktige avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-14 § 136 att återremittera ärendet för att utreda frågan om
fjärrundervisning. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu undersökt
förutsättningarna av fjärrundervisning som verktyg för ett återinförande
av franska som språkval i kommunens grundskolor.
Fjärrundervisning får enligt skollagen endast ersätta reguljär undervisning
om det inte finns någon legitimerad och behörig lärare i franska på skolan,
eller om elevunderlaget för en skola är så otillräckligt att undervisning i
ordinarie form leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
Idag förekommer ingen undervisning i franska som moderna språk inom
kommunala grundskolor i Kristianstads kommun.
Fjärrundervisning i ämnet franska på kommunens skolor skulle av organisatoriska skäl få en lönekostnad motsvarande drygt 6 Mkr per år. Inom
nuvarande budgetförutsättningar finns inte möjlighet att genomföra fjärrundervisning i franska.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 6.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 6.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-20.
Barnkonsekvensanalys 2020-11-20.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-02-10

Remiss 2019-06-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-14 § 136.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-24 § 95.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-10 § 105.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-12-04 § 119.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-11-27 § 79.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-01.
Barnkonsekvensanalys 2018-11-01.
Remiss 2018-04-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13 § 49.
Motion 2018-01-26.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

3 (3)

BUN 2018/2223
2021.464
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-01-21
1 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

BUN § 6

Svar motion: Återremiss motion för utredning om
fjärrundervisning för att återinföra franska som
språkval
Änr BUN 2018/2223

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige


Beslutar att återremitterad motion, efter utredning om fjärrundervisning som verktyg för återinförande av franska som språkval för årskurs
6-9 i de kommunala skolorna, anses besvarad med hänvisning till barnoch utbildningsförvaltningens yttrande.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Skolchef Anders Månsson redovisar ärendet.

Yrkanden
Sverigedemokraterna yrkar bifall för eget förslag.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
-

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag

-

Sverigedemokraternas förslag

Omröstning
Ordföranden ställer dessa två mot varandra i en omröstning.
Nämnden godkänner följande ordning:
Ja-röst för barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

Nej-röst för Sverigedemokraternas förslag.

Med 12 röster för förvaltningens förslag och 3 röster för Sverigedemokraternas förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag.
Omröstningsprotokoll, se bilaga B.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige har Ida Nilsson (MP), Lena Olsson (M),
Christina Borglund (KD) och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) föreslagit att barn- och
utbildningsnämnden ges i uppdrag att skyndsamt återinföra franska som
språkval för årskurs 6-9 i skolor med kommunal huvudman. Såväl barnoch utbildningsnämnden som kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärenden för att utreda frågan om fjärrundervisning. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu undersökt förutsättningarna av fjärrundervisning som
verktyg för ett återinförande av franska som språkval i kommunens grundskolor.
Fjärrundervisning får enligt skollagen endast ersätta reguljär undervisning
om det inte finns någon legitimerad och behörig lärare i franska på skolan,
eller om elevunderlaget för en skola är så otillräckligt att undervisning i
ordinarie form leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
Idag förekommer ingen undervisning i franska som moderna språk inom
kommunala grundskolor i Kristianstads kommun.
Fjärrundervisning i ämnet franska på kommunens skolor skulle av organisatoriska skäl få en lönekostnad motsvarande drygt 6 Mkr per år. Inom
nuvarande budgetförutsättningar finns inte möjlighet att genomföra fjärrundervisning i franska.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige


Besluta att återremitterad motion, efter utredning om fjärrundervisning som verktyg för återinförande av franska som språkval för årskurs 6-9 i de kommunala skolorna, anses besvarad med hänvisning till
barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-20
Motion om att återinföra franska som språkval i Kristianstads kommun
180126
Barn- och utbildningsnämndens beslut att föreslå att motion avslås om att
återinföra franska som språkval i Kristianstads kommun 181204
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att avslå motion om att
återinföra franska som språkval i Kristianstads kommun 190424
Kommunfullmäktiges beslut om återremittering till kommunstyrelsen
angående motion att återinföra franska som språkval i Kristianstads kommun 190514
Barnkonsekvensanalys 2020-11-20

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

3 (3)

BUN 2018/2223
2020.14670
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Barn- och utbildningsförvaltningen
Anders Månsson
anders.mansson@kristianstad.se

2020-12-03
1 (3)

2020-11-20

Barn- och utbildningsnämnden

Svar på återremiss på motion för utredning om
fjärrundervisning för att återinföra franska som språkval
Änr BUN 2018/2223

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige


Besluta att återremitterad motion, efter utredning om fjärrundervisning som verktyg
för återinförande av franska som språkval för årskurs 6-9 i de kommunala skolorna,
anses besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige har Ida Nilsson (MP), Lena Olsson (M), Christina
Borglund (KD) och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) föreslagit att barn- och utbildningsnämnden ges i
uppdrag att skyndsamt återinföra franska som språkval för årskurs 6-9 i skolor med
kommunal huvudman. Såväl barn- och utbildningsnämnden som kommunstyrelsen
föreslog kommunfullmäktige avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutade att
återremittera ärenden för att utreda frågan om fjärrundervisning. Barn- och
utbildningsförvaltningen har nu undersökt förutsättningarna av fjärrundervisning som
verktyg för ett återinförande av franska som språkval i kommunens grundskolor.
Fjärrundervisning får enligt skollagen endast ersätta reguljär undervisning om det inte
finns någon legitimerad och behörig lärare i franska på skolan, eller om elevunderlaget för
en skola är så otillräckligt att undervisning i ordinarie form leder till betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
Idag förekommer ingen undervisning i franska som moderna språk inom kommunala
grundskolor i Kristianstads kommun.
Fjärrundervisning i ämnet franska på kommunens skolor skulle av organisatoriska skäl få
en lönekostnad motsvarande drygt 6 Mkr per år. Inom nuvarande budgetförutsättningar
finns inte möjlighet att genomföra fjärrundervisning i franska.

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (3)

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-20
Motion om att återinföra franska som språkval i Kristianstads kommun 180126
Barn- och utbildningsnämndens beslut att föreslå att motion avslås om att återinföra
franska som språkval i Kristianstads kommun 181204
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att avslå motion om att återinföra
franska som språkval i Kristianstads kommun 190424
Kommunfullmäktiges beslut om återremittering till kommunstyrelsen angående motion
att återinföra franska som språkval i Kristianstads kommun 190514
Barnkonsekvensanalys 2020-11-20

Ärendet
Ida Nilsson (MP), Lena Olsson (M), Christina Borglund (KD) och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) har
2018-01-26 i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att barn- och
utbildningsnämnden ges i uppdrag att skyndsamt återinföra franska som språkval för
årskurs 6-9 i skolor med kommunal huvudman.
Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt förutsättningarna för att genomföra
motionens intentioner. Att återinföra franska som språkval skulle innebära att anordna
undervisning i franska för elever i årskurs 6 på 26 skolor och för elever i årskurs 7-9 på 12
skolor. Det skulle kräva åtskilliga transporter för elever mellan skolor spridda över
kommunen. Organisationen skulle belastas med såväl småskalighets- som logistikproblem.
Det är inte heller organisatoriskt görbart att språklärarna på högstadierna transporteras
till mellanstadieskolorna då det är för få lärare till för många mellanstadieskolor att
rymmas inom veckans schematid. Även den ekonomiska bärigheten skulle bli lidande.
Med hänvisning till de konsekvenser som förvaltningen framförde i ärendet beslutade
barn- och utbildningsnämnden 2018-12-04 att kommunstyrelsen skulle föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-24 enligt
förslaget, men kommunfullmäktige beslutade 2019-05-14 istället återremittera ärenden
till kommunstyrelsen för att utreda frågan om fjärrundervisning. Kommunstyrelsen
återremitterade 2019-06-04 ärendet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningen har nu undersökt förutsättningarna - möjligheter och
konsekvenser - av införandet av fjärrundervisning som verktyg för ett återinförande av
franska som språkval i kommunens grundskolor.
Fjärrundervisning får enligt skollagen bara ersätta reguljär undervisning om det inte finns
någon legitimerad och behörig lärare i franska på skolan, eller om elevunderlaget för en
skola är så otillräckligt att undervisning i ordinarie form leder till betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
Behörighetskraven för lärare som utövar fjärrundervisning, s.k. fjärrlärare, är desamma
som vid reguljär undervisning i klassrum på skolan.
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Elever som deltar i fjärrundervisning ska göra det i salar som respektive skolenhet har.
Eleverna har samma rättigheter till stöd som i övriga ämnen.
Vid fjärrundervisning ska det finnas en handledare närvarande på varje skola där eleverna
befinner sig. Handledare måste finnas närvarande under varje lektion. Handledaren bör i
första hand vara en annan lärare som är anställd på skolan, i andra hand en anställd med
god erfarenhet av att arbeta med elever och som bedömts vara lämplig för uppdraget.
Fjärrläraren måste i förväg informera handledarna om lektionens innehåll och om vad
som behöver förberedas, samt följa upp hur undervisningen har fungerat. För att
samarbetet mellan fjärrlärare och handledare samt undervisningen av och
kommunikationen med eleverna skall fungera väl bör fjärrläraren undervisa ett rimligt
antal elever och grupper samtidigt. Såväl fjärrlärare som handledare behöver tid för föroch efterarbete.
En kommun som avser införa fjärrundervisning ska fatta särskilt beslut om det. Beslutet
får enbart gälla för ett läsår i taget och skall meddelas skolinspektionen. Kommunen ska
inför varje läsår ta förnyad ställning till frågan om fjärrundervisning.
Moderna språk, varav franska är ett, läses ca 80 minuter per skolvecka i årskurs 6 och ca
160 minuter per skolvecka i årskurs 7-9. Fjärrundervisningen behöver ske för flera skolor
samtidigt under en fjärrlärares ledning. Av schematekniska skäl får dessa lektioner i
praktiken därför förläggas efter ordinarie skoldags slut. En försvårande organisatorisk
faktor är om eleven som läser franska också har modersmålsundervisning då detta oftast
också ligger efter skoldagens slut.
Idag förekommer ingen undervisning i franska som moderna språk inom kommunala
grundskolor i Kristianstads kommun.
Lönekostnaden för att genomföra fjärrundervisning i franska skulle motsvara totalt drygt
6 Mkr per år. Inom nuvarande budgetförutsättningar finns därav inte möjlighet att
genomföra fjärrundervisning i franska.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys av ärendet har genomförts och barnkonventionens intentioner
beaktats.

Kenth Olsson
Förvaltningschef

Anders Månsson
Skolchef

Beslut expedieras till
Kommunstyrelsen
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BUN 2018/2223
BARNKONSEKVENSANALYS FÖR
BARN 0-18 ÅR

2020.14675
1 (1)
2020-12-03

Barn- och utbildningsförvaltningen
Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats/årskurser:

Kommunala grundskolor åk 6-9.
Planerad åtgärd/beslut
Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:

Besvarande av återremiss från motion om att återinföra franska som språkval i de
kommunala skolorna.
Påverkan av åtgärd/beslut på barn/elever

Barnkonsekvensanalys BANM v. 1.6

☒ Förslag till beslut förändrar inte för barn jämfört med tidigare
Redogör för hur förslag till beslut inte förändrar för barn jämfört med tidigare:

Inga förändringar avseende språkval i grundskolan sker.
☐ Förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare
Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare:

Beaktande av barnkonventionens intentioner
Förslaget innebär inte någon förändring i jämfört med nuvarande situation för barnen.
Barnens rätt till utveckling uppfylls.
Genomförande av barnkonsekvensanalys
Datum:

2020-11-20

Barnkonsekvensanalys genomförd av:

Anders Månsson

Registrera: Ja. Kod: Samma som beslut. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Samma som beslut.
Kristianstads kommun behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om dina
rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter. www.kristianstad.se/personuppgifter
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REMISS
Kommunledningskontoret

2019-06-04

Kansli- och kommunikationsavdelningen
Hanna Nicander
044-132226
hanna.nicander@kristianstad.se

Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

Ärendenummer

KS 2018/117 1.2.6

Ärende

Återremiss Motion - Återinför franska som språkval
i Kristianstads kommun

För yttrande

Senast 2019-09-06

Yttrandet

Skickas via Evolution till kommunledningskontoret

Hanna Nicander
Nämndsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-05-14

KF § 136

Motion - Återinför franska som språkval i Kristianstads
kommun
Änr KS 2018/117 1.2.6

Beslut


Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen för att utreda frågan om
fjärrundervisning.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Lena Ohlsson (M), Sarah Levin (V), Annelie Fälth Simonsson (SD) och
Göran Montan (M) yrkar bifall till motionen.
Daniél Tejera (L), Pierre Månsson (L) och Ulrika Tollgren (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Peter Johansson (M) och Alexander Harrisson (KD) yrkar att ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen för att utreda frågan om fjärrundervisning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag om återremiss mot att ärendet avgörs idag och
finner att Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet

Sammanfattning
Ida Nilsson (MP), Lena Olsson (M), Christina Borglund (KD) och Kjell-Erik
Ståhl (ÅÅ) har 2018-01-26 i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit
att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att skyndsamt återinföra
franska som språkval för årskurs 6-9 i de kommunala skolorna.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-05-14

Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt förutsättningarna för att
genomföra förslaget. Att återinföra franska som språkval skulle innebära
att totalt 25 skolor skulle erbjuda språkval mot tidigare 13 skolor, vilket
skulle kräva åtskilliga transporter för elever mellan skolor spridda över
kommunen. Organisationen skulle belastas med såväl småskalighets- och
logistikproblem. Det är inte heller organisatoriskt görbart att språklärarna
på högstadierna transporteras till mellanstadieskolorna då det är för få
lärare till för många mellanstadieskolor att rymmas inom veckans schematid.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-24 § 95.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-10 § 105.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-12-04 § 119.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-11-27 § 79.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-01.
Barnkonsekvensanalys 2018-11-01.
Remiss 2018-04-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13 § 49.
Motion 2018-01-26.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-24

KS § 95

Motion - Återinför franska som språkval i
Kristianstads kommun
Änr KS 2018/117 1.2.6

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Avslå motionen.

Reservationer
Peter Johansson (M), Camilla Palm (M), Ludvig Ceimertz (M) och Christina
Borglund (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckningar
Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet menar att motionen borde bifallits då kommunens skolor
snarare bör erbjuda fler än färre språk.”

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Peter Johansson (M), Camilla Palm (M), Ludvig Ceimertz (M) och Christina
Borglund (KD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut mot
Peter Johanssons (M) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-24

Sammanfattning
Ida Nilsson (MP), Lena Olsson (M), Christina Borglund (KD) och Kjell-Erik
Ståhl (ÅÅ) har 2018-01-26 i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit
att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att skyndsamt återinföra
franska som språkval för årskurs 6-9 i de kommunala skolorna.
Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt förutsättningarna för att
genomföra förslaget. Att återinföra franska som språkval skulle innebära
att totalt 25 skolor skulle erbjuda språkval mot tidigare 13 skolor, vilket
skulle kräva åtskilliga transporter för elever mellan skolor spridda över
kommunen. Organisationen skulle belastas med såväl småskalighets- och
logistikproblem. Det är inte heller organisatoriskt görbart att språklärarna
på högstadierna transporteras till mellanstadieskolorna då det är för få
lärare till för många mellanstadieskolor att rymmas inom veckans schematid.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-10 § 105.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-12-04 § 119.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-11-27 § 79.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-01.
Barnkonsekvensanalys 2018-11-01.
Remiss 2018-04-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13 § 49.
Motion 2018-01-26.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2018-12-04

BUN § 119

Motion (M, KD, ÅÅ, MP) - Återinför franska som
språkval i Kristianstads kommun
Änr BUN 2018/2223 1.2.6

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige


Besluta att motionens förslag om ett återinförande av franska som
språkval för årskurs 6-9 i de kommunala skolorna avslås med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Skolchef Anders Månsson föredrar ärendet.

Yrkanden
Ida Nilsson (MP) yrkar bifall till motionen.
Christina Silverbern (M) yrkar bifall till motionen.
Lena Ohlsson (M) yrkar bifall till eget förslag:


I förstahand bifall till motionen i sin helhet.



I andrahand att Kristianstads kommun skyndsamt erbjuder fjärrundervisning åt de elever i Kristianstads skolor vilka läser franska i
åk 8 samt åk 9 som i nuvarande utfasning av franska språket i
Kristianstads kommun saknar behörig lärare i franska, då det är av
största vikt att kunna säkerställa både elevernas rätt till likvärdig
utbildning samt ett rättvist betyg för framtida studier.

Ordförande avvisar yrkandets andra att-sats med hänvisning till att det är
utanför motionens att-sats.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2018-12-04

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till motionen respektive bifall till
arbetsutskottets förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden
bifaller arbetsutskottets förslag.

Reservation
Lena Ohlsson (M) lämnar reservation till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning
Lena Ohlsson (M) lämnar protokollsanteckning:
”I Sverige råder stor brist på behöriga lärare i moderna språk.
Kristianstads kommun har som mål att vara en attraktiv skolkommun. Då
franska språket togs bort som språkval 2018 valde flera behöriga fransklärare att söka sig till andra kommuner. I flera av kommunens högstadieskolor finns därför elever vilka ej längre undervisas av behöriga lärare. Både
vårdnadshavare och elever bekymrar sig mycket för hur det ska bli med
elevers kunskap i framtiden för vidare studier. En del franskelever har nu i
halvtid istället valt att läsa tyska. Detta är bekymmersamt för både elever
och lärare.
I Kristianstads kommun provas fjärrundervisning i modersmålsundervisning, således bör detta enkelt kunna utökas till att även gälla franskundervisning.
Kristianstad 2018-11-26
Moderaterna i Kristianstad
Lena Ohlsson (M)
Vice ordf BUN”

Christina Silverbern (M)

Sammanfattning

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2018-12-04

Ida Nilsson (Mp), Lena Olsson (M), Christina Borglund (Kd), Kjell-Erik Ståhl
(Åå), Alexander Harrison (Kd), Christina Silverbern (M), Barbro Barnestam
(Åå) har 2018-01-26 i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit att
barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att skyndsamt återinföra
franska som språkval för årskurs 6-9 i de kommunala skolorna.
Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt förutsättningarna för att
genomföra förslaget. Att återinföra franska som språkval skulle innebära
att totalt 25 skolor skulle erbjuda språkval mot tidigare 13 skolor, vilket
skulle kräva åtskilliga transporter för elever mellan skolor spridda över
kommunen. Organisationen skulle belastas med såväl småskalighets- och
logistikproblem. Det är inte heller organisatoriskt görbart att språklärarna
på högstadierna transporteras till mellanstadieskolorna då det är för få
lärare till för många mellanstadieskolor att rymmas inom veckans schematid.
Kommunernas skyldighet att erbjuda språkval regleras i 9 kap 5-7 §§
skolförordningen. Beslut om organisation av bl a språkvalet fattas av skolchef i enlighet med gällande delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden. Skolcheferna för grundskolan har samfällt, och i enlighet med
gällande lagstiftning, delegeringsordning och samverkansavtal, beslutat att
elever i årskurs 6 och 7 läsåret 18/19 ska erbjudas språken spanska och
tyska som språkval samt att elever i årskurs 8 och 9 ska under deras återstående tid i grundskolan erbjudas samma valmöjligheter av språk som de
tidigare haft.
Barn- och utbildningsförvaltningen vidhåller fattat beslut av skolchefer då
erbjudandet av även franska som språkval skulle medföra påtagliga svårigheter framför allt avseende det organisatoriska och logistiska genomförandet, men även avseende ekonomisk bärighet.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barnoch utbildningsnämnden


Utdragsbestyrkande

Besluta att motionens förslag om ett återinförande av franska som
språkval för årskurs 6-9 i de kommunala skolorna avslås med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.

Justerarens signatur

3 (4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2018-12-04

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-11-27, § 79
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-01
Motion från Ida Nilsson (Mp), Lena Olsson (M), Christina Borglund (Kd),
Kjell-Erik Ståhl (Åå), Alexander Harrison (Kd), Christina Silverbern (M),
Barbro Barnestam (Åå) 2018-01-26
Barnkonsekvensanalys 2018-11-01

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

4 (4)

1(1)
REMISS
Kommunledningskontoret

2018-04-04

Kansli- och kommunikationsavdelningen
Hanna Nicander
044-132226
hanna.nicander@kristianstad.se

Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

Ärendenummer

KS 2018/117

Ärende

Motion - Återinför franska som språkval i
Kristianstads kommun

För yttrande

Snarast eller senast 2018-06-29

Yttrandet skickas

Via Evolution till kommunledningskontoret

Hanna Nicander
Nämndsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 49

Motion - Återinför franska som språkval i Kristianstads
kommun
Änr KS 2018/117

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Åhuspartiet föreslår i
motion att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att skyndsamt återinföra franska som språkval för årskurs 6-9 i våra kommunala skolor.

Beslutsunderlag
Motion 2018-01-26

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)
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Moderaterna
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Åhuspartiet
Miljöpartiet

Återinför fl'anska som språkval i Kristianstads kommun
Från och med hösten 20i8 kommer inga elever erbjudas franska i Kristianstads
kommunala skolor. Detta har gjort att "Lilla Paris" verkligen har kommit på kartan,
då detta har uppmärktsammats i media. Var tionde elev får nu inte möjlighet att läsa
det språk de önskar. Franska, diplomatspråket och EU språket anser kommunen inte
vara tillräckligt viktig för att erbjuda elever som vill studera detta språk.
Vi anser att Kristianstads kommun tappar i attraktionskraft, då franska språket ej
kan erbjudas i våra skolor för presumtiva inflyttare.
Skolan är barn och ungas arbetsplats och vi anser att i skolan måste det finnas
möjlighet att få rätt fömtsättningar för att utvecklas och trivas. Språkvalet som
erbjuds har i detta sammanhang en viktig roll och är en vital del av elevernas
utveckling. Språkvalet är ett av de få val du kan göra som elev innan gymnasiet. Detta
val kan för många vara ett av de viktigare valen i livet.

Eleverna i Kristianstad föiqänar bättre. .Nla elever som har tänkt läsa världsspråket
franska får nu inte denna möjlighet.
Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Åhuspartiet vill att eleverna i
Kristianstads kommun ges möjlighet att välja franska som språkval i åk 6-g.

Med anledning av ovan anförda föreslår vi
e

att barn- och utbildningsnämndenfår i uppdrag att skyndsamt återinföra
franska som språkval för årskurs 6-g i våra kommunala skolor

Kristianstad 20i8-oi-26
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6'na

b

Harrison

(M)

CZ.«,:t.- H./'t.-

Christina Borglunti (Kd)

(t;f tar denna mortonsom uår egerz)

ell-Erik Ståhl (Åå)

Alexander

Ohlsson

(Kd)

k4/@'L©/

Christina Silverbern (M)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 46

Motion - Matlådor för att minska matsvinnet
Änr KS 2019/1046

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anse motionen besvarad i enlighet med hänvisning till Barn- och
utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 4.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Björn Söder (SD) föreslår 2019-10-21 i en motion till Kommunfullmäktige
att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att
införa försöksverksamhet med "Rädda-maten-lådor" inom Kristianstads
alla gymnasieskolor, att om möjlighet finns införa sådan försöksverksamhet samt att efter sex månaders försöksverksamhet utvärdera den och låta
den bli permanent om utvärderingen visar positivt resultat på minskning
av matsvinn.
Försäljning enligt förslaget sker redan på Österängsgymnasiet. Entreprenören ISS kan besluta om att införa försäljning av matlådor enligt förslaget.
Aktuella entreprenadavtal bör ses över i syfte att inrymma villkoren för
försäljning av matlådor. Utvärdering av försäljningen kan göras för att se
vilken påverkan den haft på matsvinnet.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Utdragsbestyrkande

Anse motionen besvarad i enlighet med hänvisning till Barn- och
utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 4.

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-10 § 41.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 4.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-20.
Barnkonsekvensanalys 2020-11-20.
Remiss 2019-12-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-12 § 245.
Motion 2019-10-21.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-02-10

KSAU § 41

Motion - Matlådor för att minska matsvinnet
Änr KS 2019/1046

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Björn Söder (SD) föreslår 2019-10-21 i en motion till Kommunfullmäktige
att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att
införa försöksverksamhet med "Rädda-maten-lådor" inom Kristianstads
alla gymnasieskolor, att om möjlighet finns införa sådan försöksverksamhet samt att efter sex månaders försöksverksamhet utvärdera den och låta
den bli permanent om utvärderingen visar positivt resultat på minskning
av matsvinn.
Försäljning enligt förslaget sker redan på Österängsgymnasiet. Entreprenören ISS kan besluta om att införa försäljning av matlådor enligt förslaget.
Aktuella entreprenadavtal bör ses över i syfte att inrymma villkoren för
försäljning av matlådor. Utvärdering av försäljningen kan göras för att se
vilken påverkan den haft på matsvinnet.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Utdragsbestyrkande

Anse motionen besvarad enligt Barn- och utbildningsnämndens beslut
2021-01-19 § 4.

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-02-10

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 4.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-20.
Barnkonsekvensanalys 2020-11-20.
Remiss 2019-12-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-12 § 245.
Motion 2019-10-21.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

BUN 2020/6303
2021.461
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-01-21
1 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

BUN § 4

Svar på motion (SD): Matlådor för att minska
matsvinnet
Änr BUN 2020/6303

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige


Besluta att motionen om matlådor för att minska matsvinnet anses
besvarad i enlighet med Barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Skolchef Anders Månsson redovisar ärendet.

Yrkanden
Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionens förslag.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
-

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag att motionen anses besvarad.

-

Sverigedemokraternas förslag att motionen ska bifallas

Omröstning
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra i en omröstning.
Nämnden godkänner följande ordning:
Ja-röst för barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

Nej-röst för motionens förslag.
Med 12 röster för förvaltningens förslag och 3 röster för motionens förslag
beslutar barn- och utbildningsnämndens enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.
Omröstningsprotokoll, se bilaga A.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionens förslag.

Sammanfattning
Björn Söder (SD) föreslår 2019-10-21 i en motion till Kommunfullmäktige
att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att
införa försöksverksamhet med "Rädda-maten-lådor" inom Kristianstads
alla gymnasieskolor, att om möjlighet finns införa sådan försöksverksamhet samt att efter sex månaders försöksverksamhet utvärdera den och låta
den bli permanent om utvärderingen visar positivt resultat på minskning
av matsvinn.
Försäljning enligt förslaget sker redan på Österängsgymnasiet. Entreprenören ISS kan besluta om att införa försäljning av matlådor enligt förslaget.
Aktuella entreprenadavtal bör ses över i syfte att inrymma villkoren för
försäljning av matlådor. Utvärdering av försäljningen kan göras för att se
vilken påverkan den haft på matsvinnet.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden


Besluta att motionen om matlådor för att minska matsvinnet anses
besvarad med hänvisning till föreliggande svar

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-20

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

Motion från Björn Söder (SD) har 2019-10-21
Barnkonsekvensanalys 2020-11-20

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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BUN 2020/6303
2021.462
TJÄNSTEUTLÅTANDE

Barn- och utbildningsförvaltningen

2021-01-21
1 (2)

2021-01-21

Anders Månsson
Anders.Mansson@kristianstad.se
Barn- och utbildningsnämnden

Svar på motion (SD): Matlådor för att minska matsvinnet
Änr BUN 2020/6303

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige


Besluta att motionen om matlådor för att minska matsvinnet anses besvarad med hänvisning till föreliggande svar

Sammanfattning
Björn Söder (SD) föreslår 2019-10-21 i en motion till Kommunfullmäktige att
barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa
försöksverksamhet med "Rädda-maten-lådor" inom Kristianstads alla gymnasieskolor, att om möjlighet finns införa sådan försöksverksamhet samt att efter sex månaders försöksverksamhet utvärdera den och låta den bli permanent om utvärderingen visar positivt resultat på minskning av matsvinn.
Försäljning enligt förslaget sker redan på Österänggymnasiet. Entreprenören
ISS kan besluta om att införa försäljning av matlådor enligt förslaget. Aktuella
entreprenadavtal bör ses över i syfte att inrymma villkoren för försäljning av
matlådor. Utvärdering av försäljningen kan göras för att se vilken påverkan
den haft på matsvinnet.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-20
Motion från Björn Söder (SD) har 2019-10-21
Barnkonsekvensanalys 2020-11-20

Ärendet
Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Björn Söder (SD) föreslår 2019-10-21 i en motion till Kommunfullmäktige att
barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa
försöksverksamhet med "Rädda-maten-lådor" inom Kristianstads alla gymnasieskolor, att om möjlighet finns införa sådan försöksverksamhet samt att efter sex månaders försöksverksamhet utvärdera den och låta den bli permanent om utvärderingen visar positivt resultat på minskning av matsvinn.
Förslaget bygger på att den mat som blir över från skolrestaurangerna ska tas
tillvara. Detta som en del i ett hållbart samhälle där Kristianstads kommun på
detta sätt verkar för att minska matsvinnet i skolorna.
Enligt förslaget skall överbliven skolmat på gymnasieskolorna säljas i matlådor till elever och personal inom barn- och utbildningsförvaltningen.
Skolmaten på gymnasieskolorna tillagas dels på Österänggymnasiet i egen regi
av personal inom barn- och utbildningsförvaltningen, dels på entreprenad av
ISS till övriga kommunala gymnasieskolor.
Förvaltningens bedömning är att upphandlade entreprenör redan i dag har
möjlighet att erbjuda matlådor till försäljning av uppkommet svinn. Det som
kan beaktas är risken för konkurrensbegränsning gentemot restaurangbranschen. Aktuella entreprenadavtal bör ses över i syfte att inrymma villkoren för
försäljning av matlådor. Beslutet att införa försäljning av matlådor enligt förslaget ligger hos entreprenören.
Österänggymnasiet har redan försäljning av matlådor enligt förslaget. Entreprenören ISS kan besluta om att införa försäljning av matlådor enligt förslaget.
Utvärdering av försäljningen kan göras för att se vilken påverkan den haft på
matsvinnet.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys av ärendet har genomförts och barnkonventionens intentioner beaktats.

Kenth Olsson
Förvaltningschef

Anders Månsson
Skolchef

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige

Magnus Granholm
Chef gemensam service

BUN 2020/6303
BARNKONSEKVENSANALYS FÖR
BARN 0-18 ÅR

2020.14667
1 (1)
2020-12-03

Barn- och utbildningsförvaltningen
Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats/årskurser:

Samtliga elever inom barn- och utbildningsförvaltningen.
Planerad åtgärd/beslut
Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:

Överbliven skolmat på gymnasieskolorna föreslås säljas i matlådor till elever och
personal inom barn- och utbildningsförvaltningen.
Påverkan av åtgärd/beslut på barn/elever

Barnkonsekvensanalys BANM v. 1.6

☐ Förslag till beslut förändrar inte för barn jämfört med tidigare
Redogör för hur förslag till beslut inte förändrar för barn jämfört med tidigare:

☒ Förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare
Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare:

Möjlighet att köpa matlådor ges.
Beaktande av barnkonventionens intentioner
Möjlighet att köpa matlådor innehållande en väl avvägd kost.
Genomförande av barnkonsekvensanalys
Datum:

2020-11-20

Barnkonsekvensanalys genomförd av:

Anders Månsson

Registrera: Ja. Kod: Samma som beslut. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Samma som beslut.
Kristianstads kommun behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om dina
rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter. www.kristianstad.se/personuppgifter

1(1)
REMISS
Kommunledningskontoret

2019-12-11

Kansli- och kommunikationsavdelningen
Andrea Ax Karlsén
044-135184
andrea.karlsen@kristianstad.se

Mottagare

Barn och utbildningsförvaltningen

Ärendenummer

KS 2019/1046 1.2.6

Ärende

Motion - Matlådor för att minska matsvinnet

För yttrande

Senast 2020-04-30

Yttrandet

Skickas via Evolution till Kommunledningskontoret

Andrea Ax Karlsén
Nämndsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-11-12

KF § 245

Motion - Matlådor för att minska matsvinnet
Änr KS 2019/1046 1.2.6

Beslut


Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Björn Söder (SD) föreslår i motion att elever och personal på kommunens
alla gymnasieskolor erbjuds köpa med sig matlådor med överbliven
lunchmat som ett led i att minska matsvinnet.

Beslutsunderlag
Motion 2019-10-22.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

Kristianstad, måndag den 21 oktober 2019

Motion om matlådor för att minska matsvinnet
I Karlstad erbjuder man elever och personal på kommunens alla gymnasieskolor att köpa med sig
matlådor med överbliven lunchmat. Detta som ett led i att minska matsvinnet.
Det är ofta mat över som inte går att ta tillvara på och använda igen och därför uppkom idén hos
kostcheferna att dela ut matlådor och låta elever och personal köpa med sig resterna hem. Även
personalen inom kommunens alla förskolor och grundskolor har möjlighet att köpa med sig
matlådor hem. Pengarna man får in för maten går till olika miljöprojekt på skolan.
Försöket med de så kallade ”Rädda-maten-lådorna” har pågått i tre månader och på den tiden har
man sett att matsvinnet har minskat.
Som en del i ett hållbart samhälle bör även Kristianstads kommun verka för att minska
matsvinnet i skolorna genom att starta försöksverksamhet med matlådor på samma sätt som man
gjort i Karlstad.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheten att införa försöksverksamhet
med ”Rädda-maten-lådor” inom Kristianstads alla gymnasieskolor,
att om möjlighet finns införa sådan försöksverksamhet,
att efter sex månaders försöksverksamhet utvärdera den och låta den bli permanent om
utvärderingen visar positivt resultat på minskning av matsvinn.

___________________
Björn Söder (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

KS § 83

Motion - Kristianstad - Sveriges bästa cykelkommun
Änr KS 2020/658

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-03.

Reservationer
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors
Hörström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckningar
Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet menar att motionen borde bifallits.”

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors
Hörström (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
mot Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

Sammanfattning
Socialdemokraterna har kommit in med en motion Kristianstad – Sveriges
bästa cykelkommun. Socialdemokraterna i Kristianstad föreslår:
-

Att Kristianstads kommun sätter ett mål att vi 2025 i rankingar om
cykling ska bli den bästa cykelkommunen i landet.

-

Att i kommande budgetar avsätts särskilda medel enligt Trafikplanen, både för investeringar i cykelvägar och annan cykelinfrastruktur.

-

Att medel söks från Region Skåne, Klimatklivet, Europeiska Investeringsbanken med flera organ som har medel för hållbarhets- och
klimatinvesteringar i syfte att få fler att cykla i vår kommun.

Kommunen jobbar aktivt med att söka medel till cykelåtgärder, exempelvis
är vi beviljade medel från stadsmiljöavtalet till två cykelvägar, till cykelgaraget fick vi pengar från Klimatklivet, vi söker årligen medel från Trafikverket bland annat för säkra skolvägar och för cykelvägar.
Tekniska nämnden äskar årligen pengar i budgeten för investeringar till
cykelinfrastruktur. I budgeten avsätts pengar för bland annat åtgärder i
Trafikplanen. Tekniska nämndens investeringsbudget för 2021 har reducerats varför åtgärder i Trafikplanen inte kommer att genomföras i den utsträckning som planerats.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Utdragsbestyrkande

Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-03.

Justerarens signatur

2 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-10 § 52.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-03.
Remiss 2020-07-07.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23 § 83.
Motion 2020-06-05.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

3 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-10

KSAU § 52

Motion - Kristianstad - Sveriges bästa cykelkommun
Änr KS 2020/658

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-03.

Reservationer
Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden
Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot
Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till
beslut.

Sammanfattning
Socialdemokraterna har kommit in med en motion Kristianstad – Sveriges
bästa cykelkommun. Socialdemokraterna i Kristianstad föreslår:
-

Utdragsbestyrkande

Att Kristianstads kommun sätter ett mål att vi 2025 i rankingar om
cykling ska bli den bästa cykelkommunen i landet.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-10

-

Att i kommande budgetar avsätts särskilda medel enligt Trafikplanen, både för investeringar i cykelvägar och annan cykelinfrastruktur.

-

Att medel söks från Region Skåne, Klimatklivet, Europeiska Investeringsbanken med flera organ som har medel för hållbarhets- och
klimatinvesteringar i syfte att få fler att cykla i vår kommun.

Kommunen jobbar aktivt med att söka medel till cykelåtgärder, exempelvis
är vi beviljade medel från stadsmiljöavtalet till två cykelvägar, till cykelgaraget fick vi pengar från Klimatklivet, vi söker årligen medel från Trafikverket bland annat för säkra skolvägar och för cykelvägar.
Tekniska nämnden äskar årligen pengar i budgeten för investeringar till
cykelinfrastruktur. I budgeten avsätts pengar för bland annat åtgärder i
Trafikplanen. Tekniska nämndens investeringsbudget för 2021 har reducerats varför åtgärder i Trafikplanen inte kommer att genomföras i den utsträckning som planerats.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:



Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-03.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-03.
Remiss 2020-07-07.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23 § 83.
Motion 2020-06-05.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunledningskontoret

1 (3)

2020-11-03

Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling
Åsa Hammarstedt
044135671
Asa.Hammarstedt@kristianstad.se

Kommunstyrelsen

Motion - Kristianstad - Sveriges bästa cykelkommun
Änr KS 2020/658

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets
tjänsteutlåtande

Sammanfattning
Socialdemokraterna har kommit in med en motion Kristianstad – Sveriges
bästa cykelkommun. Socialdemokraterna i Kristianstad föreslår:
• Att Kristianstads kommun sätter ett mål att vi 2025 i rankingar om cykling
ska bli den bästa cykelkommunen i landet.
• Att i kommande budgetar avsätts särskilda medel enligt Trafikplanen, både
för investeringar i cykelvägar och annan cykelinfrastruktur.
• Att medel söks från Region Skåne, Klimatklivet, Europeiska Investeringsbanken med flera organ som har medel för hållbarhets- och klimatinvesteringar i syfte att få fler att cykla i vår kommun.
Kommunen jobbar aktivt med att söka medel till cykelåtgärder, exempelvis är
vi beviljade medel från stadsmiljöavtalet till två cykelvägar, till cykelgaraget
fick vi pengar från Klimatklivet, vi söker årligen medel från Trafikverket bla
för säkra skolvägar och för cykelvägar.
Tekniska nämnden äskar årligen pengar i budgeten för investeringar till cykelinfrastruktur. I budgeten avsätts pengar för bl a åtgärder i Trafikplanen. Tekniska nämndens investeringsbudget för 2021 har reducerats varför åtgärder i
Trafikplanen inte kommer att genomföras i den utsträckning som planerats.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (3)

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-03
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23
Motion – Kristianstad Sveriges bästa cykelkommun 2020-06-05

Ärendet
Socialdemokraterna har kommit in med en motion Kristianstad – Sveriges
bästa cykelkommun.
I motionen skriver socialdemokraterna att Kristianstad har med sina goda
förutsättningar stora möjligheter att bli Sveriges bästa cykelkommun. Själva
staden är tämligen platt och cykelnätet är väl utbyggt medan basorterna och
byarna med sina natursköna kvaliteter erbjuder goda cykelmöjligheter både
för invånare och turister. Trots detta cyklar förhållandevis få människor i vår
kommun. Ökad cykling är en förutsättning för att bl a minska klimatbelastningen. Det krävs en kommunal medveten cykelpolitik för att vi ska bli en riktigt framgångsrik cykelkommun
Socialdemokraterna i Kristianstad föreslår:


Att Kristianstads kommun sätter ett mål att vi 2025 i rankingar om
cykling ska bli den bästa cykelkommunen i landet.



Att i kommande budgetar avsätts särskilda medel enligt Trafikplanen,
både för investeringar i cykelvägar och annan cykelinfrastruktur.



Att medel söks från Region Skåne, Klimatklivet, Europeiska Investeringsbanken med flera organ som har medel för hållbarhets- och klimatinvesteringar i syfte att få fler att cykla i vår kommun.

Kommunen har tagit fram trafikstrategi, antagen i KF 2016-06-21, och en trafikplan, antagen i KS 2019-03-20. Här visar kommunen sin inriktning på hur
kommunen ska utvecklas vad gäller trafikinfrastruktur och vilka färdmedel
som behöver prioriteras. Cykel är prioriterat i vårt arbete, under hösten 2020
bildades en samordningsgrupp för cykel då det är flera personer/förvaltningar som på ett eller annat sätt jobbar med frågor som berör cykel.
Kommunen jobbar aktivt med att söka medel till cykelåtgärder, exempelvis är
vi beviljade medel från stadsmiljöavtalet till två cykelvägar, till cykelgaraget
fick vi pengar från Klimatklivet, vi söker årligen medel från Trafikverket bla
för säkra skolvägar och för cykelvägar.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

3 (3)

Tekniska nämnden äskar årligen pengar i budgeten för investeringar till cykelinfrastruktur. I budgeten avsätts pengar för bl a åtgärder i Trafikplanen. Tekniska nämndens investeringsbudget för 2021 har reducerats varför åtgärder i
Trafikplanen inte kommer att genomföras i den utsträckning som planerats.
Självklart är kommunen inte nöjd med att komma så långt ner i rankingen som
vi gjorde år 2019, men kommunledningskontoret bedömer att rankingen inte
ger riktigt rättvisande bild då enkäten inte blev korrekt ifylld. Kommunledningskontoret ser också att det finns stor förbättringspotential för arbetet
kring cykel. Det behövs fortsatt investering i cykelinfrastruktur, sättas tydliga
mål för andelen cykling i kommunen och arbeta med beteendepåverkande åtgärder för att påverka medborgarnas färdmedelsval.
Förutom fysiska åtgärder så ordnades under förra året en cykelworkshop som
blev väldigt populär. Kommunledningskontoret har också under 2020 anordnat en kampanj/tävling ”cykla till jobbet”, där företagare engagerades. Dessutom genomförde Kommunledningskontoret ett projekt under hösten 2020
där medborgare under två veckors tid fick möjlighet att låna en el-cykel. Ett
projekt som blev oerhört populärt.

Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

Merete Tillman

Fredrik Ek

Biträdande kommundirektör

Mark- och exploateringschef

Beslut expedieras till
Socialdemokraterna i Kristianstad

1(1)
REMISS
Kommunledningskontoret

2020-07-07

Kansliavdelningen
Andrea Ax Karlsén
044135184
andrea.karlsen@kristianstad.se

Mottagare
ling

Avdelningen för tillväxt och hållbar utveck-

Ärendenummer

KS 2020/658 1.2.6

Ärende

Motion - Kristianstad - Sveriges bästa cykelkommun

För yttrande

Senast 2020-11-20

Yttrandet

Skapas/Läggs i ärendet i Evolution

Andrea Ax Karlsén
Nämndsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-23

KF § 83

Motion - Kristianstad - Sveriges bästa cykelkommun
Änr KS 2020/658 1.2.6

Beslut


Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Fredrik Winberg (S) och Helen Persson (S) föreslår i motion att
Kristianstads kommun sätter ett mål att 2025 i rankingar om cykling bli
den bästa cykelkommunen i landet genom att avsätta särskilda medel
enligt Trafikplanen och att medel söks från Region Skåne, Klimatklivet,
Europeiska Investeringsbanken med flera organ som har medel för
hållbarhets- och klimatinvesteringar.

Beslutsunderlag
Motion 2020-06-05.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

1 (1)

MOTION

Ärendenummer: KS 2020/658

2020-06-05

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Fredrik
Efternamn

Vinberg
E-post

fredrik.winberg75@gmail.com
Telefon

0733026690

Partitillhörighet
Centerpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Åhuspartiet

Liberalerna

Ingen partitillhörighet

Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Motion

Motion
Motionstitel

Kristianstad – Sveriges bästa cykelkommun
Motionsbeskrivning

Sammanfattningsvis handlar denna om hur cykelmöjligheterna i kommunen kan
förbättras
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Motion
Kristianstad – Sveriges bästa cykelkommun
Kristianstad har med sina goda förutsättningar stora möjligheter att bli Sveriges bästa
cykelkommun. Själva staden är tämligen platt och cykelnätet är väl utbyggt medan basorterna
och byarna med sina natursköna kvaliteter erbjuder goda cykelmöjligheter både för invånare
och turister. Trots detta cyklar förhållandevis få människor i vår kommun. Ökad cykling är en
förutsättning för att bl a minska klimatbelastningen.
Trots ambitiösa planer för att stärka cyklingen hamnar nu Kristianstads kommun på plats 37
av 40, i Cykelfrämjandets ranking. Med det kan vi inte vara nöjda. Det gäller nu att handla i
enlighet kommunens trafikplan och agera utifrån den genomförandeplan som Tekniska
nämnden vid sitt sammanträde 2020-05-28 godkände. Målen för cyklingen ska vara tydliga
och tidsatta.
Det krävs en kommunal medveten cykelpolitik för att vi ska bli en riktigt framgångsrik
cykelkommun. En cykelpolitik som handlar om:






Sättet vi på ett hållbart sätt transporterar oss, ekonomiskt, socialt och ekologiskt
Folkhälsa, dvs hur vi genom cykling kan förbättra vår hälsa
Klimatet, dvs att vi genom att cykla i stället för att köra bil får ner koldioxidutsläppen
Stadsutveckling, dvs hur vi bygger en hållbar stad och kommun, där vi prioriterar
kollektivtrafik och cykling samt gående framför biltrafik
Barn- och ungdomspolitik, dvs att främja rörelse hos våra barn och unga, genom att de
får möjlighet att cykla till skola och fritidsaktiviteter.

Trafikplan 2019 och cykling
Trafikplanen för Kristianstads kommun (KS 20/3-19) är en handlingsplan (politik) för de
åtgärder som kommunen ska vidta för att klara de utmaningar och strategier som finns med i
trafikstrategin. Inom området cykling i planen sägs följande





Öka cykelvänligheten i både staden och tätorterna
Få fler att använda cykeln som färdmedel vid korta resor
Cykelvägar till skolor ska vara säkra och trygga
Alla cykelvägar ska upplevas som trygga, även efter mörkrets inbrott

Strategin är att skapa ett cykelvägnät som är sammanhängande, tryggt, tillgängligt,
trafiksäkert och attraktivt. Trafiksäkerhet och trygghet för skolvägen är särskild prioriterad.
Cyklisternas anspråk ska prioriteras framför bilisternas. Skyltningen måste vara tydlig så att
det klart framgår vad som gäller vid vägkorsningar och andra övergångar.
I Trafikplanens kapitel om Cykel har gjorts en omfattande analys kring nuvarande situation i
staden och basorterna kring cykling samt lagts fram ett flertal konkreta förslag hur cykeln som
transportmedel kan stärkas i vår kommun. Vad som krävs är ekonomiska resurser för att
förslagen ska bli verklighet.
Krav för att vår kommun ska bli Sveriges bästa cykelkommun
I trafikplanen framhålles att bl a ”Beteendepåverkande åtgärder” (mobility management) är
nödvändiga för att planens mål om cykling ska uppnås.
”Cykelåtgärder är viktiga, inte enbart för att få fler att cykla utan också för att visa att
kommunen och andra aktörer ”bryr sig om” cyklisten och vill skapa förutsättningar för god
cykelstandard. Exempel på åtgärder är cykelkartor, cykelvägvisning, cykelpumpar utmed
högtrafikerade cykelstråk, väderskyddad cykelparkering, goda fastlåsningsmöjligheter,
uthyrning av lådcyklar mm. I kombination med ett välfungerande cykelnät ger sådana
åtgärder större möjligheter att få fler att cykla. ”
I Trafikplanen pekas på ett flertal beteendepåverkande insatser som bör göras för ett mer
hållbart resande, bl a för att få fler att cykla. Men då krävs i kommunen personella och
ekonomiska resurser för att planens mål ska förverkligas och att Kristianstad ska bli den bästa
cykelkommunen i Sverige.
I september 2019 arrangerades som en del av Framtidsveckan ett cykelseminarium med
medverkan av Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder. Genom inledande föreläsningar och
i workshops kom fram en mängd förslag kring hur Kristianstad kan bli en framgångsrik
cykelkommun.
Socialdemokraterna i Kristianstad föreslår:
Att Kristianstads kommun sätter ett mål att vi 2025 i rankingar om cykling ska bli den bästa
cykelkommunen i landet.
Att i kommande budgetar avsätts särskilda medel enligt Trafikplanen, både för investeringar i
cykelvägar och annan cykelinfrastruktur.
Att medel söks från Region Skåne, Klimatklivet, Europeiska Investeringsbanken med flera
organ som har medel för hållbarhets- och klimatinvesteringar i syfte att få fler att cykla i vår
kommun.
Kristianstad 2020-06-04
Fredrik Winberg (S)

Helen Persson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

KS § 84

Motion - Uppdatera kommunens vindkraftsplan
Änr KS 2020/1387

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Avslå motionen.

Reservationer
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors
Hörström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckningar
Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet menar att motionen borde bifallits.”

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors
Hörström (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
mot Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett Byggnadsnämnden möjlighet att svara på remiss om den motion som den socialdemokratiska gruppen lämnat in rö-

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

rande uppdatering av kommunens gällande vindbruksplan. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att det på vissa punkter finns
ett behov av en uppdatering eller åtminstone mindre revidering av vindbruksplanen. Men förvaltningen anser också att frågan vindbruksplanens
aktualitet först och främst bör avgöras inom ramen för aktualiseringen av
kommunens översiktsplanering, ett arbete som måste göras inom den
nuvarande mandatperioden och som ska startas upp inom kort. l samband
med detta måste syftet och inriktningen med en uppdatering också tydliggöras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-10 § 51.
Byggnadsnämndens beslut 2021-02-23 § 44.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-15.
Remiss 2020-12-21.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 274.
Motion 2020-12-03.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-10

KSAU § 53

Motion - Uppdatera kommunens vindkraftsplan
Änr KS 2020/1387

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Avslå motionen.

Reservationer
Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden
Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Byggnadsnämndens förslag till beslut mot Anders Tells
(S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Byggnadsnämndens förslag till beslut.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett Byggnadsnämnden möjlighet att svara på remiss om den motion som den socialdemokratiska gruppen lämnat in rörande uppdatering av kommunens gällande vindbruksplan. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att det på vissa punkter finns
ett behov av en uppdatering eller åtminstone mindre revidering av vindbruksplanen. Men förvaltningen anser också att frågan vindbruksplanens
aktualitet först och främst bör avgöras inom ramen för aktualiseringen av

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-10

kommunens översiktsplanering, ett arbete som måste göras inom den
nuvarande mandatperioden och som ska startas upp inom kort. l samband
med detta måste syftet och inriktningen med en uppdatering också tydliggöras.

Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Avslå motionen.

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut 2021-02-23 § 44.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-15.
Remiss 2020-12-21.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 274.
Motion 2020-12-03.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

Kristianstads
kommun

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-02-23

Byggnadsnäm nden

BN $44

Remissvar avseende motionen Uppdatera kom
munens vindbruksplan

Anr BN 2021-0012

Beslut
e

Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avstyrka motionen, vidare beslutas att föreslå till kommunstyrelsen att en revidering enligt motionens förslag bör avgöras i samband med aktualiseringen av hela kommunens översiktsplanering, som ska ske under pågående mandatperiod. Syret
och inriktningen med uppdatering av vindbruksplanen måste då också tydliggöras.

Byggnadsnämndens behandling
Yrkande
Ordförande yrkar på bifall till förvaltningens förslag
Den socialdemokratiska gruppen yrkar på bifall till motionen
Mo tiverin g

Den socialdemokratiska gruppen i byggnadsnämnden yrkar bifall till motionen i
sin helhet.

Beslutsgång
Ordforande ställer bifall respektive avslag till S förslag om yrkande på bifall
till motionen och finner att byggnadsnämnden avslår motionen.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet

Utdragsbestyrkande

justerarens signatur

1 (2)

®

Kristianstads
kommun

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02 23

Byggnadsnämnden

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett Byggnadsnämnden möjlighet att svara på remiss om
den motion som den socialdemokratiska gruppen lämnat in rörande
uppdatering av kommunensgällande vindbruksplan. Miljö-och
samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att det på vissa punkter finns ett
behov av en uppdatering eller åtminstone mindre revidering av
vindbruksplanen. Men förvaltningen anser också att frågan vindbruksplanens
aktualitet först och främst bör avgöras inom ramen för aktualiseringenav
kommunens översiktsplanering,ett arbete som måste göras inom den
nuvarande mandatperiodenoch som ska startas upp inom kort. l samband med
detta måste syf:tetoch inriktningen med en uppdatering också tydliggöras.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens

nämnden

förslag till Byggnads-

Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avstyrka motionen, vidare beslutas att föreslå till kommunstyrelsen att en revidering enligt motionens förslagbör avgörasi samband med aktualiseringenav hela kommunens översiktsplanering, som ska ske under pågående mandatperiod. Syftet
och inriktningen med uppdatering av vindbruksplanen måste då också tydliggöras.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Motion Uppdatera kommunensvindbruksplan

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2021-02-15
2021-01-04

2 (2)

Kristianstads
kommun
Miljö-och samhållsbyggnadsförvaltningen

TJÅNSTEUTLÄTANDE

2021 02-15

"qmHmlm#~
EH'*'"2021
-02-23
..gz.

Planavdelningen

RogerJönsson
044-135202
roger.jonsson@ kristianstad.se

Byggnadsnä m nde n

Remissvar avseende motionenUppdatera
kommunens vindbruksplan
Dnr BN 202 1-0012

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens

Byggnadsnämnden

förslag till

Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avstyrka motionen, vidare
beslutas att föreslå till kommunstyrelsen att en revidering enligt motionens
förslag bör avgöras i samband med aktualiseringen av hela kommunens
översiktsplanering, som ska ske under pågåendemandatperiod. Syftet och
inriktningen med uppdatering av vindbruksplanen måste då också
tydliggöras.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett Byggnadsnämnden möjlighet att svara på remiss
om den motion som den socialdemokratiska gruppen lämnat in rörande
uppdatering av kommunens gällande vindbruksplan. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att det på vissa punkter finns ett
behov av en uppdatering eller åtminstone mindre revidering av
vindbruksplanen. Men förvaltningen anser också att frågan vindbruksplanens
aktualitet först och främst bör avgöras inom ramen för aktualiseringen av
kommunens översiktsplanering, ett arbete som måste göras inom den
nuvarande mandatperioden och som ska startas upp inom kort. l samband
med detta måste syftet och inriktningen med en uppdatering också
tydliggöras.

Kristianstads kommun l 291 80 Kristianstad l 044-13 50 00 l Organisationsnummer212000-0951
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
MotionUppdatera kommunens vindbruksplan

2 (3)

2021-02-15
2021-01-04

Arendet
Den socialdemokratiska gruppen har lämnat in en motion till Kristianstads
kommun med yrkandet att kommunens vindbruksplan ska uppdateras.
Kommunens gällande vindbruksplan antogs av KF 2011 som ett tematiskt
tilläggtill kommunens kommunövergripande översiktsplan. Syftet med
vindbruksplanen för Kristianstads kommun var att utifrån landskapets
övergripandefysiska förutsättningar och värden undersöka vilket utrymme
som fanns Mr utbyggnad av vindkraft i kommunen, att utpeka områden med
goda förutsättningar för vindkraft samt att ge riktlinjer för hur etableringar
principiellt kan utformas. Vindbruksplanen är tänkt att bidra till en god
hushållning såväl med vindenergin som med landskapets andra värden och
resurser. Den ska, precis som all annan översiktsplanering,
aktualitetsförklaras under varje mandatperiod. Vid den senaste
aktualitetsförklaringen fann man att vindbruksplanen var aktuell.
Förvaltningens uppfattning är också att planen har varit ett bra och mycket
användbart underlag för beslut om vindkraftsutbyggnad både i prövningar
enligt plan- och bygglagen och i prövningar enligt miljöbalken. Antalet
vindkraftsärenden har dock varit väldigt få under senare år.
Den socialdemokratiska gruppen påtalar i sin motion att en rad förändringar
har skett sedan vindbruksplanen togs fram. Kommunen har till exempel 2018
antagiten ny klimatstrategi som man menar bör samordnas med
vindbruksplanen. Man pekar också på den tekniska utvecklingen av
vindkraften, samt på att Taggen-projektet med vindkraft till havs inte har
blivitav.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att det på vissa
punkter, särskilt rörande energimålen, kan Hinnasbehov av att se över och
revidera vindbruksplanen. Den planperiod som anges i vindbruksplanen löper
ut redan 2025 och även det talar alltså för en uppdatering. Men förvaltningen
bedömer inte att det är särskilt sannolikt att de nya förutsättningar som
nämns i motionen nödvändigtvis kommer medföra någon förändring av de
grundläggande

ställningstagandena

rörande

markanvändningen

i

vindbruksplanen, då dessa framförallt baseras på en analys av de olika
landskapstypernas tålighet. Inte heller riktlinjerna för hur
vindkraftsanläggningar bör utformas, placeras eller grupperas skulle
nödvändigtvis förändras särskilt mycket vid en uppdatering.

Kristianstads
kommun

TJANSTEUTLATANDE

3 (3)

Det behöver därför sannolikt klargöras tydligare vad de politiska målen med
en uppdatering är tänkta att vara. Är tanken t.ex. att klimatstrategins mål om
en ökad användning av vindkraft ska ges en större tyngd och att avvägningen
mellan intresset att uppföra vindkraftverk och intresset av att skydda känsliga
landskapstyper i vindbruksplanen därför bör omprövas i grunden? Om det är
syftet skulle det bland annat krävas en helt ny landskapsanalys och det är ett
omfattande arbete.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har begränsade resurser för
översiktlig planering och behöver därför begränsa antalet parallella pågående
uppdrag rörande översiktsplanering. För närvarande pågår arbetet med
ändring av översiktsplan för staden men också för Åhus. Dessutom behöver
arbetet med aktualiseringen av kommunens översiktsplanering i övrigt, som
ska genomföras under mandatperioden, påbörjas. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de tillgängligaresurserna för
översiktsplanering, i praktiken två tjänster, för närvarande och under det
närmsta året är ianspråkstagna genom ovanstående uppdrag
Oavsett om det handlar om en mindre revidering eller en mer genomgripande
uppdatering av vindbruksplanen skulle ett sådant arbete alltså inte kunna
genomföras omedelbart såvida det inte finansieras genom ett budgettillskott
och läggs ut på konsult. Därför föreslås både behovet och framförallt

omfattningen av en sådan uppdatering i första hand behandlas och fördjupas i
samband med den kommande aktualitetsprövningen av översiktsplaneringen
i kommunen. För närvarande är planen att ett sådant arbete ska initieras och
påbörjas under våren 202 1 för att sedan också slutföras under året parallellt
med ändringen av översiktsplanen för Kristianstad. l samband med detta
arbete finns det goda möjligheter att tydliggöra vad syftet och inriktningen
med en uppdatering av vindbruksplanen bör vara.

Tommy Danielsson
förvaltningschef

Roger Jönsson
stadsarkitekt och planchef

Beslut expedierastill
Beslut inklusive tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen

1(1)
REMISS
Kommunledningskontoret

2020-12-21

Kansliavdelningen
Andrea Ax Karlsén
044135184
andrea.karlsen@kristianstad.se

Mottagare

Byggnadsnämnden

Ärendenummer

KS 2020/1387

Ärende

Motion - Uppdatera kommunens vindkraftsplan

För yttrande

Senast 2021-04-30

Yttrandet

Skickas till kommunledningskontoret@kristianstad.se

Andrea Ax Karlsén
Nämndsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-12-08

KF § 274

Motion - Uppdatera kommunens vindkraftsplan
Änr KS 2020/1387

Beslut


Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Fredrik Winberg (S) och Helen Persson (S) föreslår i motion att
Kristianstads kommun skyndsamt reviderar vindbruksplanen.

Beslutsunderlag
Motion 2020-12-03.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

1 (1)

MOTION

Ärendenummer: KS 2020/1387

2020-12-03

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Fredrik
Efternamn

Vinberg

Partitillhörighet
Centerpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Åhuspartiet

Liberalerna

Ingen partitillhörighet

Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Motion

Motion
Motionstitel

Uppdatera kommunens vinkraftsplan
Motionsbeskrivning

Att uppdatera ovanstående utifrån förändrade förutsättningar

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

2021-04-01

Motion
Uppdatera kommunens vindkraftsplan
Vindbruksplanen har samordnats med kommunens energiplan. Klimat – och energistrategin är
en del av Kristianstads kommuns långsiktiga klimat – och miljöpolitik, vilken i sin tur är en
fördjupning av de lokala miljömålen. Ett av de övergripande målen i klimatstrategin är att
andelen lokalt producerad el från förnyelsebara källor, bland annat användningen av
vindenergin, skall öka. Klimatstrategin antogs av fullmäktige under 2018 och behöver
samordnas ytterligare med vindbruksplanen.
Vindbruksplanen antogs av fullmäktige 2011. Därefter har det skett stora tekniska framgångar
och många av de verk som etableras idag, är betydligt högre än de som etablerades runt 2011
och framåt. Detta parallellt med den energiforskning som utvecklas avsevärd de tio senaste
åren är ytterligare ett argument för att revidera denna plan. En väsentlig del av detta är även
att vindskraftsparken Taggen ej längre är aktuell. Därför är en revidering aktuell, vilken med
fördel kan kopplas till Energimyndighetens senaste bedömning.
Mot bakgrund av de förändringar som anges ovan, är det nu aktuellt att revidera ovanstående
plan.
Därför föreslår vi följande:
Att Kristianstad skyndsamt reviderar vindbruksplanen utifrån de skäl som ovan anges.
För den Socialdemokratiska gruppen i Kommunfullmäktige
Fredrik Winberg (S) vice ordförande Byggnadsnämnden
Helen Persson (S) vice ordförande Miljö – och Hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

KS § 85

Motion - Avlägsnande av EU-flagga i Kommunfullmäktiges sessionssal
Änr KS 2016/1116

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Avslå motionen.

Reservationer
Carl Henrik Nilsson (SD), Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD)
och Dick Nystrand (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Carl Henrik Nilsson (SD), Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD)
och Dick Nystrand (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
mot Carl Henrik Nilssons (SD) med fleras förslag till beslut och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Sammanfattning
Björn Söder (SD) föreslår i motion att Kommunfullmäktige ska föreslås
besluta att omgående avlägsna EU-flaggan från Kommunfullmäktiges sessionssal, komplettera den svenska flaggan med den skånska flaggan, alternativt att komplettera den svenska flaggan med Kristianstads vapensköld.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

EU-flaggan symboliserar inte bara Europeiska unionen, utan också Europas
enande och identitet i en vidare mening. EU-flaggan föreställer en cirkel av
tolv gula stjärnor på blå botten. Stjärnorna står för idealen enhet, solidaritet och harmoni bland Europas folk. Europarådet som försvarar de mänskliga rättigheterna och främjar den europeiska kulturen valde 1955 motivet
som sin symbol. Europarådet uppmuntrade sedan de nya EUinstitutionerna att använda samma flagga. Europaparlamentet beslutade
1983 att man skulle börja använda Europarådets flagga, och 1985 antog
EU:s stats- och regeringschefer flaggan som EU:s officiella emblem (dåvarande Europeiska gemenskaperna).
Vid Kommunfullmäktiges sammanträden finns i sessionssalen den svenska
flaggan och EU-flaggan. På sammanträdesdagarna flaggas det framför
Rådhus Skåne på Stora Torg enligt regler för flaggning med den svenska
flaggan, EU-flaggan och kommunens flagga. Riksdagen har i sin plenisal EUflaggan.
Kommunfullmäktiges presidium finner ingen anledning att föreslå Kommunfullmäktige att ta bort EU-flaggan och ersätta den med skånska flaggan
eller kommunens flagga i sessionssalen vid Kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 79.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-02.
Remiss 2017-01-13.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-13 § 265.
Motion 2016-11-15.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

KSAU § 79

Motion - Avlägsnande av EU-flagga i Kommunfullmäktiges sessionssal
Änr KS 2016/1116

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Avslå motionen.

Reservationer
Carl Henrik Nilsson (SD) och Annelie Fälth Simonsson (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden
Carl Henrik Nilsson (SD) och Annelie Fälth Simonsson (SD) yrkar bifall till
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Carl
Henrik Nilssons (SD) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt kommunledningskontorets förslag
till beslut.

Sammanfattning
Björn Söder (SD) föreslår i motion att Kommunfullmäktige ska föreslås
besluta att omgående avlägsna EU-flaggan från Kommunfullmäktiges sessionssal, komplettera den svenska flaggan med den skånska flaggan, alternativt att komplettera den svenska flaggan med Kristianstads vapensköld.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

EU-flaggan symboliserar inte bara Europeiska unionen, utan också Europas
enande och identitet i en vidare mening. EU-flaggan föreställer en cirkel av
tolv gula stjärnor på blå botten. Stjärnorna står för idealen enhet, solidaritet och harmoni bland Europas folk. Europarådet som försvarar de mänskliga rättigheterna och främjar den europeiska kulturen valde 1955 motivet
som sin symbol. Europarådet uppmuntrade sedan de nya EUinstitutionerna att använda samma flagga. Europaparlamentet beslutade
1983 att man skulle börja använda Europarådets flagga, och 1985 antog
EU:s stats- och regeringschefer flaggan som EU:s officiella emblem (dåvarande Europeiska gemenskaperna).
Vid Kommunfullmäktiges sammanträden finns i sessionssalen den svenska
flaggan och EU-flaggan. På sammanträdesdagarna flaggas det framför
Rådhus Skåne på Stora Torg enligt regler för flaggning med den svenska
flaggan, EU-flaggan och kommunens flagga. Riksdagen har i sin plenisal EUflaggan.
Kommunfullmäktiges presidium finner ingen anledning att föreslå Kommunfullmäktige att ta bort EU-flaggan och ersätta den med skånska flaggan
eller kommunens flagga i sessionssalen vid Kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:



Avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-02.
Remiss 2017-01-13.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-13 § 265.
Motion 2016-11-15.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)
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Kommunledningskontoret

1 (2)

2021-03-02

Kansliavdelningen
Hanna Nicander
044132226
hanna.nicander@kristianstad.se

Kommunstyrelsen

Motion - Avlägsnande av EU-flagga i Kommunfullmäktiges sessionssal
Änr KS 2016/1116

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Avslå motionen.

Sammanfattning
Björn Söder (SD) föreslår i motion att Kommunfullmäktige ska föreslås besluta att omgående avlägsna EU-flaggan från Kommunfullmäktiges sessionssal,
komplettera den svenska flaggan med den skånska flaggan, alternativt att
komplettera den svenska flaggan med Kristianstads vapensköld.
EU-flaggan symboliserar inte bara Europeiska unionen, utan också Europas
enande och identitet i en vidare mening. EU-flaggan föreställer en cirkel av
tolv gula stjärnor på blå botten. Stjärnorna står för idealen enhet, solidaritet
och harmoni bland Europas folk. Europarådet som försvarar de mänskliga rättigheterna och främjar den europeiska kulturen valde 1955 motivet som sin
symbol. Europarådet uppmuntrade sedan de nya EU-institutionerna att använda samma flagga. Europaparlamentet beslutade 1983 att man skulle börja
använda Europarådets flagga, och 1985 antog EU:s stats- och regeringschefer
flaggan som EU:s officiella emblem (dåvarande Europeiska gemenskaperna).
Vid Kommunfullmäktiges sammanträden finns i sessionssalen den svenska
flaggan och EU-flaggan. På sammanträdesdagarna flaggas det framför Rådhus
Skåne på Stora Torg enligt regler för flaggning med den svenska flaggan, EUflaggan och kommunens flagga. Riksdagen har i sin plenisal EU-flaggan.
Kommunfullmäktiges presidium finner ingen anledning att föreslå Kommunfullmäktige att ta bort EU-flaggan och ersätta den med skånska flaggan eller
Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
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kommunens flagga i sessionssalen vid Kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-02.
Remiss 2017-01-13.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-13 § 265.
Motion 2016-11-15.

Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

Merete Tillman
Biträdande kommundirektör

Marie Appelqvist
Avdelningschef

1(1)

REMISS
Kommunledningskontoret

2017-01-13

Kansli- och kommunikationsavdelningen
Birgitta Axelsson
044-13 55 42
Birgitta.M.Axelsson@kristianstad.se

Mottagare

Gemensamma nämnden

Ärendenummer

KS 2016/1116

Ärende
Motion om avlägsnande av EU-flagga i
kommunfullmäktiges sessionssal
För yttrande

Snarast eller senast 2017-05-17

Yttrandet skickas till

Kommunledningskontoret, Kanslioch kommunikationsavdelningen

Birgitta Axelsson
Förvaltningssekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-12-13

KF § 265

Motion - Avlägsnande av EU-flagga i kommunfullmäktiges sessionssal
Änr KS 2016/1116

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Björn Söder (SD) föreslår i motion att omgående avlägsna EU-flaggan från
Kommunfullmäktiges sessionssal, komplettera den svenska flaggan med
den skånska flaggan, alternativt komplettera den svenska flaggan med
Kristianstads vapensköld.

Beslutsunderlag
Motion från Björn Söder (SD) 2016-11-15

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Kristianstad, tisdag den 15 november 2016

Motion om avlägsnande av EU-flagga i
kommunfullmäktiges sessionssal
Sverige var redan innan EU-inträdet 1995 en högteknologisk och framgångsrik välfärdsstat med
en stark export samt högkvalitativa produkter och tjänster. Till det hade Sverige även innan EUinträdet en hög arbetsmoral och ett välorganiserat samhälle. Allt detta lyckades svenskarna skapa
utan en överstatlig union vars lagar har företräde över våra egna. Sveriges riksdag har i många
frågor reducerats till ett transportkompani utan ett reellt inflytande över alltfler frågor och
politiska områden. Detta gäller även kommunerna. I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
skrift EU i lokalpolitiken framgår att ungefär 60 procent av kommunernas verksamhet påverkas av
EU på något sätt.
Det kan inte anses vara rätt eller rimligt att EU:s regelverk står över de lagar som stiftas av
Sveriges riksdag eller de beslut som fattas av kommunfullmäktige, det svenska folkets valda
företrädare i riksdagen respektive kommunen.
Det svenska folket har aldrig blivit tillfrågat om detta, utan röstade ja till ett helt annat EU än vad
EU framför allt på senare år utvecklats till.
I kommunfullmäktiges sessionssal hänger både en svensk flagga och en EU-flagga. Då EU idag
symboliserar överstatlighet är det ett rent hån mot den svenska demokratin och det svenska
beslutsfattandet att denna symbol finns i sessionssalen. Den bör därför avlägsnas från den
svenska demokratins finrum. Istället bör den svenska flaggan kompletteras med exempelvis den
skånska, alternativt kommunens vapensköld.
Det kan vid första tanke kanske te sig som en obetydlig fråga men inte desto mindre är det en
mycket viktig symbolfråga för vårt demokratiska styrelseskick.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att omgående avlägsna EU-flaggan från kommunfullmäktiges sessionssal,
att komplettera den svenska flaggan med den skånska flaggan, alternativt
att komplettera den svenska flaggan med Kristianstads vapensköld.

___________________
Björn Söder (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

KS § 86

Motion - Så kan staden och centrum utvecklas
Änr KS 2019/1006

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


De i motionen anförda punkterna kommer fortsatt beaktas i pågående
projektet En levande stadskärna samt i övriga pågående projekt och
verksamheter.



Motionen anses därmed vara besvarad.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Martin Hallingström Skoglund (S),
Fredrik Winberg och Therese Larsson Sturesson (S) föreslår i en motion att
ett antal punkter ska arbetas in som prioriterade områden i budget- och
planarbete under mandatperioden för att utveckla staden och centrum.
Många av punkterna arbetas det redan med genom projekt ”En levande
stadskärna”, som Kommunstyrelsen fattade beslut om i mars 2019, och
som löper över tre år. En levande stadskärna är ett visionsprojekt med
syfte att ta fram en övergripande handlingsplan för att öka förutsättningarna för en levande och attraktiv stadskärna också i framtiden.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


De i motionen anförda punkterna kommer fortsatt beaktas i pågående
projektet En levande stadskärna samt i övriga pågående projekt och
verksamheter.



Motionen anses därmed vara besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 80.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-29.
Remiss 2019-11-14.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-15 § 226.
Handlingsplan Attraktivare Kristianstad (Purple Flag).
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens rapport – Levande stadskärna
De offentliga rummen – möjligheter och behov Underlag till handlingsplan.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

KSAU § 80

Motion - Så kan staden och centrum utvecklas
Änr KS 2019/1006

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Martin Hallingström Skoglund (S),
Fredrik Winberg och Therese Larsson Sturesson (S) föreslår i en motion att
ett antal punkter ska arbetas in som prioriterade områden i budget- och
planarbete under mandatperioden för att utveckla staden och centrum.
Många av punkterna arbetas det redan med genom projekt ”En levande
stadskärna”, som Kommunstyrelsen fattade beslut om i mars 2019, och
som löper över tre år. En levande stadskärna är ett visionsprojekt med
syfte att ta fram en övergripande handlingsplan för att öka förutsättningarna för en levande och attraktiv stadskärna också i framtiden.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

Utdragsbestyrkande



De i motionen anförda punkterna kommer fortsatt beaktas i pågående
projektet En levande stadskärna samt i övriga pågående projekt och
verksamheter.



Motionen anses därmed vara besvarad.

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-29.
Remiss 2019-11-14.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-15 § 226.
Handlingsplan Attraktivare Kristianstad (Purple Flag).
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens rapport – Levande stadskärna
De offentliga rummen – möjligheter och behov Underlag till handlingsplan.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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2020-12-29

Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling
Cecilia Isberg
044135887
cecilia.isberg@kristianstad.se

Kommunstyrelsen

Motion - Så kan staden och centrum utvecklas
Änr KS 2019/1006

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:



Besluta att också fortsatt beakta de i motionen anförda punkterna i
pågående projektet En levande stadskärna samt i övriga pågående
projekt och verksamheter.



Motionen anses därmed vara besvarad.

Sammanfattning
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett antal punkter ska beaktas och arbetas in som prioriterade
områden i budget- och planarbete. Många av dessa punkter arbetas det redan
med i projekt En levande stadskärna, och kommer att beaktas även fortsättningsvis.

Ärendet
Den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen föreslår i en motion att
ett antal punkter ska arbetas in som prioriterade områden i budget- och planarbete under mandatperioden.
Många av punkterna arbetas det redan med genom projekt ”En levande stadskärna”, som kommunstyrelsen fattade beslut om i mars 2019, och som löper
över tre år. En levande stadskärna är ett visionsprojekt med syfte att ta fram en
övergripande handlingsplan för att öka förutsättningarna för en levande och attraktiv stadskärna också i framtiden. Det är många olika frågeställningar som
tas upp i motionen, och därmed har också ett flertal tjänstemän varit delaktiga i
att besvara de olika punkterna. Roger Jönsson, planchef och stadsarkitekt, Åsa
Hammarstedt, infrastrukturstrateg, Maria Asklund, planeringsstrateg samt EvaKristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se
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Marie Hagström, utvecklingschef på avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling har samtliga varit delaktiga i och står bakom svaret på motionen.
Nedan besvaras punkt för punkt i motionen:
 Synliggör Kulturkvarteret, Naturum, Regionmuseet och arenan
och öka antalet besökare. De centrumnära besöksmålens betydelse för att locka hundratusentals besökare årligen behöver
prioriteras.
Svar: I handlingsplanen för En levande stadskärna finns punkten
”Utveckla stråken”, där Stadsbyggnadsförvaltningen gjort en
analys av stadens befintliga stråk, och även föreslagit hur dessa
ska stärkas (se rapport Levande stadskärna från MSF). Ett av de
redan i dag starka stråken i staden är just från Naturum via Regionmuseet till Kulturkvarteret, en form av kulturstråk som kan
och bör lyftas framöver för att locka fler besökare såväl utifrån
som medborgare i kommunen.


Underlätta torghandeln på torgen och upprätta en eventplan för
att främja torghandel, som alltid uppfattas som positiv av besökare och kommuninvånare.
Svar: Vintern 2019 gjorde en översyn av torghandelsbestämmelserna, vilket ledde till en förenkling av bestämmelserna, antaget av tekniska nämnden i februari 2020. Sedan dess har antalet torghandlare ökat markant. Också matförsäljning via så kallade Foodtrucks och matvagnar har ökat, och för närvarande pågår ett arbete med att försöka hitta en plan för ”fasta” Foodtruckplatser för att förenkla för alla parter. I projekt En levande
stadskärna ingår också utveckling av Stora torg, och framtida användning för denna plats – vilket skulle kunna innefatta försäljning.



Ge byggnadsnämnden resurser som möjliggör att bostadsbyggandet på de centrumnära planerade områdena planeras och
färdigställs snabbare. Särskilt ska förtätningen av Östermalmspark och andra centrumnära förtätningsområden genomföras som prioriterade områden för att öka antalet boende i innerstaden.
Svar: Byggnadsnämnden arbetar med ett flertal pågående planoch stadsutvecklingsprojekt för att möjliggöra för nya bostäder
och funktioner i de centrala delarna av Kristianstad. De planer
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där nämnden har möjlighet att påverka tidplanen hanteras med
högsta prioritet.
Detaljplanen för Östermalms park som möjliggör för 250-300
nya lägenheter beräknas kunna antas av kommunfullmäktige i
början av 2021. På söder pågår planläggning för Bongs-området
för uppskattningsvis 500 nya bostäder. På söder finns också ett
uppdrag från kommunstyrelsen om att effektivisera och förtäta
inom de kommunala markytorna.
Det pågår även planläggning för förtätning i norra delen av staden. ABK driver ett bostads- och stadsutvecklingsprojekt inom
kv. Bastionen/Ravelinen tillsammans med andra exploatörer.
Området ligger i direkt anslutning till nya Rättscentrum. Utredningsarbete pågår och den aktiva planprocessen bedöms kunna
påbörjas under 2021.
Planavdelningen har även under hösten 2020 haft dialog med
fastighetsägaren till fd. fängelsetomten om att påbörja planarbetet för nya bostäder men förutsättningarna för detta är osäkra.
Sammanfattningsvis har byggnadsnämnden tillräckliga resurser
för att driva planprocesserna i centrala staden med hög prioritet.
Det är främst inom de egna kommunala projekten som det finns
möjlighet att påverka tidplanerna och öka planeringstaken. I det
sammanhanget skulle ett resurstillskott göra större nytta om det
ges till mark- och exploateringsenheten för uppstart och projektledning, t ex för att prioritera utvecklingen av den kommunala
marken på Söder.





Gång- och cykelstråken behöver förbättras på en del vitala punkter, till exempel i korsningen Nya Boulevarden/Västra Boulevarden.
Gör en visionsplan för en ”cykelmotorväg” med skilda körfält
och plankorsningar utan korsande bil- och gångtrafik.
Svar: Kristianstad är med i ett projekt med region Skåne om supercykelstråk. I grunden handlar det om att göra befintliga cykelvägar bättre, breda och en förbindelse mellan viktiga målpunkter med förutsättningar att cykla i valfritt tempo utan att
hindras av biltrafik eller fotgängare. Det är ännu inte bestämt
vilka stråk som är aktuella för Kristianstad.
I Kristianstads kommun har en cykelsamordningsgrupp skapats
med syfte att övergripande arbeta strategiskt med cykelfrågor.
Gruppen är förvaltningsöverskridande och har representanter
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såväl från samhällsbyggnadsförvaltningen som tekniska förvaltningen, kultur och fritid och kommunledningskontoret.



Handeln behöver framtidssäkras i centrum och åtgärder för att
den ska stärkas av förändrade konsumtionsvanor och köpbeteenden behöver inarbetas i samarbetsvisionerna tillsammans
med fastighetsägare, butiksinnehavare och kontorsinnehavare.
Svar: Detta arbete är en viktig och prioriterad del i projekt En levande stadskärna, både när det gäller samarbeten, dialog och attityder och finns tydligt inskrivet i det förslag till handlingsplan
som just nu håller på att förankras med såväl fastighetsägare
som näringsidkare som medborgare i Kristianstad.



Stärk tjänsteföretagens och föreningslivets delaktighet i centrumutvecklingen.
Svar: Morgondagens attraktiva stad innehåller mycket mer än
handel. Här är tjänsteföretagen en viktig del, både som en del i
utbudet och som en del i att skapa flöden i stadskärnan. WSP:s
analys av stadskärnan visar att det framåt finns en stor potential
för en ökning av kontorslokaler centralt, och finns med som en
del av visionsarbetet i En levande stadskärna. Samma sak gäller
föreningslivets roll i stadens utveckling: Ett levande och aktivt
föreningsliv – såväl som kulturliv – är en viktig faktor att ha med
sig för att öka attraktiviteten i stadskärnan.



Satsa på Krinova och en levande högskola för att främja annat företagande än det traditionella. Stärk kopplingen mellan vår del
av Skåne och framtidsorienterad verksamhet som till exempel
ESS och MAX IV.
Svar: Kristianstads kommun har tilldelat Krinova 1,5 miljoner
kronor årligen 2021 – 2023 för att säkerställa satsningen inom
livsmedel. KS beslut 20200826
Kristianstads kommun har påbörjat ett arbete tillsammans med
Högskolan Kristianstad och Studentkåren där målet är att bli
Årets Studentstad 2023/2024. I detta arbete ingår bland annat
att se till att studenterna på Högskolan blir mer delaktiga i stadens aktiviteter, men även att mer långsiktigt arbeta för att fler
studenter stannar kvar i kommunen även efter sina studier.
När det gäller arbetet med Max IV och ESS så är det en del i arbetet som Kristianstads Kommun deltar i inom FIRS.
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Möjliggör för konferens- och hotellverksamhet i anslutning till
Krinova, högskolan och badhuset på Näsby fält.
Svar: Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att
genomföra ett projekt gällande Stadsutveckling för delområde
Näsby. Projektet syftar till att skapa en kommunal vision och
struktur hur stadsutvecklingen inom delområde Näsby kan
utvecklas. Målet är att kommunen gemensamt skapar ett
modellområde för framtida stadsutveckling.



Stärk och förbättra formerna för samarbete och samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer som skapar trygghet i innerstaden.
Svar: Detta är ett prioriterat och pågående arbete, inte minst i
handlingsplanen för Attraktivare Kristianstad (Purple Flag) som
drivs av Kristianstad City (f d Handelsstaden), och lyfts också
fram som en viktig punkt i handlingsplanen för En levande
stadskärna.
Kristianstads kommun och lokalpolisområde Kristianstad har en
samverkansöverenskommelse som ger struktur åt det gemensamma brottsförebyggande arbetet på både operativ och strategisk nivå. Gemensamma problembilder skapas med hjälp av
kommun, polis och andra aktörer. Samverkan sker sedan samordnat på flera nivåer och arbetet med brottsförebyggande och
trygghetsskapande frågor sker på både kort och lång sikt.
En handlingsplan med prioriterade områden och orsaksanalys
ska tas fram under 2021. Där framgår ansvarsfördelning för arbetet och organisation.
För att möta medborgarnas behov av vad de upplever som viktigt för att de ska känna trygghet och säkerhet i hela kommunen
avges medborgarlöften. Medborgarlöften tas fram från den gemensamma problembilden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande ”En levande stadskärna”
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Levande stadskärna – rapport från MSF
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ATTRAKTIVARE KRISTIANSTAD
Handlingsplan 0-10år

Kristianstad förändras. Staden används på nya sätt och vid nya tidpunkter. Förutsättningar för att skapa en
trygg, levande och intressant mötesplats även kvällstid behöver utvecklas. För att stärka vår del av varumärket Kristianstad behöver vi bredda fokus och inkludera alla näringar för en levande stadskärna dygnet
runt. Att skapa en hållbar och intressant stadskärna med ett variationsrikt utbud av unika aktiviteter efter
mörkrets inbrott för alla, kräver ett nära samarbete och framförallt förståelse för olika aktörers intressen
och behov. Därför deltar flera av stadens aktörer i Handelsstaden Kristianstad AB:s samverkansprocess.
Genom detta projekt utformar vi en gemensam handlingsplan och målbild för vår framtida stadskärna.
Handelsstaden Kristianstad AB:s styrelse beslutade i juni 2015 att delta i Purple Flag. Purple Flag är en
internationell certifiering som i Sverige drivs av Svenska Stadskärnor. I oktober 2018 blev vi certifierade.
En plan som är levande – som vi utvecklar tillsammans för en attraktiv stad.

Syfte
•
•
•
•
Mål
•
•
•
•
•

Stärka varumärket Kristianstad och öka attraktionskraften
Utbudet i stadskärnan ska öka
Staden ska vara trygg, säker och levande dagtid som kvällstid
Få fler att bosätta sig i stadskärnan
Flera besökare inom 30-60 år, mätning ska göras, levande stad.
Trygg & säker stad enligt Polisens Trygghetsmätning
Ökad omsättning i stadskärnan år 2023, WSP Cityklimatet
Höja stadens attraktionsindex, mätning görs 3-4 år

Handlingsplan 0-2 år
Tillgängligt

Gratis parkering vid vissa tider på dygnet (lönehelger och evenemang)
√
Skyltprogram E22 till Centrum och P-område
√
Skyltning från p-område till målpunkter
Utbud
√
Samordna projektgrupp utbud, etablera forum och årshjul – delaktighet, dra nytta av stora event i
kommunen till city
√
Återkommande evenemang i city, samarbete för utökat och större utbud
√
Temakvällar – öppet kl 18.00-20.00 – söndagsöppet, AW, tjejkväll, restaurangvecka
√
Lyfta vår historia och stadsvandringar, historiskt möter nytt i city
•
Arenastråk, byte av plattor – tydliggör vägvisning – publikvärdar i orangeaväst
•
Attrahera fler besökare i ålder 30-60år, mätning görs levande stad.
•
Genom samarbete skapa aktiviteter och utbud som möjliggör öppet till 20:00 6-10 kvällar
•
Vackra platser/innergårdar för marknad och uppträde
•
Utebio eller bildvisning på en fasad som startar kvällstid
Tryggt & Säkert
√
Kameraövervakning på prioriterade platser
√
Samordna paragraf-3 område, ordningsvakt utökat område inkluderat Sommarroparken
√
Trygghetsvandring i city, utveckla till fler helger och under evenemang
√
Belysning utökas (fler lampor), bättre stråkbelysning för att skapa trygghet kvällstid
√
Belysning utökas, trapphus mm vid fastigheter

ATTRAKTIVARE KRISTIANSTAD
Handlingsplan 0-10 år
√
•
•
•
Plats
√
√
√
√
√
•
•
•

Utveckla samarbete med Galleria Boulevard då det finns stora problem med ordningsstörningar ex
ungdomsgäng och missbrukare
Belysning utökas, fasadbelysning, passagen mellan Ö Vallgatan och Ö Boulevarden
Belysning utökas , antal lux behöver ökas i gatubelysning Ö Vallgata
Stänga av WIFI efter stängning på centralstationen och KFGF

Ta fram checklista för näringsidkare till skyltfönster
Ta bort/flytta de gröna stolphängda soptunnorna samt citycan inne på storgatorna, enhetligt bänkar,
blomsterkärl och papperskorgar (Byarum)
Använda Hesslegatan till konstinstallationer och rumsliga gestaltningar
Foliering av elskåp med gamla bilder av staden
Koordinerande roll i offentliga rummet
Förnya stora torg
Belysning utökas/förnyas på stora torg, fasadbelysning förnyas i samband med förnyelse av
Stora Torg
Modernisera lilla torg och lekvänlig utsmyckning

Handlingsplan 2-5 år
Plats
•
•
•

Fasad/takbelysning framhäv vackert tak. Handelsbankshuset
Behov av fler trevliga sittmöjligheter i Tivoliparken
Utveckla stråket vid vattnet, fler mötesplatser. Vattenaktiviteter!

Utbud
•
Digitala utbudsskyltar
•
utveckla tivoliparken med ex Boulebar vid fornstugan
Tryggt & Säkert
•
Området vid kulturkvarteret är mörk ökad belysning runt parkering/ mellan tingsrätt och stora trädet
Tillgänglighet
•
15 minuters parkering
•
Vänd färdriktning.
•
Skylta Norra Kasern avgiftsfri parkering lördag-söndag.
•
2-vånings cykelställ
•
Cykelparkering utanför TacoBar utökas. Anpassa till uteserveringen.
PURPLE
•
Hästtorget. Östra Boulevarden norrut. Justera markstenen för ökad framkomlighet.
FLAG
•
Hästtorget. 2-vångingscykelställ
SWEDEN
•
C4 skolan. Öppna upp för allmänhetens parkering på lördag o söndag.
•
Naturums yta. Utöka parkering med 200 platser. Skyltar mot staden. Bättre belysning.
Effektivisera ytan (bussar).

Handlingsplan 5-10 år
Plats
•

Belysa konstverk på stor gatorna

Tryggt & Säkert
•
ta fram belysningsförslag för Sommarro parken

√= påbörjat

PURPLE
FLAG
SWEDEN

SVENSKA STADSKÄRNOR
PURPLE
FLAG
SWEDEN
SVENSKA STADSKÄRNOR för en tryggare kvällsekonomi

LEVANDE STADSKÄRNA
De offentliga rummen – möjligheter och behov
Underlag till handlingsplan

INNEHÅLL
Del 1 Inledning
Mål för den fysiska miljön i en levande stadskärna
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Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp inom Planavdelningen bestående av stadsarkitekt
Roger Jönson samt planarkitekterna Rebecka Danielsson, Per Blomberg och Helén Schrewelius.

DEL 1: Inledning
Kristianstads offentliga platser behöver utvecklas och berikas. Staden växer men allt mindre
av detta växande kan ske genom expansion utåt om kommunens planering och byggande
ska kunna möta dagens krav på hållbarhet. Staden måste istället förtätas vilket är en
utmaning men också en stor möjlighet. Om förtätningen görs på rätt sätt kan det berika
staden och bidra till ett utvecklat och förstärkt stadsliv i centrum. Stadens centrum är
fortfarande den viktigaste platsen för möten, kulturliv och handel.
Arbetet med ändringen av översiktsplanen för Kristianstad stad pågår i skrivande stund och
det finns också ett stort antal pågående detaljplaner rörande förtätning av stadsdelarna
precis runt om den äldsta stadskärnan. Genom både obebyggda, men befintliga byggrätter
och planerade förtätningsprojekt finns det möjlighet och kapacitet för att tillskapa flera
tusen nya bostäder i Kristianstad under den kommande tioårsperioden, många av dem
väldigt centralt belägna. Detta skapar goda förutsättningar för att stärka både
centrumhandel och stadsliv.

Kartbilder som visar att planerad utbyggnad av staden pågår runt hela stadskärnan

Parallellt med att man planerar för nya bostäder och arbetsplatser behöver kommunen
också arbeta med att utveckla, förnya och komplettera de offentliga platser och stråk som
invånarna i staden använder för rekreation, lek, rörelse, utomhusaktiviteter och möten.
Liksom andra ytor i staden måste dessa användas på effektivare sätt, vilket t.ex. kan ske
genom att de får fler funktioner och därmed ökade värden. I denna lilla rapport vill vi
presentera dels vilka platser och stråk som kommer att vara de viktigaste att fokusera på
inom den närmsta 10 årsperioden men också hur dessa behöver utvecklas för att
Kristianstad ska få en positiv stadsutveckling.

Karta som visar pågående byggnation i Kristianstads centrum

Mål för den fysiska miljön i en levande stadskärna
Det övergripande målet är att centrala Kristianstad skall vara bra för alla. Den centrala
staden skall vara attraktiv både för boende, besökare och näringsverksamhet. Det skall vara
ett vackert, tätt, blandat och mångfunktionellt centrum som är tillgängligt för alla.
Kristianstad centrum ska inbjuda till rörelse och ha ett brett utbud av offentliga
mötesplatser. På så sätt blir det också en plats som främjar god hälsa och möjliggör
delaktighet i stadens utveckling. Det ska vidare vara en hållbar stad där bebyggelsen bevaras,
vårdas och utvecklas för att spara på resurser och värna om kulturhistorien. Det är ett
centrum som ligger nära naturen i biosfärområde Kristianstad Vattenrike men det är viktigt
att även staden inhyser ekosystemtjänster och är rik på växtlighet och vattenmiljöer. Stadens
ska slutligen erbjuda en bra boendemiljö och god tillgänglighet till service, utbildning, arbete
och kultur- och fritidsaktiviteter.
Att stadskvalitéer i t.ex. de offentliga rummen kan ha en stor betydelse för stadens
attraktivitet är något som nyligen har belysts i rapporten Tillväxtskapande stadskvaliteter i
Skåne som tagits fram av Spacescape och Region Skåne. I den identifierar man följande
generella kriterier för vad som utgör en attraktiv stad. En sådan stad är
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Kriterierna stämmer alltså väl in på målen för stadsutvecklingen enligt kommunens
pågående översiktsplanearbete.

Illustration ur rapporten från Region Skåne som visar specifika stadskvalitéer
i Kristianstad och deras betydelse för prisbilden på bostadsrätter.

Lite om metodiken
Stadens offentliga rum inventeras och analyseras i rapportens huvudavsnitt med inriktning
på vilka kvalitéer de redan uppvisar, vad som saknas och hur potentialen för utveckling ser
ut. Först analyseras några viktiga stråk och gaturum därefter olika platser som torg eller
parker eller potentiella nya sådana.
Allra först i del två av rapporten föreslås dock en prioritering av de olika offentliga rummen,
här grupperade tillsammans i olika områden, när det gäller fortsatt arbete och
genomförande. Denna prioritering är framförallt baserad på förväntad förändring och
förtätning av staden och den betydelse detta kan få för platserna och stråkens potential för
ett ökat stadsliv.
Analyserna av offentlig plats har bland annat genomförts med utgångspunkt från
Stadslivsindex, ett verktyg för utvärdering av stadsmiljöer som tagits fram och använts av
Spacescape och Jernhusen i rapporten Levande stadsmiljöer. Det bygger på att man värderar
stadsmiljön utifrån en rad olika kriterier som sorterats i olika aspekter. Analysernas resultat
redovisas inte i detalj för varje plats nedan men metoden ligger till grund för resonemangen
om hur platserna kan utvecklas.
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Diagram som visar resultat av analys enligt stadslivsindex för en rad platser inom Kristianstads
tätortsområde. En central stadsmiljö av hög kvalitet bör ha ett resultat på över 70,
något som endast ett fåtal av stadskärnans platser uppnår.

Ett annat viktigt underlag för arbetet har varit den gåendeinventering som Ramböll tagit
fram i samband med ändringen av översiktsplanen för Kristianstad. Det visar var i staden
som folk rör sig både till vardags och under helger. En viktig utgångspunkt i all analys av
stadskvalitet är att vi framförallt tycks attraheras till platser där andra människor samlas.
Analyserna och förslagen som redovisas i del 2 nedan är är tänkta att ses som en första
idébank. I de flesta fall måste förslagen vidareutvecklas och projekteras vidare på detaljnivå.
I vissa fall kräver de också samverkan med privata fastighetsägare.

Ur gåendeinventeringen: de översta bilderna visar flöden under vardagar medan de nedre visar
flöden under helgerna. Generellt kan man se att den norra delen av centrum är mer befolkat
än den södra delen. Resecentrum och Galleria boulevards södra entré är starkt befolkade platser

DEL 2: Förslag till prioritering
Här följer vårt förslag på vilka offentliga rum eller kombinationer av rum som bör utvecklas
inom en tioårsperiod, i prioritetsordning. Förslaget bygger till stor del på var kommunen har
pågående och planerade förtätningsprojekt som dels medför ett behov av en
kvalitetshöjning av de befintliga platser och stråk som redan idag ligger på strategiska
punkter i staden och dels kan tänkas medföra en ökad befolkning av vissa platser.
Inom 2 -5 år:
1. Stora Torg och storgatorna norrut. Stadens gamla militära och ceremoniella torg har
potential att inhysa fler uteserveringar, restauranger, foodtrucks, torghandel,
uppträdanden och mötesplatser för att få till ett mer varierat och attraktivt torgliv.
För att det ska kunna ske behövs fler sittplatser, mer grönska och färre parkeringar.
Behovet av att utveckla Stora torg till en mer livfull och användbar plats är kopplat till
behovet av stadsutveckling generellt men också den planerade förtätningen på
Bangården samt Bastionen & Ravelinen. Det är också viktigt att torget bevarar
dagens användningsområde för stora evenemang och som offentlig demokratisk
mötesplats.
2. Hästtorget och kanalstråket längs Gallerian. Här finns möjlighet att utveckla ett
smalt men ändå betydelsefullt parkrum med vattenkontakt, promenadstråk,
sittplatser, rekreation, grönska, mötesplatser. Det kan också vara en del av
rapportens idé om ett kanalstråk eller en kanalslinga som följer vattnets väg genom
staden. Parkrummet är extra viktigt för närområdet i och med byggnationen av
Domus 3 samt förtätningen av Östermalms park, som kommer medföra flera 100 nya
invånare till området.

3. Stationsområdet och norra delen av Tivoliparken (Kulturstråkets västra del).
Resecentrum/stationsområdet och tivoliparken är jämte torgen två av de viktigaste
offentliga rummen i staden. Området behöver utvecklas både kopplat till
stadsutvecklingen generellt men i synnerhet med tanke på förtätningen på
Bangårdsområdet/norr och på sikt även Barbacka-området. I Tivoliparkens norra del
finns dåligt utnyttjad yta som kan utvecklas för att skapa en tydlig och kvalitativ entré
till parken som saknas idag. Här bör rekreation, viloplatser, grönska och
vattenkontakt prioriteras. Stationsområdet behöver också ses över och där behöver
mer växtlighet och fler sittplatser anordnas för att skapa en trevligare väntmiljö. Norr
om stationen råder en påtaglig brist på grönska.

Förslag på vilka områden som bör prioriteras inom en femårsperiod

Inom 5-10 år:
4. Området runt Sommarro och kulturkvarteret (Kulturstråkets östra del). Här möts
flera viktiga stråk och gåendeinventeringen visar att här är många invånare dagligen i
rörelse vilket skapar möjlighet till möten. Det ingår i ett stråk mellan flera av stadens
kulturella institutioner. Platserna runt stråket är underutnyttjade och framstår som
ytterst lämpliga för koncentrerade s.k. pockets gardens som erbjuder grönska,
ekosystemtjänster och viloplatser, möjligen också i kombination med lek eller
kulturella aktiviteter. Det finns möjlighet till vattenkontakt vid ån. Området är
kopplat till stadsutvecklingen generellt och även en framtida förtätning på
fängelsetomten.
5. Södra centrum (Söderport, Residensparken, Södra Kasern). Området har goda
förutsättningar för ett stadsliv som saknas idag. Här finns både fina parkrum och
torgrum, vilka dock är dåligt befolkade, särskilt på kvällar och helger. I området
behövs framförallt fler bostäder för att öka stadslivet. Då skulle platserna kunna
utvecklas och fyllas med mer handel och mer aktiviteter. En utveckling av området är
viktigt för stadsutvecklingen av staden som helhet, men även för att koppla samman
de stora satsningarna på söder med den centrala staden.
6. Södra delen av Tivoliparken. Tivoliparken är viktigt för stadens rekreation, rörelse,
viloplatser, aktivitet, vattenkontakt, lek och grönska. Parken och stråken genom detta
område blir extra viktigt att utveckla i samband med stadsutvecklingen på Hvilans
strandäng och på söder, vilket kan medföra tusentals nya bostäder och en ökad
rörelse längs årummet och parken in till centrum.

7. Norreports torg och Bastionens grönområde. När bangårdsområdet, Östra kasern,
Vattentornsområdet och bajonetten bebyggs finns behov av att utveckla det
kulturhistoriskt värdefulla Norreports torg och Bastionens grönområde för att bidra
med både urbana mötesplatser och rekreativ grönska.

Områden med platser som bör utvecklas på längre sikt

Slutligen en kommentar om några viktiga offentliga rum som inte har prioriterats:
Lilla torg, boulevarderna och gågatorna bedöms inte kräva någon stor prioritering eller
förändring. De får relativt höga värde i ett stadslivsindex. Här behöver man bara förstärka
och förtydliga det som redan fungerar bra. Om staden förtätas och får fler invånare kommer
dessa platser att fortsätta fungera bra som de högkvalitativa offentliga rum de faktiskt är.

DEL 3: Analyser och förslag
Stråk:
KULTURSTRÅKET, från Kulturkvarteret till Naturum

Förutsättningar: Detta är idag Kristianstads kanske allra viktigaste och mest befolkade stråk
med många viktiga målpunkter som Naturrum, Resecentrum, Tivoliparken, Barbacka, Stora
Torg, skateparken, Kulturkvarteret etc. Det utgör en viktig tväraxel till stadskärnans gågator i
nord-sydlig riktning och här finns potential för mycket mer stadsliv eftersom väldigt många
människor rör sig här dagligen. Det är dock rörelsen som är i fokus och det som framförallt
saknas är rumsligheter där man vill stanna upp och uppehålla sig en längre stund.

Exempel på plats vid Sommarro som har en underutnyttjad potential
som mötesplats och viloplats då många människor rör sig här dagligen.

Förslag: Flera av platserna och målpunkterna längs stråket kan utvecklas i sig själva (se t.ex.
separat text om Stortorget) men det bör också skapas fler sittplatser och händelser längs
med själva stråket. Det finns vissa möjligheter till sådant längs med Nya boulevarden men
framförallt behövs en utveckling av de underutnyttjade öppna rummen i hörnet vid
Sommarro och i hörnet vid Kulturkvarteret. Vid Sommarro finns redan en matvagn och en
viktig busshållplats men allt för få sittmöjligheter. Pocket garden-konceptet med fokus på
ekosystemtjänster kan fungera för båda platserna och detta kan också kombineras med mer
sittplatser, konst och/eller lekutrustning. Se även separata punkter om dessa platser nedan.

Tivoliparkens norra del ut mot Helge å är idag också en sorgligt försummad yta och parken
saknar en vacker och tydlig entré. Mycket kunde göras för att skapa en mer inbjudande och
tilltalande fin parkmiljö med planteringar såväl som inslag av sittplatser, lämpligen med
utsikt mot vattnet. Det skulle stärka stråket och erbjuda en viloplats för alla de som rör sig
här. Någonstans i närhet till Tivoliparkens lekplats kunde man också förlägga ett utegym för
att stärka parken med möjligheter till mer aktivitet. Bilparkeringen inklusive den tillfälliga
solbilspoolen i Tivoliparkens nordöstra del mot stadssidan kunde t.ex. med fördel flyttas till
en lämpligare plats norr om stationen då denna parkering är negativ för den ansträngda
trafiksituationen vid resecentrum och även för hur man rör sig längs stråket och in i parken.
För detta stråk är den kommande utvecklingen av Barbacka-området och badhustomten
viktig, liksom utformandet av de nödvändiga skyddsvallar som måste uppföras här för att
skydda staden mot översvämning. Det är viktigt att badhustomren i framtiden får ett
innehåll som är publikt och som stärker stråket och stadslivet. Efter en rivning av badhuset
bör platsen eventuellt utnyttjas för någon form av tillfällig aktivitet så man undviker ett
långvarigt sår i stadsbilden. Den lyckade och vackra rosenträdgårdens utformning och
funktion måste också ses över i samband med utvecklingen av Barabacka-området. Framtida
skyddsvallar/skyddskajer måste också utformas så de inte blir en barriär utan ett positivt
inslag i stadsbilden och parkmiljön, något som är en stor utmaning.
I förlängningen av detta viktiga stråk västerut finns slutligen möjligheten att utveckla Härlövs
ängar och den tänkta evenemangsplatsen vid Naturums-parkeringen. Se separat beskrivning
nedan.

GÅGATORNA, handelstadens hjärta

Förutsättningar:
Den upplevelserika, vackra och bilfria stadsmiljön som gågatorna mellan Lilla och Stora torg
utgör är en stor tillgång för staden och stadslivet. Gatorna måste samspela med attraktiva
torgmiljöer och det är beroende av ett fungerande utbud av butiker, restauranger och
liknande publika lokaler i stadens bottenvåningar. Det är därför särskilt viktigt att kunna
fortsätta använda de äldre kulturbyggnaderna i stadskärnans riksintresse för handel och
andra publika ändamål.

Förslag:
Gågatorna fungerar väl som fysisk miljö och behöver egentligen inte förändras på något
särskilt sätt, deras stadslivsindex är fullt godkänt. Däremot behöver mycket göras för att
stärka stadskärnan som handels- och mötesplats så den typ av lockande utbud som stadens
centrum traditionellt har erbjudit kan finnas kvar. Det är viktigt att lokalerna i
bottenvåningarna fortsätter användas för publika ändamål som handel, service och kultur.
Men i ett förändrat handelsklimat med stor konkurrens från internethandel och extern
handel kommer utbudet ofrånkomligen att förändras och nya grepp behöver därför tas –
och om möjligt underlättas. Pop-up-butiker, showrooms, olika typer av möteslokaler,
kombinationer av handel och verksamheter samt andra nya koncept som lockar till besök
och skapar stadsliv är positiva. Att se över föråldrade detaljplanebestämmelser eller ta fram

tydligare riktlinjer för hur man kan lösa tillgänglighetsfrågor eller göra avsteg från krav vid
bygglovsprövning av ändrad användning från t.ex. butik till restaurang bör övervägas för att
underlätta för sådana förändringar i utbudet.
Gallerian mellan gågatorna skulle behöva få ett tydligare och mer lockande innehåll, skulle
det kanske kunna fungera som en saluhall eller foodcourt?

ÖSTRA STORGATAN, norr om Stora torg

Förutsättningar:
Östra storgatan är från Stortorget och norrut enkelriktad, men med möjlighet att parkera
längs med båda sidorna. Här finns ett antal restauranger längs med gatan som i nuläget inte
har möjlighet att ha uteservering eftersom trottoaren är för smal.
Förslag:
Längs med östra sidan av vägen ligger ett flertal restauranger och det vore därför en god idé
(vilket det också motionerats om) att bredda trottoaren för att möjliggöra för fler
uteserveringar i soligt läge. Nybyggnationen som skett på den tidigare lucktomten i kvarteret
Hovrätten och ABK:s renovering av Hovrätten 28 längre norrut kan inom snar framtid
förhoppningsvis också bidra positivt till denna gatas ökade stadsliv.

KANALSLINGAN, vattnets väg genom staden
Förutsättningar:
Kanalerna har förblivit en outnyttjad resurs i staden men kunde öka attraktiviteten i och
kring stadskärnan genom att erbjuda vattenkontakt och platser att uppehålla sig vid.
Kanalerna har i nuläget begränsad tillgänglighet och väldigt extensiv skötsel. Längs med delar
går gång- och cykelbanan intill kanalen men med en brant grässlänt mot vattnet, vilket
minskar upplevelsen av att röra sig i vattennära läge.

Förslag:
Idén är helt enkelt att skapa en promenadslinga längs med kanalen i staden och längs denna
forma ett radband av intressanta platser för information, rekreation och upplevelser.
Vattenkontakten bör öka liksom antalet viloplatser som kan kombineras med olika
händelser. Ett tänkbart tema är stadens behov av att tämja och reglera vattnet, en
spännande kultur- och teknikhistorisk aspekt av stadens utformning. Kanalslingan kan helt
enkelt bli en urban variant av vattenrikets olika promenadstigar. Se även förslag till
utveckling av ett parkrum vid Utanverken.

Exempel på hur man kan arbeta med en kanalslinga

STRÅK LÄNGS HELGE Å – Gröna stråket

Förutsättningar
Promenadstråket längs Helge å är viktigt för staden och har stor potential som ett attraktivt
inslag i stadsmiljön både för boende och besökare. Det saknas dock tillräckligt med
upplevelser och platsbildningar längs med det gröna stråket, särskilt mellan centrum och
Söder, för att det ska vara ett riktigt tryggt och händelserikt stråk. Årummet och Tivoliparken
är två viktiga bärande element för stråket. Längs med lastageplatsen finns möjlighet att
promenera i direkt vattenkontakt utmed en kaj. Längs med stråket i övrigt finns begränsat
med sittplatser och saker att uppleva som bidrar till att stråket används och är attraktivt
Förslag:
Fler aktiviteter och händelser skulle med fördel kunna skapas i Tivoliparkens norra och södra
del i samklang med ån, till exempel bryggor, kallbadhus, båtplats, kaj, områden för lek,
träning, för husdjur m.m. En utveckling av stadsdelen Söder med fler bostäder och service,
vilket det finns stort intresse för, kommer sannolikt att stärka användningen av stråket
liksom utvecklingen av Vilans strandäng. Slutligen är vallfrågan och den framtida
användningen av Badhustomten av stor betydelse för hur stråket kan gestaltas och användas
i framtiden. Utvecklingen av detta stråk kan och bör också kopplas ihop med idén om en
urban promenadstig längs kanalen, kanalslingan.

STRÅK MELLAN STADEN OCH IDROTTSPLATS SÖDER – Sportstråket?
Förutsättningar: Det saknas ett bra och tydligt stråk mellan Idrottsområde söder och
centrum. Söder om korsningen mellan Södra Boulevarden och Västra Storgatan finns i
nuläget ingen gång- eller cykelbana, vilket gör sträckan mindre lättframkomlig när gående
och cyklister måste samsas med bilar. Södra kasern vänder ryggen mot stråket och
Magistern 1 & Merkantil 2 är båda två stora asfalterade ytor med bilparkeringar som inte
bidrar till sträckans attraktivitet.

Planförutsättningar:
En utveckling av fastigheten Södra Kasern, m.fl. längs med stråket skulle kunna bidra till ett
ökat stadsliv i centrums södra delar och längs ett framtida stråk ner mot arenatorget. För att
få till ett starkt stråk krävs också trafikåtgärder i form av en kompletterad sträckning av
gång- och cykelbana. En tydligare entré mot söder som visar att detta är huvudvägen till
Arenan (för gående och cyklister) hade också kunnat öka stråkets användning. Utveckling av
fastighetsfasaderna med konstutsmyckning i enlighet med temat sport: Sportutmaningar
och interaktiva punkter längs med stråket osv.

Se även Södra Kasern

Möjlig framtida sektion av Stora Torg?

PLATSER
STORA TORG

Förutsättningar:
Detta är en av stadens viktigaste och mest lättillgängliga platser, belägen där flera av stadens
viktiga stråk möts. Men våra analyser visar att många viktiga kvalitéer som gör en plats
verkligen attraktiv ändå saknas idag. Stadslivsindex ligger på 46 vilket är allt för lågt för en så
här tillgänglig central plats. Den goda nyheten är att många ytterligare kvalitéer skulle vara
enkla att skapa. Det är idag påfallande lite människor som stannar och uppehåller sig på
torget vilket kan förklaras genom bristen på attraktiva sittplatser och aktiviteter. Det är helt
enkelt för stort och ödsligt. Torget används en vardag mest till bilparkering vilket gör att
övriga ytor blir än mindre inbjudande.

Förslag:
Bilparkeringen på torget bör minskas och i det sammanhanget är den norra delen den minst
effektiva. En ytterligare trädrad i torgets här kombinerat med fler och trevligare sittplatser
på torgets mest soliga sida skulle vara ett sätt att skapa större intimitet och attraktion. En
lekplats kunde vara ett trevligt inslag och den nordöstra delen, där det finns flera
restauranger i närheten, skulle kunna förses med uteserveringar. Man kunde också tillåta
fler foodtrucks eller kanske till och med en lätt, flyttbar och genomsiktlig restaurangpaviljong
här om man vill skapa ett mer befolkat restaurangtorg. Man kunde också koppla ihop denna
sida av torget med gården vid Tyghuset/Regionmuseet, där det också finns
utvecklingspotential för en mer attraktiv utformning av innergården med attraktiva
offentliga sittplatser, grönska (till exempel ett Kristianstadträd), konstverk och en starkare

koppling till regionmuseets entré. Åtgärder längs med Östra storgatan enligt tidigare förslag
(läs under stråk) hade också kunnat bidra positivt till stadslivet här och skapa ett starkt och
livligt restaurangområde. Bättre möjligheter till cykelparkering bör anordnas på eller i direkt
anslutning till torget, t.ex. längs Nya Boulevarden.
Den västra och centrala delen av torget bör fortfarande användas mer flexibelt till
evenemang, tillfälliga konserter eller marknader samt uppställning av valstugor m.m. Torget
har en väldigt viktigt funktion som en offentlig demokratisk mötesplats.

Jämförelse av stadslivsindex mellan Stora torg och Lilla torg

LILLA TORG:

Förutsättningar:
Lilla torg är enligt våra analyser det i särklass mest attraktiva torget och offentliga rummet i
Kristianstad. Grundförutsättningar som storlek och omkringliggande rika service skapar goda
förutsättningar för ett attraktivt rum. I nuläget finns några uteserveringar, men i övrigt har
torget begränsat med sittplatser. Här har funnits en stor torgmarknad som nu är mer
begränsad både i omfattning och antal tillfällen. Flera medborgare har önskat en ökning i
torghandeln. Runt torget finns flera stora träd vilket erbjuder skugga och också förbättrar
mikroklimatet på torget.
Förslag:
På platsen bör tillföras fler sittplatser, både i form av fler uteserveringar och som offentliga
sittplatser som gör det möjligt att betrakta det som händer på torget. Här skulle även
interaktiva sittplatser med belysning, möjlighet att ladda telefonen och med
värme/upptiningsfunktion i bänken kunna finnas på både soliga som skuggiga platser. Träd
bör fortsatt vara en viktig del av torget. Åtgärder bör vidtas för att få in mer torghandel med
extra satsning på vissa datum i form av ex. vinter/höst/vårmarknad. Uppträdande, shower,
kulturevenemang m.m. av mindre omfattning är positiva inslag. På längre sikt borde den
mycket föråldrade stadsplanen från 1800-talet som omfattar både torget och några av de
intilliggande kvarteren ersättas med en ny detaljplan.

TIVOLIPARKEN:

Förutsättningar:
Tivoliparken är den viktigaste och mest omtyckta av Kristianstads parker, den är frekvent
omnämnd när kommuninvånarna inkommer med sina synpunkter t.ex. i samband med
översiktsplanearbetet. Parken är uppdelad i olika områden med en stor lekplats med bland
annat vattenlek och sittplatser under tak i en del. Här finns också Kristianstads utescen och
teater. Här ligger Fornstugan med café och restaurangverksamhet. Här finns också två
dammar och en hälsoträdgård. Det är främst i norra delen av Tivoliparken, i mötet med
Barbacka och Tivolibadet som parken inte har en tydlig funktion eller tillfredställande entré.
Här finns i nuläget parkeringsplatser i den östra kanten och en öppen gräsyta i den västra.
Tivoliparken ligger också utmed Helge å, men utnyttjar inte det mötet aktivt.

Förslag:
Tivoliparkens norra del bör utvecklas med sittmöjligheter i inbjudande och mer omsorgsfullt
gestaltad miljö. Bilparkeringen i den nordöstra hörnan kunde med fördel flyttas nu när den
stora naturumsparkeringen har tillkommit på andra sidan årummet. Parken skulle kunna
rymma fler aktiviteter som utegym, pop-up park, lekmöbler, tillfälliga installationer etc. Fler
aktiviteter skulle kunna skapas i Tivoliparkens västra del i samklang med ån, till exempel
bryggor, kallbadhus, båtplats, kaj, områden för lek, träning, hundar m.m. Hälsoträdgården
och orangeriet är populära platser men ligger idag lite dolda bakom gamla och slitna
nyttobyggnader för den tekniska förvaltningen och det vore välgörande om orangeriet

kunde få en mer framträdande roll i parken, kanske med möjlighet till någon form av
servering.
Överhuvudtaget borde kommunen ta fram en helhetsplan för utveckling av Tivoliparken och
den borde också planläggas genom en detaljplaneprocess för att säkerställa dess funktion
och stora värden men också för att underlätta framtida utveckling av parken särskilt vid
behov av byggnation som idag behöver lokaliseringsprövas genom bygglov i varje enskilt fall
då parken idag är utanför planlagt område. I denna framtida planering ingår även
vallprojektet för att skydda mot översvämning. Detta kommer att bli ännu mer angeläget om
staden förtätas enligt nuvarande planering..

Hälsoträdgården (ovan) och Fornstugan (nedan)

RUNT CENTRALEN:

Förutsättningar:
Området runt centralen är i nuläget väldigt hårdlagt med väldigt lite eller ingen grönska
vilket gör området väldigt varmt under sommaren när solen lyser. I området rör sig mycket
folk till och från stationen, men det är också ett område där många stannar upp i väntan på
vidare förbindelse. Möjligheten att sitta ner i området är begränsad och det är väldigt
vindutsatt i direkt anslutning till stationen
Förslag:
Att utveckla sittplatserna vid och runt centralen. Det saknas även grönska i området, vilket
hade behövts både för att förbättra mikroklimatet (vindfång, skydd och skugga m.m.) men
också för att öka områdets trevnad. Norr om stationen finns en byggrätt som kan utnyttjas
för parkering, handel och kontor. Det behövs mycket cykelparkering nära resecentrum och
mer sådan kan med fördel anordnas norr om stationsbyggnaden. Trycket från norr lär öka
när Rättscentrum byggs och ABK förtätar med nya bostäder på Bastionen och Ravelinen.

HÖRN VID SOMMARO

Förutsättningar:
Vid Sommarro finns idag en stor öppen och underutnyttjad yta, en offentlig toalett, en
matvagn och en viktig busshållplats men allt för få sittmöjligheter.

Förslag:
Pocket garden-konceptet med fokus på t.ex. ekosystemtjänster kan fungera här och detta
kan också kombineras med mer sittplatser, konst och/eller lekutrustning för att locka till
aktivitet och möten.
Ett tänkbart alternativ att istället bebygga hörnet för att på så sätt skapa möjlighet till mer
händelserika fasader längs gaturummet, men en sådan bebyggelse behöver då bli ganska låg
för att inte skugga Sommaro-boendet.

NORR OM KULTURKVARTERET:

Förutsättningar:
Många platser runt Kulturkvarteret är öppna men utan tillräcklig avgränsning och struktur.
Flera smitvägar finns genom området, som skapar slitage i gräsmattor och en ineffektiv
användning av ytorna. Allén längsmed kanalen är gammal och i dåligt skick. Komplettering
och nyetablering av träd är viktig för gatustrukturen i området.

Förslag:
Utveckla platserna runt kulturkvarteret. Det nordvästra hörnet behöver stöd med ramar och
något som lockar blicken. En s.k. pocket garden skulle även här kunna strukturera upp
platsen och ge den ett intressant innehåll. Det vore intressant att även försöka etablera mer
utomhus-aktivitet med kulturellt innehåll, t.ex. i form av en scen eller ett modernt lusthus
för konserter, uppträdanden eller olika typer av konstaktiviteter i detta område. Det är också
viktigt att längsmed hela framsidan av Kulturkvarteret undersöka hur människor rör sig och
belägga de stråken och göra dem attraktiva.

KANALPARKEN:

Förutsättningar:
Platsen är i nuläget avgränsad med baksidan av gallerian i väster och kanalen i öster. På
platsen finns ett stort område avsatt för skateing men ingen annan funktion som kan locka
besökare eller förbipasserande. Den ligger inte heller i ett starkt stråk, då de flesta som ska
norrut eller söderut passerar över kanalen innan de byter riktning. Detta kan dock i viss mån
förändras när den södra delen av Kanalparken inom kort färdigställs efter byggnationen på
Domus 3.

Förslag:
Det behöver finnas fler aktiviteter inom området som kan skapa anledning till att röra sig
genom parken. Det vore fördelaktigt om det fanns fler lekmöjligheter för barn i olika åldrar
inom området, men också om det fanns mer varierande saker att göra. Till exempel
möjlighet att spela basket, bouldering, åka skridskor, spela boule m.m. Dessutom skulle
möjligheten att komma riktigt när kanalen kunna utvecklas mer, och det skulle dessutom
behöva tillföras sittplatser i området vid kanalen eller kanske i kanalen?
Se även förslag till Kanalslinga

HÄSTTORGET

Förutsättningar:
Torget är stadens nyaste offentliga plats och det är väl gestaltat och ligger intill ett viktigt
hållplatsläge för Kristianstadslänken, men torget saknar idag aktiviteter i bottenplan på den
angränsande fasaden i norr. På grund av detta blir torget idag mest en plats man korsar över.
Det finns förhållandevis gott om sittplatser på torget, men de är väldigt väderberoende
eftersom de är både vindutsatta och inte skyddas mot regn. Under soliga delar av året har
torget dock mycket stor potential som en offentlig mötesplats att bara hänga på.
Planförslag:
Det behöver bli framförallt uppstå fler funktioner och ett serviceutbud runt torget. En viktig
komponent är gallerian i norr, som inte har öppnat upp ingången mot torget, som planen var
från början. (Se Galleria Boulevard kvarter C.) Här finns potential för restaurang/café, gym
m.m. I den nu startade byggnationen av Domus 3 anordnas också två lokaler som vetter ut
mot torget.
Torgets betydelse och stadslivet i denna del av staden kan sannolikt öka när förtätningen av
Östermalms park genomförs liksom vid en eventuell framtida förtätning av Södra Kasern.

Wästbygg bygger nytt bostadshus vid Hästtorget (Domus 3) och ABK förtätar Östermalms park

RESIDENSPARKEN OCH LJUNGGRENS PLATS

Förutsättningar:
Parkerna är idag Kristianstads enda finparker, med perennrabatter och formella strukturer.
Parkerna används väldigt förhållandevis lite som parker att uppehålla sig i, utan är mer
parker att passera igenom.
Förslag:
Parkerna skulle kunna kompletteras med fler sittplatser, bättre belysning och eventuellt
olika aktivitetsmöjligheter för att få fler att stanna upp i området. Om kvarteren omkring
parken utvecklas till mer öppna verksamheter och förtätas med t.ex. bostäder hade även
parken kunnat få en mer central funktion i området vilket hade motiverat ett rikare innehåll.

SÖDRA KASERN OCH SÖDERTORG

Förutsättningar:
Södertorg är ett stentorg som ligger mitt i Södra kasern och är ett av de torgen som fick allra
lägst betyg när det analyserades. Detta beror på att området saknar flera av de funktioner
som är viktiga för att ett torg ska uppfattas vara attraktivt. Dels är torget i sig för stort, sen
finns det inte mycket service i bottenplan vilket gör att väldigt få har ärenden till området.

Torget är också helt stängt på tre sidor och det finns ingen tydlig rörelse vidare från torget.
Längs med Västra storgatan är det nästan uteslutande stängda fasader mot gatan eller
öppna asfalterade ytor för parkeringsplatser. Längs med Östra boulevarden går en mur, som
hindrar all visuell kontakt mellan stråket och Södra kasern. Innanför muren är det främst
öppna asfalterade ytor för parkering med inslag av lindar. Kvarteret innehåller nästan
uteslutande olika typer av kontorsverksamheter.
Förslag:
Förslaget är att förtäta med framförallt bostäder men också centrumverksamheter både
inom Södra kasern och längs med västra och östra sidan av kvarteret. Det är detta som
framförallt krävs för att befolka platserna och skapa mer stadsliv under dygnets alla timmar.
För att gatorna ska vara mer attraktiva behöver fasaderna bli mer öppna, med mer
funktioner ut mot gatan. Muren behöver öppnas upp så det är möjligt att både se igenom
och passera på fler platser. Inom området behövs ett parkeringshus som kan hjälpa till att
minska mängden markparkeringar på Södra Kasern. För att det ska bli ett fungerande torg
finns behov av att helt omgestalta Södra kasern och skapa fler passager genom området. Om
torget också hade blivit grönare hade de upplevts på ett annat sätt. Se även förslaget till
sportstråk.

PARK VID UTANVERKEN

Förutsättningar:
Utanverken är en viktig del i att utveckla rekreativa kvaliteter för centrala staden och
kanalstråken. I norra delen av området finns uppvuxen vegetation, men det saknas möjlighet
att promenera i området och längs med kanalen. Endast söder om kanalen finns en
asfalterad bilväg som servar de stora villafastigheterna.
Förslag:
Den norra delen av Utanverken kan utvecklas med gångvägar, spänger, lekytor,
sittmöjligheter och olika ekosystemtjänster i anslutning till vattnet, för att skapa en attraktiv
och tillgänglig grönyta för de kringboende men också för besökare. Som en del i en

föreslagen kanalslinga och ett slags urbant vattenrikeområde kunde denna potentiellt sett
unika park även kunna ett bli ett nytt besöksmål i staden. I området är det viktigt att
vegetation runt kanalerna bibehålls men hålls efter så att den inte täcker sikten mot kanalen.

NORREPORT/VINTERSTALLET:

Förutsättningar:
Platsen avgränsas idag av Vinterstallet i norr och Norreport i söder. Båda dessa byggnader
har kulturella värden som är viktiga att bevara eller utveckla. Dessutom ligger fyrkappan här,
som är en rest från 1800-talet när staden hade en fästningsport och vaktstyrka och
fyrkappan fungerade som en vaktstuga. I nuläget används innergården till parkering
Förslag:
Att på sikt, skapa ett torg vid Vinterstallet och öppna upp kulturbyggnaderna på platsen,
med fördel med en utåtriktad verksamhet, eller föreningsverksamhet. Kompletterande
byggnader kan skapa förutsättningar för en sluten torgmiljö och komplettera området med
nya verksamheter. Marparkeringsplatserna behöver ersättas av parkeringshus.

REKREATIONSOMRÅDE MED EVENEMANGSPLATS HÄRLÖV:
Förutsättningar:
Området håller på att sluttäckas. Det finns ritningar på hur området skulle kunna utvecklas
till ett rekreations- och evenemangsområde, något som fortfarande är aktuellt. Platsen ligger
nära centrala staden men ändå utan närliggande bebyggelse. Inom området har
parkeringsplatser ordnats, men betydligt torftigare utformade än ursprungliga planer de
ritningar som togs fram i tävlingsförslaget. Det finns begränsade möjligheter att fästa saker i
marken till följd av täckningen, det behöver undersökas och sättas upp riktlinjer kring vad
som är möjligt att göra och v ad som bör undvikas, för att se vilka event som går att hålla
här.

Förslag: Det finns som sagt redan långt framskridna planer på ett rekreationsområde med
evenemangsplats vid Naturumsparkering – inklusive framtagna förslag och illustrationer för
detta. Utveckla befintlig parkeringen och gör den mer trygg och inbjudande. Anlägg
strövstigar och planteringar för rekreation, för Naturums behov och som rekreationsyta för
den framtida nya stadsdelen Vilans strandäng.

Ovan: Ur det redan framtagna förslaget till rekreations- och evenemangsområde Härlöv

Nedan: lite ytterligare förslag till tänkbar möblering och aktivering av Kristianstads offentliga platser
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Beslut


Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Martin Hallingström Skoglund (S),
Fredrik Winberg (S) och Therese L Sturesson (S) föreslår i motion punkter
för utveckling av staden och centrum.

Beslutsunderlag
Motion 2019-10-14.
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Justerarens signatur
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2019-10-10

Motion
Så kan staden och centrum utvecklas
Lika enkelt som det är attpeka ut det positiva ä det attpeka på bekymmer. De syns ofta
tydligareoch väcker mycket uppmärksamhet,oro och tankar.
Just nu är vi många som funderar över utvecklingen i stadens centrum. Det Hinnsskäl att vara
bekymrad, men det Hmnsockså goda skäl att vara optimistiskt Som ansvarstagande
socialdemokratiska politiker vill vi se att övriga politiska färger och partier förmår att faktiskt
hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det förpliktigar när man styr att Idara av att agera på
saker som oroar parallellt med att inte Rörhasta sig

För kommunen är centmm viktigt, det är nog alla vi politiker överens om. Därför har också
kommunen, när Socialdemokraterna varit styrande och samarbetsparti, satsaten hel del på
centrumutveckling. Några exempel är upprustning av gågatoma och stöd till Handelsstaden,
som är ett samarbete mellan handlare, fastighetsägare och kommunen. Även stöd och

samarbeten Rör olika evenemang som stärker centrums attraktivitet har hållits ihop av
kommunen när vi socialdemokrater Bmbidra med vår initiatimömlåga. Det är samarbeten som
måste fortsätta och synergin behöver kommunen ta tillvara på.
M[edvår motion vi]] vi peka på ett antal områden som vi menar ger oss skä] att vara
optimistiska, som ger oss framtidstro, om det prioriteras och vårdas. En hel del av det vi pekar
på är inget nytt, det pågår i olika former, men den styrande minoriteten måste se
nödvändigheten av att se, planera och agera uti6ån en helhetssyn, på kort och på lång sikt. Vi
pekar nu på ett antal områden i punktfomi, som vi menar både bidrar till centrumutveckling
och hela kommunens utveckling. Punkter som behöver inarbetadi såväl budgetar som
långsiktiga planer.

Den Socialdemokratiska Koinmunfullmäktigegruppen föreslår att följande punkter arbetas in
som prioriterade områden i budget- och planarbete under mandatperioden
Synliggör Kulturkvarteret, naturum, Regionmuseet och arenan och öka antalet besökare, de
centrumnära besöksmålens betydelse för att lockar hundratusentals besökare årligen
behöver prioriteras.
Underlätta Torghandeln på Torgen och upprätta en eventplan för att främja Torghandel, som
alltid uppfattats som positiv av besökare och kommuninvånare
e

Ge Byggnadsnämnden resurser som möjliggör att Bostadsbyggandet på de centrumnära
planerade områdena planeras och färdigställs snabbare. Särskilt skall förtätningen av
östermalmspark och andra centrumnära förtätningsområden genomföras som prioriterade
områden för att öka antalet boende i innerstan.
Gång- och cykelstråken behöver förbättras på en del vitala punkter, t ex i korsningen Nya
Boulevarden- Västra Boulevarden.

p

Gör en visionsplanför en "cykelmotorväg" med skiljdekörfält, plankorsningarutan korsande
bil- och gångtrafik

.

Handeln behöver framtidssäkras i centrum och åtgärder för att den skall stärkas av
förändrande konsumtionsvanoroch köpbeteenden behöver inarbetadi samarbetsvisionerna
tillsammans med fastighetsägare, butiks- och kontorsinnehavare

e

Stärk Tjänsteföretagens och föreningslivets delaktighet i centrumutvecklingen

8

Satsa på Krinovaoch en levandehögskolaför att främja annat företagandeän det
traditionella. Stärk kopplingen mellan vår del av Skåne och framtidsorienterade verksamhet
bland annat, ESS och MAX IV

e

Möjliggör för konferens och Hotellverksamhet i anslutning till Krinova, högskolan och
badhuset på Näsbyfält
Stärk och förbättra formerna för samarbete och samverkan mellan Kommun, polis och andra
aktörer som skapar trygghet i innerstan

Det här är några av socialdemokraternas förslag till hur vi kan utveckla både stad och
kommun. l de här frågorna ser vi gäma breda politiska överenskommelser i
inarbetningsprocessen.

Anders Tett, Oppositionsråd(S)
Katarina Honorå (S) Ledan'tot KSAU
Martin Haltingström Skoglund, vice ordförande Tekniska nämnden(S.
Fredrik winberg, vice ordförande Byggnadsnän'änden(S)
I'terese L Sturesson,vice ordförandeKultur ochj'itidsYiämndeYt(S)
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Motion - Teckna IOP mellan Koncensus och
Kristianstads kommun
Änr KS 2020/702

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anse motionen besvarad.

Reservationer
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors
Hörström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors
Hörström (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
mot Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.

Sammanfattning
Kristina Lindbåge (S) och Sabina Månsson Hultgren (S) föreslår i motion att
ett avtal om idéburet offentligt partnerskap mellan Koncensus och Kristianstad kommun tecknas.
För närvarande pågår ett arbete med framtagande av sådant förslag till
avtal mellan Folkuniversitetet, Kristianstad kommun och Region Skåne.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-24

Arbetet innebär utredning av möjligheter, formulering och kommer då det
är klart att presenteras för Omsorgsnämnden med förslag till beslut.
För närvarande finns ett samverkansavtal mellan parterna tecknat för
perioden 2021-2022.
Förvaltningen föreslår Omsorgsnämnden anse motionen besvarad utifrån
ovan beskrivning av pågående arbete.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 81.
Omsorgsnämndens beslut 2021-02-24 § 28.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-01.
Remiss 2020-07-02.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23 § 85.
Motion 2020-06-17.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

KSAU § 81

Motion - Teckna IOP mellan Koncensus och
Kristianstads kommun
Änr KS 2020/702

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Anse motionen besvarad.

Reservationer
Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden
Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Omsorgsnämndens förslag till beslut mot Anders Tells
(S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Omsorgsnämndens förslag till beslut.

Sammanfattning
Kristina Lindbåge (S) och Sabina Månsson Hultgren (S) föreslår i motion att
ett avtal om idéburet offentligt partnerskap mellan Koncensus och Kristianstad kommun tecknas.
För närvarande pågår ett arbete med framtagande av sådant förslag till
avtal mellan Folkuniversitetet, Kristianstad kommun och Region Skåne.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-03-17

Arbetet innebär utredning av möjligheter, formulering och kommer då det
är klart att presenteras för Omsorgsnämnden med förslag till beslut.
För närvarande finns ett samverkansavtal mellan parterna tecknat för
perioden 2021-2022.
Förvaltningen föreslår Omsorgsnämnden anse motionen besvarad utifrån
ovan beskrivning av pågående arbete.

Omsorgsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:



Anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens beslut 2021-02-24 § 28.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-01.
Remiss 2020-07-02.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23 § 85.
Motion 2020-06-17.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

ON § 28

Motion - teckna IOP mellan Koncensus och
Kristianstads kommun
Änr ON 2020/266

Beslut


Anse motionen besvarad

Protokollsanteckning
Kristina Lindbåge (S) lämnar följande protokollsanteckning:
”Koncensus har idag ett avtal med omsorgen som sträcker sig på 2 år. För att
Regionen också ska se nyttan med att vara medfinansiär i framtiden behöver vi
ge långsiktiga förutsättningar för verksamheten. Socialdemokraterna vill därför
att IOP tecknas mellan Omsorgsförvaltningen och Koncensus för minst 3år och
gärna längre”.

Omsorgsnämndens behandling
Yrkanden
Socialdemokraterna yrkar följande:
-

bifalla motionen i sin helhet

Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Socialdemokraternas yrkande och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja för förvaltningens förslag till beslut.
Nej för Socialdemokraternas yrkande.
Med 11 röster för förvaltningens förslag och 4 röster för Socialdemokraternas yrkande, finner ordförande att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i motion att ett avtal om Idéburet offentligt
partnerskap mellan Koncensus och Kristianstad kommun tecknas.
För närvarande pågår ett arbete med framtagagande av sådant förslag till
avtal mellan Folkuniversitetet, Kristianstad kommun och Region Skåne.
Arbetet innebär utredning av möjligheter, formulering och kommer då
det är klart att presenteras för omsorgsnämnden med förslag till beslut.
För närvarande finns ett samverkansavtal mellan parterna tecknat för
perioden 2021-2022.
Förvaltningen föreslår omsorgsnämnden anse motionen besvarad utifrån
ovan beskrivning av pågående arbete.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Anse motionen besvarad

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Motion - teckna IOP mellan Koncensus och Kristianstads kommun 2021-02-01

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

Motion - teckna IOP mellan Koncensus och Kristianstads kommun 202006-17

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

3 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Omsorgsförvaltningen

1 (1)

2021-02-01
Omsorgsnämnden

Motion - teckna IOP mellan Koncensus och
Kristianstads kommun
Änr ON 2020/266

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Anse motionen besvarad

Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i motion att ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap mellan Koncensus och Kristianstad kommun tecknas.
För närvarande pågår ett arbete med framtagagande av sådant förslag till avtal mellan Folkuniversitetet, Kristianstad kommun och Region Skåne. Arbetet
innebär utredning av möjligheter, formulering och kommer då det är klart att
presenteras för omsorgsnämnden med förslag till beslut.
För närvarande finns ett samverkansavtal mellan parterna tecknat för perioden 2021-2022.
Förvaltningen föreslår omsorgsnämnden anse motionen besvarad utifrån
ovan beskrivning av pågående arbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Motion - teckna IOP mellan Koncensus och Kristianstads
kommun 2021-02-01
Motion - teckna IOP mellan Koncensus och Kristianstads kommun 2020-06-17

Barnkonsekvensanalys
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare.

Camilla Gärdebring
Förvaltningschef
Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se
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REMISS
Kommunledningskontoret

2020-07-02

Kansliavdelningen
Andrea Ax Karlsén
044135184
andrea.karlsen@kristianstad.se

Mottagare

Omsorgsförvaltningen

Ärendenummer

KS 2020/702 1.2.6

Ärende

Motion - teckna IOP mellan Koncensus och
Kristianstads kommun

För yttrande

Senast 2020-11-20

Yttrandet

Skickas via Evolution till Kommunledningskontoret

Andrea Ax Karlsén
Nämndsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-23

KF § 85

Motion - Teckna IOP mellan Koncensus och
Kristianstads kommun
Änr KS 2020/702 1.2.6

Beslut


Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Kristina Lindbåge (S) och Sabina Månsson Hultgren (S) föreslår i motion
att ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap mellan Koncensus och
Kristianstads kommun tecknas.

Beslutsunderlag
Motion 2020-06-17.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

1 (2)

MOTION

Ärendenummer: KS 2020/702

2020-06-17

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Kristina
Efternamn

Lindbåge
E-post

kristina.lindbage@kristianstad.se

Partitillhörighet
Centerpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Åhuspartiet

Liberalerna

Ingen partitillhörighet

Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna

Medmotionärer

Namn
Sabina Mhultgren

E-post

Partitillhörighet
Socialdemokratern
a

Motion

Motion
Motionstitel

Teckna IOP mellan Koncensus och Kristianstad kommun
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Ärendenummer: KS 2020/702

Motionsbeskrivning

2019 firade Koncensus 20 år, sedan ett antal år är det Kristianstads kommun och
Folkuniversitet som driver verksamheten.
Trots att kommunen under dessa 20 år vid ett flertal tillfällen tvingats till
besparingar har vikten av Koncensus inte varit en delad politisk fråga, utan
verksamheten har fått förutsättningar att bedrivas. Socialdemokraterna vill nu
med detta förslag ge stabila förutsättningar för verksamheten genom IOP.
Socialdemokraterna i Kristianstads kommunfullmäktige föreslår:
Att ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap mellan Koncensus och
Kristianstad kommun tecknas.
Kristina Lindbåge (S)
Sabina M Hultgren (S)

2021-04-01

Motion
Avtal om Idéburet offentligt partnerskap mellan Koncensus och Kristianstad Kommun.
Koncensus är en träffpunkt och kursverksamhet för personer med fysisk funktionsnedsättning
som startade 1 maj 1999.
Det fanns ett stort behov av någon form av sysselsättning ett ställe att mötas på för personer
med fysiska funktionsnedsättningar. Dagar fyllda med ensamhet och sysslolöshet gjorde att
man tappade funktioner och behövde mer hjälp vilket i sin tur ledde till att den personliga
friheten blev begränsad.
Koncensus växte fram som ett samverkansprojekt mellan Kristianstads kommun,
Folkuniversitetet, Region Skåne och allmänna arvsfonden.
Verksamheten var tänkt att ge personer i arbetsför ålder möjlighet till ett aktivt liv, personlig
utveckling och social gemenskap. Med andra ord en meningsfull vardag. Det bedrivs en stabil
verksamhet som är av stor betydelse för deltagarna, en plats för människor att växa och känna
sammanhang och gemenskap.
Socialdemokraterna vill öppna möjligheten att kunna få till ett mer hållbart samarbete där fler
förvaltningar kan ingå.
Idén med Koncensus upplägg kan användas gentemot andra målgrupper. Kvinnor långt ifrån
arbetsmarknaden får genom Koncensus utbildningsinsatser och språkutveckling, och kan bli
rustade för arbete. Med dessa insatser kan försörjningsstöd undvikas. På detta sätt kan
kommunen göra besparingar när det gäller försörjningsstöd.
Syftet med IOP är att få ett mer hållbart samarbete och att det civila samhället på mer jämlika
villkor ska kunna delta aktivt och bidra till samhällsutvecklingen.
2019 firade Koncensus 20 år, sedan ett antal år är det Kristianstads kommun och
Folkuniversitet som driver verksamheten.
Trots att kommunen under dessa 20 år vid ett flertal tillfällen tvingats till besparingar har
vikten av Koncensus inte varit en delad politisk fråga, utan verksamheten har fått
förutsättningar att bedrivas. Socialdemokraterna vill nu med detta förslag ge stabila
förutsättningar för verksamheten genom IOP.
Socialdemokraterna i Kristianstads kommunfullmäktige föreslår:
Att ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap mellan Koncensus och Kristianstad kommun
tecknas.
Kristina Lindbåge (S)
Sabina M Hultgren (S)

2021-04-01

Motion

1(2)

Kommunledningskontoret

2021-04-14

Inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag Kommunfullmäktige 2021-04-14
Ärende 29

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Motion – Utred och ta fram en modell i likhet med Bostad
först för våldsutsatta

Änr

2021/532

Motion – Översyn av minutscheman inom hemtjänsten

2021/535

Medborgarförslag – Gång och cykelbro över motorvägen i
Öllsjö

2021/149

Motion – Integrationsplikt för nyanlända

2021/559

Medborgarförslag – Belysning längs gång och cykelbanan vid
Hammarsjön

2021/168

Medborgarförslag – Inför hastighetsbegränsade åtgärder på
Norra vägen i Kristianstad

2021/197

Medborgarförslag – Utse ansvarig person för fåglar i
Kristianstads kommun

2021/279

Medborgarförslag – Spa och hälsoklubb i närheten av
centralsjukhuset

2021/182

Medborgarförslag – Plantera träd på Östra Storgatan och JH
Dahlsgatan

2021/227

Medborgarförslag – Pulkabacke i Fjälkinge

2021/282

Medborgarförslag – In/utgång till Björket vid
Prästallén/Gustav Hellströms väg

Medborgarförslag – Gångbro över bäck från Österäng till
Prästaskogen

Medborgarförslag – Utegym vid Näsbyfält eller Hjärtebacke

2021/298
2021/327
2021/331

2(2)

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

Medborgarförslag – Hundrastplats i Tivoliparken

Medborgarförslag – Lekplats i Everöd

2021/351

Medborgarförslag – Bemanna Åhusbryggan med badvakter

2021/408

Medborgarförslag – Gång och cykeltunnel under
Vilanrondellen

2021/440

Medborgarförslag – Skapa fler platser för rekreation i
Kristianstad

Medborgarförslag – Tillsätt person/grupp som fastlägger mål
och inriktning för A3-området

2021/387

2021/433

Medborgarförslag – Gång och cykeltunnel mellan
Elgiganten/Mio och Mediamarkt

2021/441

Medborgarförslag – Parkeringshus i Åhus vid Täppet

2021/458

21.

Medborgarförslag – Cykelställ med tak vid Åhus strand

23.

Medborgarförslag – Boulebana i parken vid
bostadsrättsföreningen Boken

22.

2021/339

2021/442

2021/530

1 (2)

MOTION

Ärendenummer: KS 2021/532

2021-04-08

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Sabina
Efternamn

Månsson Hultgren
E-post

sabina.m.hultgren@telia.com

Partitillhörighet
Centerpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Åhuspartiet

Liberalerna

Ingen partitillhörighet

Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Motion

Motion
Motionstitel

Bostad först för våldsutsatta
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Ärendenummer: KS 2021/532

Motionsbeskrivning

Bostadsbrist och frånvaro av ekonomisk självständighet är två starka faktorer
vilka har stor betydelse för våldsutsattas, oftast kvinnors, möjlighet att lämna en
destruktiv relation. Situationen påverkas också av en politikutveckling där
bostaden gått från att vara en social rättighet till ett investeringsobjekt på en
marknad där det byggs för lite. Statistik från riksorganisationen Unizon visar att
det har blivit allt svårare för kvinnor att komma vidare från jourerna till en
permanent bostad. Bristen på hyresrätter – speciellt på billiga hyresrätter,
avsaknaden av förturssystem och avsaknad av kommunal bostadsförmedling är
också några faktorer som försvårar bostadssituationen för de våldsutsatta
kvinnorna. Det visar även att kvinnor och barn bor kvar på kvinnojourer längre
tider än vad som krävs. Det beror på bostadsbristen men även avsaknaden av
den ekonomiska självständigheten. Därför anser vi Socialdemokrater att det
behövs ett kommunalt ansvarstagande anpassat till medborgarnas verklighet där
de verkliga behoven tillgodoses. Det kan vara livsavgörande för våldsutsatta
kvinnor och deras barn.
Vi ser att det finns exempel runt om i landet där kommunala bostadsbolag
tillsammans med kommunerna har infört förtursrätt där exempelvis våld är ett
kriterium, exempel på kommun är Örebro.
Socialdemokraterna yrkar därför
- Att Kristianstad kommun utreder och tar fram en modell, i likhet med Bostad
först, för våldsutsatta.

För socialdemokraterna i Kristianstads kommunfullmäktige
Sabina M Hultgren (S)

2021-04-13

Motion
Bostad först för våldsutsatta
Bostadsbrist och frånvaro av ekonomisk självständighet är två starka faktorer vilka har stor
betydelse för våldsutsattas, oftast kvinnors, möjlighet att lämna en destruktiv relation. Situationen påverkas också av en politikutveckling där bostaden gått från att vara en social
rättighet till ett investeringsobjekt på en marknad där det byggs för lite. Statistik från
riksorganisationen Unizon visar att det har blivit allt svårare för kvinnor att komma vidare
från jourerna till en permanent bostad. Bristen på hyresrätter – speciellt på billiga hyresrätter,
avsaknaden av förturssystem och avsaknad av kommunal bostadsförmedling är också några
faktorer som försvårar bostadssituationen för de våldsutsatta kvinnorna. Det visar även att
kvinnor och barn bor kvar på kvinnojourer längre tider än vad som krävs. Det beror på
bostadsbristen men även avsaknaden av den ekonomiska självständigheten. Därför anser vi
Socialdemokrater att det behövs ett kommunalt ansvarstagande anpassat till medborgarnas
verklighet där de verkliga behoven tillgodoses. Det kan vara livsavgörande för våldsutsatta
kvinnor och deras barn.
Vi ser att det finns exempel runt om i landet där kommunala bostadsbolag tillsammans med
kommunerna har infört förtursrätt där exempelvis våld är ett kriterium, exempel på kommun
är Örebro.
Socialdemokraterna yrkar därför
-

Att Kristianstad kommun utreder och tar fram en modell, i likhet med Bostad först, för
våldsutsatta.

För socialdemokraterna i Kristianstads kommunfullmäktige
Sabina M Hultgren (S)

1 (2)

MOTION

Ärendenummer: KS 2021/535

2021-04-09

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Kristina
Efternamn

Lindbåge
E-post

kristina.lindbage@kristianstad.se
Telefon

+46768446999

Partitillhörighet
Centerpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Åhuspartiet

Liberalerna

Ingen partitillhörighet

Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna

Medmotionärer

Namn

E-post

Partitillhörighet

Helen Persson

s

Dan Berger

s

Motion

Motion
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Ärendenummer: KS 2021/535

Motionstitel

Mer tillit i hemtjänsten, skrota minutscheman!
Motionsbeskrivning

En översyn av de så kallade minutscheman behövs inom hemtjänsten.
Insatserna styrs idag av schablontider i minuter, olika tider på olika insatser.
Personalen arbetar efter minutbaserade scheman där det är uträknat i tid vad
varje insats tar. Denna detaljstyrning kan leda till upplevelsen av minskad
flexibilitet och delaktighet för den som är i behov av hemtjänst. Det har för
personalen lett till en stress press och jakt på minuter.
För att vi ska kunna bli en attraktiv arbetsgivare behöver vi belysa detta system
och utveckla omsorgen mot en mer tillitsbaserad styrning.
Att motverka detaljstyrningen och öka möjligheten för personalens delaktighet
leder till ökat välbefinnande i arbetsmiljön. Att själv kunna påverka sin arbetsmiljö
är en viktig del för att göra äldreomsorgen mer attraktiv för både den personal vi
vill ska stanna kvar men också en förutsättning för att fler ska vilja söka sig till
yrken i äldreomsorgen.
Kan omsorgen utformas utifrån behov och önskningar tillsammans mellan
personal och den som är i behov av hemtjänst, ger det bättre förutsättningar till
en ökad kvalitet.
Socialdemokraterna i Kristianstads kommunfullmäktige föreslår:
-Att uppdra åt omsorgsnämnden att se över de system och regler som medverkar
till upplevelsen av minutscheman och som motverkar ambitionen av en styrning
baserad av tillit och utifrån behov.
-Att tillitsbaserad styrning och flexibilitet ska stå i fokus för verksamheten

2021-03-30

Motion
Mer tillit i hemtjänsten, skrota minutscheman!
En översyn av de så kallade minutscheman behövs inom hemtjänsten.
Insatserna styrs idag av schablontider i minuter, olika tider på olika insatser. Personalen
arbetar efter minutbaserade scheman där det är uträknat i tid vad varje insats tar. Denna
detaljstyrning kan leda till upplevelsen av minskad flexibilitet och delaktighet för den som är i
behov av hemtjänst. Det har för personalen lett till en stress press och jakt på minuter.
För att vi ska kunna bli en attraktiv arbetsgivare behöver vi belysa detta system och utveckla
omsorgen mot en mer tillitsbaserad styrning.
Att motverka detaljstyrningen och öka möjligheten för personalens delaktighet leder till ökat
välbefinnande i arbetsmiljön. Att själv kunna påverka sin arbetsmiljö är en viktig del för att
göra äldreomsorgen mer attraktiv för både den personal vi vill ska stanna kvar men också en
förutsättning för att fler ska vilja söka sig till yrken i äldreomsorgen.
Kan omsorgen utformas utifrån behov och önskningar tillsammans mellan personal och den
som är i behov av hemtjänst, ger det bättre förutsättningar till en ökad kvalitet.
Socialdemokraterna i Kristianstads kommunfullmäktige föreslår:
-Att uppdra åt omsorgsnämnden att se över de system och regler som medverkar till
upplevelsen av minutscheman och som motverkar ambitionen av en styrning baserad av tillit
och utifrån behov.
-Att tillitsbaserad styrning och flexibilitet ska stå i fokus för verksamheten

Helen Persson
Dan Berger
Kristina Lindbåge

MEDBORGARFÖRSLAG
2021-02-04
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Ärendenummer: KS 2021/149

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Kristianstad
E-post

Telefonnummer

Förslag

Medborgarförslag
Förslag

Gång/cyckelbro.
Motivering

Vi här i öllsjö skulle vilja att det byggdes en gång/cyckelbro över motorvägen, en
likadan som finns mellan helgedal ock vilan. Nu när Härlövs industriområde har
blivit så stort med nya Coop och många andra affärer, så att man slipper köra bil,
mer lättåtkomligt utan bil.
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MEDBORGARFÖRSLAG
2021-02-08

1 (1)
Ärendenummer: KS 2021/168

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Kristianstad
E-post

Telefonnummer

Förslag

Medborgarförslag
Förslag

Anlägg belysning utmed Hammarsjöns östra sida, gång- och cykelbanan, från
bron över motorvägen E22 ut till Eknabben.
Motivering

Denna fantastiska , numera i gott skick, gång och cykelvägen utmed
Hammarsjön, som är rikt frekventerad på årets ljusa tider med allt från
motionärer, hundägare, fiskare, naturälskare, cyklister m m. är beckmörk på
vinterhalvåret! Halva året är vår enda stadsjö inte tillgänglig i den utsträckning
den borde vara!
Att vandra ut till det vackra Eknabben även vintertid när det är mörkt vore en lisa
för kropp och själ! Tänk vad alla motionärer, hundägare och cyklister skulle kunna
glädjas åt en att det fanns en belysning att stödja sig och göra utevistelsen trygg!
En promenad eller cykeltur i en upplyst gång- och cykelväg utmed Helgeå och
Hammarsjön från Utemuseet på Norr till Eknabben vore att glädja alla
Kristianstadsbor och besökare till vårt fina Vattenrike!
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MEDBORGARFÖRSLAG
2021-02-10

1 (3)
Ärendenummer: KS 2021/182

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Kristianstad
E-post

Flera förslagsställare
Förslag

Medborgarförslag
Förslag

Hej!, Jag tänkte så här att många bor ju i österäng områden och andra området
och vill ha Spa och bad närheten i centrala sjukhuset, anledningen är då de är
lättare och gå dit och de finns inga hälsoklubb i kristianstad, som exempelvis i
göteborg så finns de som kallas hagabadet, som världens känd hälsoklubb sedan
1800 talet, Varför vi behöver ha sån plats i kristianstad är för att vi behöver ta
hand om oss och vara friska.
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Ärendenummer: KS 2021/182
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Ärendenummer: KS 2021/182

MEDBORGARFÖRSLAG
2021-02-12

1 (2)
Ärendenummer: KS 2021/197

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Kristianstad
E-post

Telefonnummer

Förslag

Medborgarförslag
Förslag

Inför hastighetsbegränsande åtgärder på Norra vägen i Kristianstad!
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Ärendenummer: KS 2021/197

Motivering

I samband med ombyggnad av skola och förskoleverksamheten på
Helgedalsskolan, så leds trafiken annat håll än tidigare, d v s att så gott som
samtlig trafik till och från Helgedalsskolan går via Norra vägen. Det gäller allt från
föräldrar som ska hämta och lämna barnen, personal som arbetar i
verksamheten till skolbussar och varutransporter. Hastighetsbegränsning är satt
till 30 km/h men kan som boende konstatera att detta hålls INTE.
Belastningen på vägsträckan har mer än fördubblats, där är flera mindre vägar
som ansluter till Norra vägen, bilar som står parkerade på ena sidan av Norra
vägen och skymmer sikten och leder till farliga omkörningar, samt gång- och
cykelbana på motsatt sida och det är bara en tidsfråga innan det sker en olycka.
Dessutom är det ett stort problem och svårigheter att komma ut från Norra vägen
till Åsumvägen, framförallt under rusningstrafik, då det är höga hastigheter även
på den sträckan.
Höga vägbulor eller liknande är inte optimalt då det orsakar ytterligare
vibrationsskador på de gamla husen längs vägen och det hoppas jag att man tar
hänsyn till, då man ser över vilka åtgärder som ska göras!

MEDBORGARFÖRSLAG
2021-02-25

1 (2)
Ärendenummer: KS 2021/279

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Kristianstad
E-post

Telefonnummer

Förslag

Medborgarförslag
Förslag

Utse någon som tar hand om svanarna och de andra fåglarna i vår kommun.
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Ärendenummer: KS 2021/279

Motivering

Efter den mycket tragiska händelsen med svanen som frös fast i isen i Helgeå
och dog efter en svår dödskamp, måste något göras.
Svanarna och övriga fåglar är ett viktigt inslag i vår stad och något vi måste slå
vakt om att bevara. Att kommunen inte agerar, trots upprepade larmsamtal om
den döende svanen, är ett stort misslyckande.
Jag anser att någon måste utses som ansvarig till att ta hand om sådana här
ärenden som annars lätt faller mellan stolarna. Det behövs en person som tar
emot sådana här samtal och även går vidare med tillsyn och eventuella åtgärder.
Något som i detta fall hade kunnat rädda svanen.
Det har kommit in larm förut om skadade fåglar och ingen verkar agera.
Förmodligen för att det inte finns en tydlig agenda för hur man ska agera. Detta
måste skapas.
Vi är ett biosfärområde där människa och natur ska samverka – då har vi
människor ett ansvar för att bl a våra fåglar har ett bra liv.
Vi vill ju att fåglarna ska leva med oss i vår vackra stad!

MEDBORGARFÖRSLAG
2021-02-26

1 (1)
Ärendenummer: KS 2021/282

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Fjälkinge
E-post

Telefonnummer

Förslag

Medborgarförslag
Förslag

Pulkabacke i Fjälkinge!
För närvarande görs det tomter och cykelväg genom Fjälkinge (Gamla vägen).
Där är stora massor av jord som skulle kunna användas till en pulkabacke vid
lekplatsen/fotbollsplanen som ligger vid Tobakslyckevägen/Killevadsvägen. Det
är ett barntätt område och många skulle kunna ha glädje av detta.
Motivering

Då det inte finns så många ställen i Fjälkinge som man kan åka pulka säkert på
så anser vi att det är en bra ide att göra en pulkabacke av shaktmassorna. Detta
kommer glädja många familjer och barn i byn.
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Ärendenummer: KS 2021/298

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Kristianstad
E-post

Telefonnummer

Förslag

Medborgarförslag
Förslag

Tack för det fina initiativet att göra gång/cykelvägar i Norra o Södra
Prästaskogen. Men ett förslag till en "in ut gång"
Motivering

När man kommer från Nosaby/Österängsormrådet så måste man gå in via
Björkvallen. Om man gjorde en ingång från korsningen Prästallen - Gustav
Hellströms väg.
Om man går och rastar sin hund kan man i och för sig gå in mot telefonmasten
men då måste man gå långt på Prästallen skulle va mycke skönare om man
kunde korsa vid gatukorsningen. Även äldre som gillar gå i Björket skulle det
underlätta för
Men framför allt vill jag tacka för det fina initiativet till gångvägarna Ni gjort och
så trevligt med bord och bänkar.
Ett stort tack från många som vi pratat med inne i Björket.
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1 (1)
Ärendenummer: KS 2021/327

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Kristianstad
E-post

Telefonnummer

Förslag

Medborgarförslag
Förslag

Kommunen gör nu i ordning promenadstråk i Prestaskogen utmed Prästallen.
Ingången från denna ligger mellan två utfarter från Österängsområdet. För
gående innebär detta att man måste gå på Prästallen en ganska lång sträcka för
att nyttja det nya området. Blir blanda trafik vilket inte är särskilt bra.
Motivering

Gångbro över befintlig bäck från bostadsområdet Österäng till det nya
rekreationsområdet Prästaskogen. Markerat övergångsställe på Prästallen.
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Ärendenummer: KS 2021/331

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Kristianstad
E-post

Telefonnummer

Förslag

Medborgarförslag
Förslag

Utegym vid Näsbyfält eller Hjärtebacke
Motivering

Hej,
Vi är många motionärer som skulle uppskatta en liten utegym vid näsbyfält eller
hjärtebacke på Näsby.
Hoppas att förslaget går att genomföra, det hade varit ett plus för alla de som
motionärar varje dag o kanske även lockat andra att röra på sig ute.
Jag såg att mittemot Lingänesskolan finns en gammal lekplats som är förfallen
och ingen som använder den. Det är en bra plats för en utegym. Jag hade bifogat
bilder på platsen med det funkar inte i systemet.
Mvh
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2021-03-08

1 (1)
Ärendenummer: KS 2021/339

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Kristianstad
E-post

Telefonnummer

Förslag

Medborgarförslag
Förslag

Hundrastplats i Tivoliparken.
Vid det gamla fågelhuset, intill södra dammen, är det helt inhägnat på tre sidor.
Det enda, som behövs är stängsel till dammen.
Motivering

Tidigare fanns det hundrastplats i Tivoliparken, men den försvann. När jag hade
hund var jag ofta där tillsammans med andra hundägare.
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2021-03-09

1 (2)
Ärendenummer: KS 2021/351

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Everöd
E-post

Telefonnummer

Förslag

Medborgarförslag
Förslag

Lekplats i Everöd
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Ärendenummer: KS 2021/351

Motivering

Degeberga, Tollarp och Östra Sönnarslöv har alla fått nya, roliga lekplatser vilket
är bra. Det bor barnfamiljer i de byarna och det är vikigt för barnen med en
lekplats att träffas och leka på. Men i Everöd finns det ingen bra lekplats och i
den byn bor det ännu fler barn. Vi har en skola och två förskolor och över 2000
invånare men ingen lekplats värd namnet. Det finns en väldigt dålig lekplats borta
i en dunge i ett villaområde men den är väldigt liten och tråkig och eftersom den
står mitt i skogen är den också ofta smutsig och skuggan gör att de få ställningar
som finns ruttnar bort. Det har redan blivit lite lagat en gång då stockar byttes ut
och renoverades. Placeringen är också väldigt dåligt planerad då den som sagt
är i en hörna i ett villaområde i utkanten av byn. Mitt förslag är att sätta en större
och bättre lekplats centralt i byn. Förslagsvis mellan cykelvägen och
medspårsvägen där kommunen nu skogat bort allt buskage då de lagt nya rör
genom byn. Nu är där en jättestor plan utan träd eller buskar och centralt i byn
där det passat ypperligt med en lekplats. En bra bit från skuggande träd och
pollen, tillgängligt för fler. Marken är jämn och fin nu också efter arbetet med nya
ledningar så det är ganska smidigt att bara gjuta upp en lekplats där nu och så
gräs runt omkring. Ett utegym i anslutning hade också varit perfekt då kan vuxna
träna medans barnen leker vilket hade haft en positiv effekt på folkhälsan i
Everöd.

MEDBORGARFÖRSLAG
2021-03-12

1 (2)
Ärendenummer: KS 2021/387

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Kristianstad
E-post

Telefonnummer

Förslag

Medborgarförslag
Förslag

Skapa flera platser för rekreation och informella möten för invånare och besökare
i Kristianstad, samt bidra till olika mål i Agenda 2030, genom att utveckla flera
grönblå ytor med rejäl grönska samt sittplatser och bord längs med stadens
kanaler.
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Ärendenummer: KS 2021/387

Motivering

Staden har inte många informella mötesplatser, platser för vila, rekreation och
"bara komma ut en stund och se på folk". Dessa platser är viktiga även när vi ska
ändra vårt konsumtionsbeteende på grund av klimatkrisen, eftersom den som har
medhavd kaffe eller lunch har en plats att äta på utan att behöva köpa något. Det
finns inte heller mycket platser som ger skugga/skydd under de varma perioder,
och perioder med nederbörd, som vi kommer få relaterat till klimatkrisen.
Staden har fantastiska tillgångar genom Helge Å och kanalerna. Genom att
anlägga sittplatser och bord av olika slag i grönytor utformade för att möta
klimatbehov, med fokus på biologisk mångfald, och att gynna pollinerare som
olika slags bin, kan vi sätta Kristianstad på framtidskartan för både invånare och
besökare som vill ta en paus och njuta av vår stads charm.
Hållbarhet är visionen. Både vad gäller val av träd/frukt/bär/perenner med mera,
samt i materialval för sittplatser och bord. Plantera för framtiden, det ska tåla
vårt förändrade klimat utan alltför mycket skötsel, bejaka pollinatörers
överlevnad, och vara till fröjd för oss. Skugga och solskydd behöver börja
planeras in. Förslaget gynnar ung som gammal, ensamma som familjer.
Informella mötesplatser gynnar sociala sammanhang och i förlängningen
demokrati. I kommunens stadsplanering fanns väl förslag om små trappor/broar
ut vid kanalerna, där man kunde sitta. Förslaget uppmanar till innovativa
lösningar för att utveckla kanalernas stråk, där klimatkrisens utmaningar tas på
största allvar, för att på flera olika sätt gynna invånare, besökare och samhällets
framtid.

MEDBORGARFÖRSLAG
2021-03-18

1 (2)
Ärendenummer: KS 2021/408

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Åhus
E-post

Telefonnummer

Förslag

Medborgarförslag
Förslag

Jag föreslår att Kristianstads kommun under sommarmånaderna bemannar
Åhusbryggan med badvakter för att öka tryggheten och säkerheten för besökare
och på så vis minimera risken för drunkningsolyckor.
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Ärendenummer: KS 2021/408

Motivering

Åhus Bryggan är ett dragplåster för Kristianstads kommun och lockar under
sommarmånaderna mycket folk.
Det kan periodvis vara väldigt stökigt med mycket barn och ungdomar som badar
vid, hoppar och dyker från bryggan. Dessutom ligger det en flotte dit många
simmar ut och förra sommaren var det en betydande incident där som krävde
utryckning av räddningstjänsten.
Som förälder är man mycket orolig för att en drunkningsolycka ska ske under
rådande förhållande, hur god simmare ens barn än är.
Då jag själv var barn minns jag att det fanns någon form av kommunal personal
(vågar ej svara på om det var badvakter), som bemannade "Garderoberna" nere
vid Paradisvägen.
Då badplatserna är en stor del inom turismnäringen för regionen tycker jag att det
borde ligga på kommunens ansvar att bidra för en ökad säkerhet och trygghet.
Vänligen

MEDBORGARFÖRSLAG
2021-03-22

1 (1)
Ärendenummer: KS 2021/433

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Åhus
E-post

Förslag

Medborgarförslag
Förslag

Förelår att hela om rådet A3 området, Wendes eller Åsum får en progressiv
uppryckning vad avser uttryck, visioner och vilja.
Området tycks sakna en helhetssyn. Här finns en mycket stor potential för vår
kommun. En föregångare.
Här finns nyanlända. unga människor som går yrkesutbildningar, kontor,
konstnärer. kommunal verksamhet. Strövområden.
Ridsport, Gokart, Företag osv ........ En plats för utveckling.
"Hjärna & Hjärta"
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Ärendenummer: KS 2021/440

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Färlöv
E-post

Telefonnummer

0732099966

Förslag

Medborgarförslag
Förslag

GC-tunnel: Vilanrondellen
Motivering

I och med ombyggnad från plankorsning till en rondell på Vilan har cykelns väg in
till centrum blivit sämre. Dels har sträckningen blivit onödigt lång och dels har
inte säkerheten blivit bättre. Mitt förslag är att man gör en gc-tunnel under
rondellernas anslutningar vid rondellens början. Det möjliggör att sträckningen
blir rakare, kortare och säkrare. Många idag korsar vägen där tidigare
övergångsställe var. Vilket kan undvikas med tunnlar.
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Ärendenummer: KS 2021/441

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Färlöv
E-post

Telefonnummer

Förslag

Medborgarförslag
Förslag

GC-tunnel mellan Elgiganten/Mio och Mediamarkt, mfl.
Motivering

Många som vill ta sig mellan affärerna behöver i dagsläget använda bilen för att
slippa gå runt hela alltet. Många korsar där i mellan trots att det saknas säker
övergång. Mitt förslag är därför att anlägga en tunnel mellan dessa områden för
att underlätta folk att välja att gå eller cykla mellan affärerna och för att få
individer att ha ett säkrare alternativ. På köpet får man även en förlängning av
GC-vägen som går ifrån Önnestad och går förbi Blomsterlandet. På så sätt kan
man minska korsningar av vägarna.
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Ärendenummer: KS 2021/442

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Färlöv
E-post

Telefonnummer

Förslag

Medborgarförslag
Förslag

Cykelställ med tak och möjlighet att låsa fast cykelns ram med stället. Gäller då
området från Ottos glasskiosk i Åhus till Åhusbryggan.
Motivering

Då många tar sig till stranden framför allt på sommaren med cykel behöver det
anläggas strandnära cykelparkeringar enligt förslaget ovan. Det behöver vara
enkelt väderskyddet från framförallt regn och vind. Dessutom möjlighet att låsa
fast cykeln ordentligt med ramen i stället. Det saknas eller är en brist på cykelställ
i början av stranden.
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Ärendenummer: KS 2021/458

Dina uppgifter

Dina uppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Färlöv
E-post

Förslag

Medborgarförslag
Förslag

Parkeringshus, Åhus - Täppet.
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Ärendenummer: KS 2021/458

Motivering

Förra sommaren och många somrar dess för innan var det fullt på stränderna i
Täppet och därmed även på parkeringarna. Det var kaosartat då folk ställde sig
på gräsmattor, blockerade räddningsvägar och till och med boendes utfarter, mm.
Det är tydligt att det behövs fler parkeringsplatser, eller helt andra åtgärder. Mitt
förslag är härmed följande: Ett parkeringshus mellan Otto Glasskiosk och
Bryggan. Samtidigt bör alla parkeringsplatser, förutom ett antal reserverade för
människor som har svårt för att gå, tas bort. Det för att flytta den stora massan
av bilar bort från räddningsvägarna så räddningspersonal kan ta sig fram om
nöden så kräver. Det blir inte mycket längre att gå utan man kan till och med nå
större delen av stranden på ett lättare sätt.
Parkeringshuset bör vara några våningar högt med en eller en halv våning under
marknivå och smälta in i omgivningen. Med ett parkeringshus kan man ta emot
mer folk utan att för den skull bli trängre. In och utfarterna bör vara på olika
platser för att få till ett jämnare flöde.
Kostnaderna för att bygga parkeringshuset kan samordnas med hjälp av
näringsidkare i området då det inte bara är kommunen som kommer att ha nytta
av detta.

