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Naturum Vattenrikets bihotell är en bra plats att berätta om
pollinering som en viktig ekosystemtjänst.
Framsidan:
Kristianstads Vattenrike är ett föredöme för biosfärområden i
världen! Med de fina orden godkänner MAB-ICC, den globala
styrelsen för Biosfärprogrammet, Vattenrikets utvärdering av
de första tio åren som biosfärområde.
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ÅRSREDOVISNINGENS OLIKA AVSNITT

Målgrupper
Kristianstads kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressenter i form av kreditgivare, leverantörer, andra
offentliga myndigheter och medborgare. Årsredovisningen produceras av kommunledningskontoret för kommunstyrelsen.

Inledning
I det första avsnittet beskrivs först årsredovisningens struktur och därefter ger det
samverkande styret sin syn på det gångna året. Vidare redovisas vad medborgarna
får för sina skattepengar och hur detta finansieras. Här finns också en översikt i
siffror för de fem senaste åren tillsammans med kommunens politiska sammansättning de senaste fem mandatperioderna. Avsnittet avslutas med en schematisk
beskrivning av kommunens och kommunkoncernens organisation.

Förvaltningsberättelse
Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt 4 kap i den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen börjar med att sammanfattningsvis värdera begreppet god ekonomisk hushållning mot bakgrund av kommunens styrmodell. Därefter redovisas måluppfyllelse
för kommunens övergripande styrkort, omvärldsanalys och viktiga händelser
under året uppdelat på de fyra perspektiven, Medborgare, Utveckling, Medarbetare
och Ekonomi. I perspektivet Medborgare beskrivs också kommunens miljöarbete
och i perspektivet Ekonomi redogörs för koncernförhållanden i kommunen.

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 drift- och investeringsbudgeten och till
sist redogörs för vilka redovisningsprinciper som använts, samt förklaringar av
relevanta ekonomiska termer.

Verksamhetsberättelser
I det fjärde och sista avsnittet beskrivs kommunens verksamhet lite mer utförligt
sektorsvis. De nio sektorerna (Ledning & Styrning, 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

Kristianstad växer!
2016 blev året med stark befolkningsökning, fler företag och fler invånare i arbete
eller utbildning. Det var också ett år med starkt fokus på att bygga bostäder.
”Ett nytt år bjuder alltid nya möjligheter”.
Så stod det att läsa i inledningen på ärendet om Budget 2016. Det gångna året har
sannerligen bjudit på nya möjligheter.
Först och främst kan vi konstatera
att Kristianstads kommun har ökat sin
befolkning med 681 nya invånare. Vid
årets slut var vi 83 191 invånare i vår
kommun.
Det är positivt att vi är en kommun
som växer. Positivt är också kommunens
ekonomiska resultat för 2016. Årets
resultat på drygt +60 miljoner kronor
ligger väldigt nära det budgeterade
resultatet som låg ca 10 miljoner högre.
Det är ett gott resultat mot bakgrund av
att vi under året haft ökade kostnader för
flera verksamheter. För första gången på
många år har nämnderna sammantaget
haft en god följsamhet till budget.
Budgeten för 2016 var en ansvarsfull budget som också gav utrymme för
utveckling. Ett överskott för 2016 med
över en procent innebär att kommunen
stärker möjligheten att självfinansiera en
betydande del av de stora investeringar
som vi står inför. Resultatet har också
inneburit att vi kunnat göra nedskrivningar med nästan 55 miljoner kronor.
Fler har kommit i arbete under det
gångna året. I jämförelse med 2015 har
sysselsättningen ökat och arbetslösheten
minskat. Beslutade insatser för att personer som står utanför arbetsmarknaden
ska komma i arbete, utbildning eller
praktik har gett resultat, bland annat har
andelen invånare med försörjningsstöd
minskat under 2016.
Alla undersökningar pekar i samma
riktning – näringslivet i Kristianstads
kommun är inne i en väldigt positiv
utvecklingsfas. Under 2016 påbörjades
utbyggnaden av Ängamöllans verksamhetsområde och C4 Shopping. Många
stora utbyggnader på företagsfronten är
igångsatta och flera större företag aviserar
dessutom såväl etablering som utbyggnad.
Strax före jul skickade Krinova Science
Park tillsammans med Region Skåne,
Högskolan och kommunen in en ansökan
till regeringen om att bli en nationell
innovationsarena inom matområdet.
IFK Kristianstad tog sitt andra raka

SM-guld i handboll men även många
andra föreningar hade framgångar 2016.
Bostadsbyggandet har verkligen tagit
fart. Under 2016 gavs nästan 500 start
besked för nya bostäder. I det nya bostadsområdet i Hammar kommer 6 företag
att bygga minst 400 nya lägenheter de
närmaste åren. Kommunfullmäktiges beslut om ett Bostadsförsörjningsprogram
utgör ett strategiskt underlag för att möta
behovet av nya bostäder. Ett målmedvetet
arbete gav Kristianstad en tilldelning med
23 miljoner i statlig Byggbonus.
Kristianstad förbättrade sin placering
i mätningen ”Här är det bäst att bo” och i
mätningen ”Mest hus för pengarna” rankades Kristianstad på plats 7 av landets
alla 290 kommuner.
Vid utgången av 2016 hade över 70
procent av hushållen i kommunen möjlighet att ansluta sig till bredband, det
ligger över målsättningen i Bredbandsstrategin.
Landsbygdsrådet har under året instiftat Landsbygdsfonden. Byalag, aktörer
och organisationer kan söka medel ur
fonden för projekt och aktiviteter som
utvecklar vår landsbygd.
Värderingen om det hållbara samhället satte under 2016 flera avtryck i
såväl beslut som genomförande och flera
aktiva insatser för hållbarhet uppnåddes.
Nya lokala miljömål som vilar på de globala målen i Agenda 2030 har antagits.
Under hösten togs beslut om införandet av grindhämtning av sorterat avfall.
Andelen förnybar energi för uppvärmning av kommunens egna lokaler ökade
under året.
2016 erhöll kommunen utmärkelsen

Helene Fritzon (S)

”Sunda transporter – Fair transport” där
Kristianstad blev bäst i Skåne och nästbäst i Sverige!
Klimatberedningen har inspirerat
under året med olika förslag såsom
Klimatväxling och solstrategi.
Ny internationell strategi är beslutad
och större fokus ska läggas på EU och de
europeiska samverkansfrågorna.
Implementeringen av FN:s Barn
konvention i nämnder och styrelser
uppmärksammades särskilt under 2016.
Omsorgen har under året genomfört
ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete med inriktning på att uppnå
kostnadseffektivitet, hålla kvalitetsmålen
och påbörja införandet av heltid vid
anställning.
Förskola och skola har under året
tagit emot fler barn och elever. Ett omfattande arbete pågår med byggande av nya
skolor och förskolor.
Vi välkomnar att Kristianstad växer så
det knakar. Det är av stor vikt att sysselsättning och skatteunderlag ökar så att vi
på ett ansvarsfullt sätt kan möta framtida
behov och förväntningar inom välfärdens
område.
Vi vill framföra ett stort tack till alla
som under 2016 bidragit till såväl ett
gott ekonomiskt resultat som framgångsrik utveckling i vår kommun. Engagerade
medarbetare, förtroendevalda, företagare, företrädare för föreningsliv, ideell
sektor, högskola och inte minst våra
medborgare – alla samverkar och medverkar till att vi utvecklar Kristianstads
kommun.
Stort tack för gott samarbete under
2016!

Pierre Månsson (L) 		

Lena Holst (C)
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FEM ÅR I SAMMANDRAG – MANDATFÖRDELNING

Fem år i sammandrag
2012

2013

2014

2015

2016

80 507

81 009

81 826

82 510

83 191

födda

924

112

750

942

112

810

940

115

782

922

födelsenetto

809

894

190

151

3 601

3 775

4 261
704

3 604

4 090

392

3 557

4 088

454

3 383

484

3 560
530

440

355

532

605

774

20,86

20,86

21,46

21,46

21,46

55,2

55,0

34,6

10,5

61,4

Invånare
Folkmängd

folkökning

döda

inflyttning

utflyttning

flyttningsnetto
flyttningsnetto från utlandet

Skattesats

Primärkommunal skattesats
Total kommunal skattesats

Omslutning/Ekonomiskt resultat
Årets resultat, mkr

Årets resultat/invånare, kr

Nettokostnader/skatteintäkter och statsbidrag, %
Nettodriftkostnader, mkr
Personalkostnader, mkr
Investeringar

Nettoinvesteringar, mkr

Självfinansiering av investeringar, %

Låneskuld/soliditet

Långfristig låneskuld, mkr

Soliditet exkl. pensionsskuld, %
Soliditet inkl. pensionsskuld, %

577

3 147

31,25
686

98,5

502

31,25
679

98,6

817

684

32,15

32,15

423

127

99,2

99,8

681
791

32,15
738

98,6

3 739

3 892

4 095

4 276

4 492

514

726

544

467

493

819

1 098

1 200

31,4

30,4

30,9

2 983
39

301

69,7
33,9

3 018
40

501

66,6
30,8

3 205

3 366

43

50

63,6

59,7

3 569
75

57,2

Mandatfördelning i kommunfullmäktige
Parti

1999–2002

2003–2006

2007–2010

2011–2014

Socialdemokraterna

26

28

25

21

Nya moderaterna

15

Sverigedemokraterna

Liberalerna

Centerpartiet

Miljöpartiet de gröna

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Åhuspartiet

Kristianstadsbygdens framtid
Totalt

Skuggade siffror visar majoritet
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–

–

12

3

14

9

17

2015–2018
23

14

11

6

11

11

10

10

3

1

3

4

4

4

5

6

2

4

71

4

4

6

1

4

71

5

1

3

2

4

71

4

2

2

5

2

1

1

1

71

71

1

–

FÖRDELNING, KOSTNADER & INTÄKTER

Vad används pengarna till?

Gator, parker, teknik 3 %
Miljö och samhällsskydd 2 %
Kommungemensam verksamhet 5 %

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 13 %

Kultur och fritid 4 %
Integration och arbetsmarknadsåtgärder 1 %
Individ- och familjeomsorg 8 %
Grundskola 19 %

Insatser till personer med
funktionsnedsättning 10 %

Gymnasieskola 7 %
Äldreomsorg 24 %

Var kommer pengarna ifrån?
Övriga intäkter 4 %
Hyror och arrenden 2 %

Generella
statsbidrag 20 %

Hur används pengarna?
Material, tjänster &
övriga verksamhetskostnader 32 %

Bidrag 10 %
Avgifter &
ersättningar 8 %

Övrig utbildning 4 %

Skatteintäkter
56 %

Avskrivningar,
nedskrivningar 4 %

Personalkostnader 60 %

Bidrag &
transfereringar 4 %

INLEDNING
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ORGANISATION

Kristianstads kommun och koncern
Kommunfullmäktige
Revisionen

Valberedningen

Överförmyndaren

Klimatberedningen
Kristianstads kommunföretag AB (KKF)
AB Kristianstadsbyggen

100 %

– AB Allön 

100 %

– C4 KabelTV AB 

100 %

– Specialfastigheter i
		 Kristianstad AB
– C4 Parkerings AB 

C4 Energi AB 

– C4 Elnät AB 

– Kristianstads Biogas AB

Renhållningen Kristianstad 

Kristianstads Industribyggnads AB
– Krinova AB 

Krinova AB 

Åhus Hamn & Stuveri AB 
– Lindéns FNE AB

Kristianstad Airport AB

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Omsorgsnämnden

Omsorgsförvaltningen

Arbete och välfärdsnämnden

Arbete och välfärdsförvaltningen

Tekniska nämnden

C4 Teknik

40 %

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningen

40 %

Byggnadsnämnden

100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %

54,5 %
100 %
91 %

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Valnämnden
Gemensamma nämnder

Gemensam nämnd för fastighetsoch arbetsplatsanknutna tjänster
IT-nämnd Skåne Nordost

|
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Räddningstjänsten

Barn- och utbildningsnämnden

100 %

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

8

Kommunledningskontoret

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

2. Förvaltningsberättelse

HÄLSO
TRÄDGÅRDEN

H
I

JOHAN
JEPPSON

J
K

LUCIA

KULTURNATT

L
M

NIKLAS
STRÖMSTEDT

ISKALLT

MÅLARVERKSTAD

N
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Varje år i samband
med budget fastställer kommunfullmäktige i Kristianstad de finansiella och verksamhetsmässiga målen, i
form av ett övergripande styrkort, som ligger till grund
för uppföljning och värdering av kommunens ekonomiska hushållning för nästkommande år. Varje nämnd ska
också fastställa sitt styrkort på liknande sätt.

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

•
•
•
•

•
•
•
•

Medborgare
Utveckling

Medarbetare
Ekonomi

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå
Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Förvaltningsberättelsen är en uppföljning av det övergripande styrkortet, med
tillhörande text, uppdelat i styrkortets fyra olika perspektiv. Förvaltningsberättelsen
utgör, tillsammans med räkenskapsavsnittet och verksamhetsberättelsernas text och
styrkort en helhetsbild av Kristianstads kommun 2016. I detta avsnitt förs bland annat ett resonemang som utmynnar i värdering av god ekonomisk hushållning.

Styrmodell
Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en
målmedveten och systematisk process
för att påverka kommunens samlade
verksamhet i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.
Styrningen ska präglas av ett helhetstänkande, d.v.s. 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”.
Kommunfullmäktige fastställer årligen, i samband med budgetbeslutet för
kommande år, kommunens övergripande
styrkort för hela kommunkoncernen.
Styrkortet omfattar förutom visionen,
strategiska mål, mål och indikatorer i
fyra olika perspektiv, Medborgare,
Utveckling, Medarbetare och Ekonomi,
som speglar olika dimensioner i verksamheten. Balans mellan dessa perspektiv eftersträvas.

PERSPEKTIV I STYRKORTEN:

»» Medborgare – hur kommuninvånarna
med flera intressenter ser på Kristianstads kommun utifrån ett externt
perspektiv, hur kommunen uppfyller
10
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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
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.
Den huvudsakliga inriktningen är att
oavsett var man befinner sig i organisationen så är vision, perspektiv och
strategiska mål gemensamma delar
fastställda av kommunfullmäktige. Mål
och indikatorer ska inte vara för många
så att helhetssyn och överblickbarhet
försvåras.
Visionen är en stark viljeinriktning
för hur kommunen vill utvecklas och
vad som ska uppnås. Tidsperspektivet
är långsiktigt och sträcker sig över flera
mandatperioder. Visionen ”VISION
KRISTIANSTAD 2030: Vi lyfter tillsammans” beslutades 2014.

Strategiska mål inom varje perspektiv är avgörande för att nå framgång.
Visionen nås inte utan att de strategiska
målen har uppfyllts. Under 2015 beslutade kommunfullmäktige om en strategisk färdplan 2020, som gäller från och
med 2016 till 2020.
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.
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.
Verksamhetsplaner ska konkret visa
vad som ska göras och ska stödja hela
styrmodellskedjan som angetts i styrkortet.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Värdering av god
ekonomisk hushållning
Kristianstads kommun har med
STYRKAN:s hjälp en röd tråd från planering i budgeten till uppföljning i delårsrapport och årsredovisning. Emellertid
är målarbete en ständigt pågående process som är en utmaning även framöver.
Kommunen måste ha tålamod, envishet
och kontinuitet i styrsystemet.
I denna årsredovisning fortsätter
Kristianstads kommun att på ett öppet
och systematiskt sätt redovisa måluppfyllelsen för kommunens övergripande styrkort (förvaltningsberättelsen,
sidorna 9-36). Varje perspektiv, mål och
indikator värderas med grön, gul eller
röd markering för uppfylld nivå, delvis
uppfylld nivå respektive ej uppfylld nivå.
Indikator kan även värderas med grå
markering om det inte gjordes någon
mätning under 2016.
Värdering på liknande sätt görs för de
nio sektorsvisa nämndstyrkorten med
färgmarkeringar enligt ovan (verksamhetsberättelserna sidorna 51–83). Även
de kommunala företagen redovisar sin
måluppfyllelse, dock utan styrkort (verksamhetsberättelserna sidorna 84-90).
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 sikt som lång. Värderingen ska
utgå från både finansiella aspekter och
verksamhetsmässiga aspekter. Många
mål och indikatorer ger oundvikligen en
subjektiv bedömning till sist, 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. 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. Ett starkt fokus på ekonomistyrning under 2016 har gett ett gott
driftresultat. Resultatet är en följd av

Färgmarkeringar för styrkortens fyra perspektiv 2016
Medborgare

Utveckling

Medarbetare

Ekonomi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunen, övergripande
KS/Kommunledningskontoret
KS/Räddningstjänsten

Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden

Arbete och välfärdsnämnden
Tekniska nämnden

Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

att nämnderna sammantaget, för första
gången på många år, hade en god budgetföljsamhet, vilket är en av de viktigaste förutsättningarna för en budget
i balans. Resultatet har också medgett
att kommunen kunnat göra nedskrivningar, utrangeringar och avsättningar
som ger ekonomiskt positiva effekter
åren framöver. Kommunen måste även
framöver vara vaksam på den ekonomiska utvecklingen. 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 för att garantera finansieringen av
välfärden.
Då kommunens mål i det övergripande styrkortet om ekonomisk kontroll,
under verksamhetsåret och över tiden,
uppnått uppfylld eller delvis uppfylld
nivå är bedömningen att utfallen 2016
är förenliga med fullmäktiges finansiella
mål. Samtliga nämnder bedömer också
att de uppnått uppfylld eller delvis uppfylld nivå för ekonomiperspektivet.
Ur ett verksamhetsperspektiv lägger kommunen stort fokus på att göra
verksamheterna mer attraktiva, service
inriktade, tillgängliga, miljöanpassade
och effektiva för medborgarna, ofta i
samverkan med andra parter. Det finns
många resultat och tendenser att glädjas
åt och som ligger helt i linje med kommunens strategiska färdplan. Bostadsbyggandet verkar kunna ta fart, invånaranta-

let ökar och en del undersökningar, bland
annat SCB:s medborgarundersökning,
visar på bättre resultat för Kristianstad.
Ett stort antal evenemang, såväl små som
stora arrangeras i kommunen, till glädje
för invånare och besökare. Fler arbetstillfällen gör att arbetslösheten är på
nedgång, dock är den fortfarande för hög.
I SCB:s servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning gentemot företag
finns tendenser på att företagsklimatet
är på uppgång. Utbildningsresultaten
lyfter emellertid inte i önskvärd riktning.
Ett annat oroande resultat är den höga
sjukfrånvaron bland kommunens med
arbetare. Samma trend finns i samhället i
stort. Ett sammanfattande omdöme är att
Kristianstad tar större plats och, tillsammans med Hässleholm, är den självklara
centralorten i det nordöstra hörnet av
Skåne.
Bedömningen är att måluppfyllelsen
i det övergripande styrkortet avseende
verksamheten är relativt god, liksom för
nämnderna.
Mot bakgrund av resonemanget
ovan är den samlade bedömningen att
Kristianstads kommun hade god
ekonomisk hushållning 2016.
Det finns givetvis många saker att
förbättra och ett ständigt klimat för
utvecklingsarbete måste finnas. För att
även nå en god ekonomisk hushållning
framöver måste kommunen med fokus
arbeta i visionens anda, med avstamp i
den strategiska färdplanens utmaningar.
Kristianstads kommun ska kraftsamla
för att hitta nya arbetssätt, samordna resurser och samverka med andra aktörer,
med trovärdighet, brett engagemang och
långsiktigt hållbart arbete.
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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.
Arbetet med intern kontroll ska utmynna i att införa ett strukturerat ramverk
för intern kontroll med målsättningen att
utveckla den interna kontrollen från mognadsgrad ”Informell intern kontroll” till
nivån ”Övervakad intern kontroll”. De fyra
kommungemensamma kontrollområden
som valdes ut för 2016, efter riskbedömning, var ekonomistyrning/planering/uppföljning, upphandling, personalförsörjning
och löneutbetalning.
För 2016 lämnade samtliga nämnder,
styrelser och bolag in uppföljningsrapporter för intern kontroll till kommunledningskontoret i en standardiserad
uppföljningsblankett.
I rapporten gör även varje nämnd en
självskattning av intern kontrollarbetet
under året. Utfallet redovisas i nedan
stående tabell. Det allmänna intrycket är
att den interna kontrollen bedrivits på

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 2016 rapporterade varje
nämnd månadsvis (februari, mars, april,
maj, juni/juli, september, oktober och
november) sin verksamhet och ekonomi
till kommunstyrelsen. Nytt för 2016 var
att ytterligare ett uppföljningstillfälle
för februari lades till, för att tidigare
upptäcka eventuella avvikelser och
tidigare ha möjlighet att sätta in åtgärder för att komma i balans. Bakgrunden
var det då aktuella ekonomiska läget
och den bristande budgetföljsamheten
2015. Ytterligare en åtgärd var att vissa
uppföljningar inkluderade uppgifter om
volymförändringar. Även personalstatus
återfanns i rapporterna, främst med
anledning av den höga sjukfrånvaron.
12
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bra sätt och att utvecklingsarbete pågår.
Den sammanfattande bedömningen är
att den interna kontrollen i Kristianstads
kommun 2016 var god.
Intern kontroll redovisas också av
facknämnderna som en naturlig del inför
kommunstyrelsens arbetsutskott på
bokslutsberedningen.

Där fel och brister upptäckts, föreligger förslag på åtgärder. Självskattningen
för 2016 är ungefär densamma som
föregående år.
Nämndernas och bolagens självskattning av utfallet för arbetet med intern
kontroll 2016.

Nämndernas och bolagens självskattning
av utfallet för arbetet med intern kontroll 2016
Svag
KS/Kommunledningskontoret
KS/Räddningstjänsten

Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden

Tillfreds
ställande

God
♦

♦
♦
♦

Arbete och välfärdsnämnden

♦

Tekniska nämnden

♦

Kultur- och fritidsnämnden

♦

Byggnadsnämnden

♦

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

♦

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

♦

Gemensam nämnd

♦

AB Kristianstadsbyggen

♦

C4 Energi AB

♦

Kristianstad Airport AB

♦

Renhållningen Kristianstad

♦

Åhus Hamn & Stuveri AB

♦

Krinova AB

Där större budgetavvikelser prognostiserades kallades nämnder/förvaltningar in
formellt för muntlig rapport till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Åtgärder
diskuterades och blev beslutade. Ett
KSAU-sammanträde i månaden var
vikt enbart för information om aktuella
frågor, utan att beslut tas, som ett uttryck
för ökad uppsiktsplikt.
Efter augusti månad lämnades en
delårsrapport med uppföljning av såväl
verksamhet och ekonomi, i text och
åtföljande styrkort. Efter kalenderårets
slut avlämnar kommunstyrelsen till kommunfullmäktige en årsredovisning som
en sammanfattning av året.
Den årliga bokslutsberedningen är
mycket värdefull för uppsiktsplikten.
Under en vecka i februari 2016 träffade
samtliga nämnds- och förvaltningsledningarna var för sig kommunstyrelsens
arbetsutskott. Under dessa samtal rapporterade nämnderna sin verksamhet
för det gångna året och hur planeringen
löper för innevarande år och utsikter och
prognoser för kommande år.

Mycket
god

♦

Uppsiktsplikt.

Under 2016 genomförde KSAU ett
antal möten med såväl nämnder/förvaltningar som central ekonomifunktion,
inför kommande budget för 2017.
Två gånger, på våren och hösten,
genomfördes ägardialoger med de kommunala bolagen.
Utöver alla planerade möten under
2016 skedde också ett flertal mer informella möten i syfte att samla information om kommunens och de kommunala
företagens verksamhetsområden.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunens
övergripande styrkort 2016
STRATEGISKA MÅL
I FYRA PERSPEKTIV

• MEDBORGARE

MÅL

•

Nöjda och stolta
medborgare

•

Ökad utbildningsnivå

Strategisk färdplan:
HÄLSA OCH DELAKTIGHET:
»» God, jämlik hälsa och
stärkt delaktighet

•

VISION 2030: VI LYFTER TILLSAMMANS

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

•

»» Effektivt arbetssätt

Aktiva insatser för
hållbar miljö

•

Växande Kristianstad

•

God företagsamhet

•

Förbättrad infrastruktur

•

God hälsa och hög
arbetstillfredsställelse

•

•
• EKONOMI

»» Hållbar ekonomi
»» God hushållning

Information och service
med hög tillgänglighet

•

• MEDARBETARE

»» Friska och nöjda medarbetare

Aktiva och trygga
medborgare

•

Ökad delaktighet, ökat
medskapande och
ansvarstagande
Ekonomisk kontroll
under verksamhetsåret
Ekonomisk kontroll över
tiden

INDIKATOR

•
•

Ranking bästa boendekommun

•
•

Gymnasiebehörighet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nöjd-Medborgar-Index

Andel med gymnasieexamen
Nöjd-Region-Index
Trygghets-Index

Andel invånare med försörjningsstöd
Barnkonventionen

Nöjd-Inflytande-Index

Bemötande-/Tillgänglighets-Index
Informations-/Öppenhets-Index

Andel förnybar energi för uppvärmning av kommunala
lokaler (C4 Teknik)
Invånarförändring
Arbetslöshet

Nöjt-Näringslivs-Index
Handelsindex

•
•

Bostadsbyggande

•
•

Sjukfrånvaro

•
•

Medarbetarskaps-Index

•
•
•
•
•

Bredbandsutveckling

Nöjd-Medarbetar-Index
Ledarskaps-Index

Nämndernas samlade driftbudgetföljsamhet
Avvikelse mot budgeterat resultat

Genomförandegrad av investeringarna

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Medborgare
Skåningarna trivs där de bor. Och allra mest nöjda
verkar Kristianstadsborna vara.
Flera undersökningar visar att medborgarna i
Kristianstads kommun i stor utsträckning är tillfreds
med sin bostadsort och med kommunens arbete.

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

•

•
•
•
•

Medborgare

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå
Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Ett gott sammanvägt resultat av olika mätningar signalerar att kommunens insatser uppskattas, men
utbildningsresultaten har inte vänt uppåt i önskad utsträckning och medborgarperspektivet stannar
på gul nivå.
MÅL

•

•

INDIKATOR

Nöjda och
stolta med
borgare

Ökad utbildningsnivå

•
•

•
•

Ranking bästa
boendekommun

Nöjd-MedborgarIndex

Gymnasie
behörighet

Andel med
gymnasieexamen

KOMMENTAR
»» Kristianstad förbättrade sig med fyra placeringar i tidningen Fokus kommunranking ”Här är det
bäst att bo”, från 54 plats 2015 till 50 plats 2016. I kategorin ”stadskommuner” fick kommunen
plats 21 (2015: 23) av 46. Fokus presenterade en ny kategori ”Hus för pengarna” som visar var
det är bäst att bo – givet vad du betalar för själva boendet”. Kristianstad rankades på plats 7 av
landets 290 kommuner.

»» I medborgarundersökningen 2016 fick Nöjd-Medborgar-Index värdet 57. Det var högre än kommunsnittet 55 och även högre än 55 som var kommunens värde 2014.

»» Enligt Skolverket visade gymnasiebehörigheten för samtliga huvudmän i Kristianstads kommun
2016 lägre behörighet till gymnasiet såväl till yrkesprogram som till högskoleförberedande program. Även rikets siffror visade sämre behörighetssiffror, vilket gör att Kristianstads sammanlagda resultat uppgår till 95,8 % av rikssnittet. För 2015 var motsvarande kvot 94,7 %.

»» Enligt Skolverket visade Kristianstads resultat för andelen elever med gymnasieexamen för
samtliga huvudmän 2016 totalt 87,6 %, jämfört med riket 89,6 %. Detta ger att Kristianstads
resultat uppgår till 97,8 % (2015: 98,1%) av rikssnittet. Resultaten var lägre än föregående år för
högskoleförberedande program, men högre för yrkesprogram. Totalt blev det också marginellt
högre resultat.
»» I medborgarundersökningen 2016 fick Nöjd-Region-Index värdet 63. Det var högre än kommunsnittet 60 och även högre än 62 som var kommunens värde 2014.

•
•

Aktiva och
trygga
medborgare

•
•
•

•
•
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med hög tillgänglighet
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•
•

Nöjd-RegionIndex

Trygghets-Index
Andel invånare
med försörjningsstöd

Barnkonventionen

NöjdInflytande-Index
Bemötande-/
TillgänglighetsIndex

Informations-/
Öppenhets-Index

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

»» I medborgarundersökningen 2016 fick Trygghetsindex värdet 48. Det var lägre än kommunsnittet 58 och även lägre än 55 som var kommunens värde 2014.

»» Enligt socialstyrelsens månadsstatistik var andelen biståndsmottagare av befolkningen i
Kristianstads kommun 2,4 % i november 2016 (november 2015: 2,9 %) Motsvarande siffror för
riket i november 2016 var 2,2 % (november 2015: 2,3) och Skåne 2,9 (november 2015: 3,0 %).
Bra utvecklingstendens för Kristianstad. Socialstyrelsens årsstatistik för 2016 är inte klar, men
andelen biståndsmottagare av befolkningen för 2015 var: Kristianstad 5,6 % (2014: 6,1 %), riket
4,2 % (4,2 %) och Skåne 5,2 % (5,2 %).
»» Kristianstads kommuns arbete med barnets rättigheter pågår i kommunens förvaltningar. Ett
stödmaterial och checklista för barnkonsekvensanalys har arbetats fram. Med anledning av att
barnkonventionen föreslås bli svensk lag 2018 pågår även ett arbete kring hur den fortsatta
implementeringen ska planeras och genomföras. Frågan kring barn och ungas delaktighet och
inflytande aktualiserades under hösten 2016. Ett förslag för att öka barn och ungas delaktighet
och inflytande kommer att konkretiseras under 2017.
»» I medborgarundersökningen 2016 fick Nöjd-Inflytande-Index värdet 39. Det var lägre än kommunsnittet 40, men högre än 38 som var kommunens värde 2014.

»» I medborgarundersökningen 2016 fick Bemötande/Tillgänglighets-Index värdet 56. Det var lägre
än kommunsnittet 57, men högre än 53 som var kommunens värde 2014.
»» I medborgarundersökningen 2016 fick Informations/Öppenhets-Index värdet 55. Det var lika
med kommunsnittet 55, men högre än 53 som var kommunens värde 2014.

MEDBORGARE

Omvärldsanalys
Befolkningen i Sverige har ökat rekordsnabbt under några år och ökningen
väntas fortsätta ännu en tid.
Den snabba befolkningsökningen beror till stor del på en hög invandring men
också på att det föds fler än det dör varje
år.
Men folkökningen är inte jämnt
utbredd över landet. Sveriges befolkning
koncentreras alltmer till storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.
Redan i dag bor omkring två miljoner
människor i storstadskommunerna och
storstädernas befolkning beräknas öka
med 40 procent under de närmaste år
tiondena.
Kristianstad måste, liksom andra
mellanstora kommuner, anstränga sig
för att framstå som ett gott alternativ till
storstadslivet, för invånare i alla åldrar
och inte minst för företag kan skapa arbetstillfällen. Risken är annars överhängande att vi får en ännu större obalans i
befolkningens åldersfördelning än vi har
redan i dag.
Prognoserna för hela landets befolkningsutveckling visar att andelen äldre
ökar i snabb takt. År 2060 kommer var
fjärde invånare i Sverige att vara över 65
år medan den arbetande befolkningen
mellan 20 och 64 väntas ha minskat till
52 procent. Allra mest ökar den äldsta
delen av befolkningen. Bara på de tio
åren från 2015 till 2025 beräknas antalet
invånare i landet som är 80+ ha ökat med
mer än en tredjedel. Att fler människor
lever ett långt liv är en positiv utveckling.
Men en större andel pensionärer betyder
samtidigt att den förvärvsarbetande delen av befolkningen minskar och att färre
ska försörja fler.
Och även om dagens och framtidens
äldre får allt bättre hälsa än tidigare
generationer blir det också många som
drabbas av bland annat demenssjukdomar och kommer att behöva mycket mer
vård och omsorg. De mer vårdkrävande
äldre kommer att kräva större resurser
än i dag. Äldreomsorgen kommer utan
tvekan att bli en utmaning att hantera.
Den stora utmaningen för Kristianstad
är att attrahera fler i arbetsför ålder att
stanna kvar eller flytta till kommunen
och att få fler unga i studier och arbete,
för att kvaliteten i välfärden ska kunna
upprätthållas.
En viktig förutsättning för att locka

skattebetalare som bidrar till välfärden
är att det finns attraktiva bostäder, goda
utbildningsmöjligheter, ett brett utbud av
kultur- och fritidsaktiviteter och arbetstillfällen inom rimligt pendlingsavstånd.
Vägen till att uppnå sådana förutsättningar går i Kristianstads kommuns strategiska färdplan genom utveckling av de
fyra strategiska målområdena ”Arbetsliv
och attraktionskraft”, ”Boendemiljöer
och stadsutveckling”, ”Friska ekosystem”
och ”Hälsa och delaktighet”.

Kommuninvånarna
NÖJDA MEDBORGARE

Kristianstad är en bra kommun att bo i.
Enligt rankinglistan över bästa boendekommun har tidskriften Fokus placerat
Kristianstad på plats 50 bland 290
kommuner. När Kristianstads medborgare själva värderar kommunen i SCB:s
medborgarundersökning hamnar kommunen kring medelvärdet för landets
kommuner, men i SOM-undersökningen
för Skåne var det nordostskåningarna
som var allra mest nöjda.
Tidskriften Fokus har granskat kommunerna med hjälp av ett stort antal
variabler från huspriser och arbetslöshet till bredband och sportanläggningar.
Kristianstad klättrade några placeringar
i årets rankning och kom in bland de 50
bästa. I toppen på listan ligger Stockholm
med kranskommuner tillsammans med
de stora universitetsstäderna. När kommunernas betyg ställdes i relation till
boendekostnaden på listan ”Mest hus för
pengarna” klättrade Kristianstad förbi
ända upp till en sjundeplats.
När forskarna på SOM-institutet vid
Göteborgs universitet

analyserat klart sin stora enkätundersökning för Skåne 2015 kunde de konstatera
att skåningarna överlag är nöjda med
sina liv och platsen där de bor. Allra mest
nöjda var invånarna i nordöstra Skåne
och i synnerhet de i Kristianstad. Invånarna i nordöstra Skåne är också mer
nöjda med den samhällsservice de får
inom bland annat sjukhusvård, tandvård,
barnomsorg, och skola. Bara kollektivtrafiken får högre betyg i den västra delen
av Skåne än i den östra.
Forskningsrapporten lyfter särskilt
fram det höga betyget för barnomsorgen.
Invånarna i nordöstra Skåne är också
överlag nöjda med sina jobb. Hela 91
procent svarar att de är nöjda med sitt
nuvarande arbete, även om 54 procent
tycker att det kan vara svårt att hitta ett
passande jobb där man bor.
Den enkätundersökning som SCB gör
vartannat år i Kristianstads kommun visar också att Kristianstadsborna överlag
är rätt nöjda med tillvaron. Medborgarundersökning 2016 visade till och med
något bättre värden än motsvarande
undersökning för två år sedan.
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 63 av 100 möjliga. Medelvärdet
för de deltagande kommunerna är 60
och årets värde är något bättre än vid de
senaste två mätningarna i Kristianstad.
Omkring hälften av årets tillfrågade
vill mycket starkt rekommendera kommunen till bekanta, medan bara 15 procent skulle avråda någon från att flytta
hit.
En viktig faktor för att fler ska kunna
bosätta sig i kommunen är förstås att de
hittar någonstans att bo.

Omkring 3 000 besökare kom till rådhuset en lördag i oktober.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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står klar och det nya handelsområdet
öppnar sin första etapp.

AKTIVA OCH TRYGGA
MEDBORGARE

Vid medborgarskapsceremonin på national
dagen hälsade kommunfullmäktiges ordförande Anna-Kerstin Larsson många välkomna.

Fler bostäder behövs i Kristianstad.
Ett omfattande paket med riktlinjer för
bostadsförsörjning har därför utformats
och antagits. Avsikten med de nya riktlinjerna är att kommunen ska ha den planering och framförhållning som behövs och
att exploatörer ska få en god bakgrund
och vägledning för hållbart bostadsbyggande.
Analyserna visar att Kristianstads
kommun för att möta den förväntade
befolkningsökningen på en procent
behöver cirka 400 nya bostäder årligen
på sikt. Eftersom byggtakten de senaste
åren har gått långsammare än så, behövs
den närmaste femårsperioden ett tillskott om 500-600 bostäder årligen.
Redan under 2016 har bostadsbyggandet fått ökad fart. Inte på årtionden
har så många flerbostadshus byggts
och planerats, men det märks också ett
uppsving för bygglovsansökningar om
småhus.
I stor utsträckning handlar det om
förtätning och inte som vid den förra
byggboomen för bostäder på 1960-talet
om att ta helt nya områden i anspråk.
Men en helt ny stadsdel är också på väg
att växa upp i Hammar, på den mark som
tidigare tillhörde Hammarshus. Intresset bland byggföretagen var stort när
området annonserades ut för markanvisning. Nära 30 olika förslag kom in och
sju byggbolag valdes ut. Tillsammans ska
de bygga minst 400 bostäder i varierad
bebyggelse och de första byggena väntas
komma igång redan hösten 2017, när
den nya förbifartsvägen förbi Hammar
16
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Kommunen arbetar tillsammans med
andra myndigheter och organisationer
på flera sätt för att medborgarna ska
känna sig tryggare, bland annat genom
det lokala Brotts- och drogförebyggande
rådet, Brå.
Under året antog kommunfullmäktige
också handlingsplan mot våldsbejakande
extremism. Planen innehåller både förebyggande insatser och insatser om akuta
situationer uppstår.
Flera projekt bedrivs för att öka
trygghet och säkerhet. Kultur- och
fritidsförvaltningen driver projektet
”Säker och trygg förening” som hjälper
föreningar att kontinuerligt arbeta med
trygghetsfrågor. Med hjälp av checklistor
och utbildning får deltagarna lära sig mer
om säkerhetsfrågor, demokrati, etik och
ledarskap i föreningslivet. Efter utbildningen kan föreningarna bli certifierade.
Inom samarbetsorganisationen Handels
staden Kristianstad, med handlare,
fastighetsägare och kommun, arbetar
gruppen ”Tryggt och säkert” med
att stärka tryggheten i centrum. Alla
Kristianstads kommuns elever i årskurs
sju bjuds varje år in till en säkerhetsmässa på skoltid. De får där uppleva
en realistisk diskoteksbrand och en
trafikolycka. De får också tillfälle att
diskutera och reflektera över frågor
som rör säkerhet och brottslighet.
För dem som drabbats av brott utgör
Brottsofferjouren stöd och trygghet. Den
ideella föreningen får bidrag från kommunen med fem kronor per invånare.

Tryggad vattenkvalitet

Efter dricksvattenkrisen i Everödsområdet sommaren 2015, då magsjukesmitta
spreds i vattenledningarna, har en rad
åtgärder satts in för att trygga vattenkvaliteten. Bland annat har UV-ljus installerats i vattenverk och ett omfattande
utbyte av vatten- och avloppsledningar
har påbörjats i centrala Kristianstad, där
många ledningar är sedan 1930-talet.

Skydd mot översvämning

En viktig åtgärd för att skapa trygghet åt
invånarna i Kristianstad är skyddet mot
översvämning.
Stora delar av staden ligger på
torrlagd sjöbotten och utmed staden

rinner Helgeå, som under vissa väderförhållanden kan stiga snabbt. Bostäder
för tusentals personer och flera viktiga
samhällsfunktioner hotas av översvämning om staden lämnas oskyddad. Därför
bygger Kristianstads kommun skyddsvallar, pumpstationer och dagvattendiken
som trygghet för staden. Hela utbyggnaden beräknas vara färdig i mitten av
2020-talet och kostnaden bedöms till
mer än en halv miljard kronor. Västra
vallen vid Lillö byggdes färdig under året
och nästa viktiga insats blir att bygga
ut Pyntens pumpstation till tredubbel
kapacitet mot tidigare.
Översvämningsskyddet i Kristianstad
dimensioneras för att klara ett så kallat
hundraårsflöde.
Skyddsvallarna runt Kristianstad
skapar en invallning som gör att hela
staden formellt klassas som en damm.
Konstruktionen kan jämföras med en
kraftverksdamm, med skillnaden att man
här håller vattnet utanför dammanläggningen. Samma regelverk och säkerhetsklassning, med lagstadgade riktlinjer för
dammsäkerhet gäller för båda typerna av
anläggning.
Vallprojektet är ett exempel på
anpassning inför klimatförändring och
extrema väder. Kristianstads insatser har
uppmärksammats både nationellt och
internationellt, och bland annat fick kommunen pris som Sveriges bästa kommun
på klimatanpassning 2015 av organisationerna IVL Svenska Miljöinstitutet och
Svensk försäkring.

Den levande landsbygden

En viktig utgångspunkt för Kristianstads
kommun är att stad och land ska växa
tillsammans, i god balans.
Arbetet med landsbygdsutvecklingen
har inte på något vis avstannat efter att
Kristianstads kommun utsågs till Årets
kommun av Riksorganisationen Hela
Sverige ska leva 2014.
I stället har arbetet fortsatt med ännu
högre ambitioner och 2016 antogs en
ny landsbygdsstrategi för kommunen.
Strategin målar upp hur landsbygden ska
locka till sig människor, kompetens och
idéer och ska styra kommunen och de
kommunala bolagens arbete.
Landsbygdsrådet med representanter
från offentlig sektor, näringsliv, föreningar och organisationer är drivande och
rådgivande i utvecklingen.

MEDBORGARE

Service och
tillgänglighet
Betygsindex för bemötande och tillgänglighet har ökat till 56 från 2014 års värde
som stannade på 53. Sedan förra mätningen har Kristianstad kommuns medborgarcenter öppnat i Rådhus Skåne. Där
får medborgare information, vägledning
och beslut i enklare ärenden via webb,
telefon eller personligt besök. Omkring
tre fjärdedelar av ärendena har kunnat
handläggas via den första kontakten.
Uppbyggnaden av en helt ny webbplats
för Kristianstads kommun är på väg att
färdigställas med målet att öka antalet
besökare som enkelt hittar e-tjänster och
information och väljer webben som den
primära kontaktvägen till kommunen.
Invånarna som besvarade enkäten är
ganska nöjda med kommunens verksamheter. Nöjd-Medborgar-Index, NMI, är 57,
strax över medel för de deltagande 133
kommunerna och lite högre än vid kommunens förra mätning.
De som svarade på medborgar
undersökningen är, liksom medborgarna
i övriga kommuner, inte särskilt nöjda
med sin egen möjlighet till inflytande.
Värdet 39 för Nöjd-Inflytande-Index är
ändå aningen högre än de senaste två
mätningarna.
Av de tillfrågade tvivlar mer än 40
procent på att politikerna och de högre
tjänstemännen arbetar för kommunens
bästa och 43 procent svarar att inget av
kommunens politiska partier represen
terar deras åsikter.
En bristande tillit och ett svagt
intresse för politik avtecknas också i
Skåneenkäten som Region Skåne genomför tre gånger om året. Vid den senaste
enkäten i augusti 2016 var det bara
knappt hälften av medborgarna som sade
sig vara intresserade av politik. Andelen
helt utan intresse har ökat jämfört med
tidigare mätningar och andelen intresserade tenderar att minska.
Bara fyra procent av skåningarna kan
absolut tänka sig att ta ett politiskt uppdrag i sin kommun och 11 procent skulle
kanske kunna åta sig det, medan 56
procent inte alls kan tänka sig att delta i
kommunpolitiken. Intresset har överlag
minskat på sikt.
Kristianstads kommun försöker väcka
intresse för kommunens verksamhet och
föra dialogen med medborgarna i olika

former. Liksom tidigare år genomfördes
byastämmor på flera orter i kommunen
och för första gången bjöd kommunen
också in till Öppet rådhus med kommuninformation och samtal med kommunanställda och politiker.

Omsorg och utbildning

Mer än tre fjärdedelar av kommunens
resurser satsas på förskola, skola, vård
och omsorg och stöd till personer med
funktionsnedsättning. Inom både omsorgens och utbildningens område bedrivs
ett ständigt pågående utvecklingsarbete,
som i flera avseenden lett till förbättrade
resultat. I förskolan, grundskolan och
omsorgen har antalet elever ökat påtagligt på senare tid.

OMSORG

Äldreomsorgen i Kristianstad får gott
betyg i den riksomfattande enkät som
Socialstyrelsen genomför. Både hemtjänst och vård- och omsorgsboenden
fick överlag goda betyg och nöjdheten är
ungefär som genomsnittet i landet. Vårdoch omsorgsboendet Lanternan i Åhus
utsågs till Sveriges bästa demensboende.
Under året har ett stort förändrings
arbete inletts inom omsorgsförvaltningens
verksamheter. Målet är att skapa mer
flexibla och anpassningsbara planeringsmodeller och arbetssätt för att klara
kundernas behov, men också att alla ska
erbjudas heltidsanställning. De påbörjade
förändringarna har orsakat en del oro både
hos medarbetare och hos kunder och deras
anhöriga, men avsikten är att skapa större
kontinuitet och mindre behov av tillfälliga
vikarier i verksamheterna.

UTBILDNINGSNIVÅ

Kommunens skolor har haft en snabb
ökning av elever, till stor del beroende på
de senaste årens tillströmning av ensam
kommande flyktingbarn och familjer på
flykt. Nybyggnaden och ombyggnaden
av skolor och förskolor fortsätter, både
för att skapa mer utrymme och för att ge
bättre studiemiljö.
Studieresultaten har inte förbättrats
enligt målsättningen. Fortfarande ligger
resultaten generellt under riksgenomsnittet, även om en del positiva trender
kan märkas. Bland annat ökade andelen
elever som tog examen på yrkesprogrammen i gymnasiet. Yrkeselever från kommunens gymnasieskolor visade också
strålande resultat i nationella tävlingar.

Omsorg om detaljer ger kvalitet.

Totalt blev det fyra guld- och två
silvermedaljer för eleverna från Öster
änggymnasiet, Milnergymnasiet och
Wendesgymnasiet vid årets Yrkes-SM.
Dessutom tog två Kristianstadselever
topplaceringar i SM för Unga bagare.
El- och energieleverna på Österänggymnasiet blev också bäst av alla svenska
klasser i branschorganisationernas
riksomfattande tävlingsprov.

Högskolan viktig motor

Kristianstads befolkning har en lägre
utbildningsnivå än genomsnittet i landet
och Högskolan Kristianstad är en viktig
motor för att höja utbildningsnivån. Högskolan har många populära utbildningar,
som också har fått högt betyg i nationella
utvärderingar.
Antalet ansökningar till Högskolan
Kristianstad ligger fortsatt på en hög
nivå. Vid ansökningsomgången inför
vårterminen 2017 var HKR Sveriges mest
sökta högskola.
Högskolan Kristianstads ledning
har under året lyft tankar på att söka
en mer central plats i Kristianstad för
högskolans placering och bland annat
visat intresse för Tivolibadets tomt för
framtiden.

Kunskaper lägger grund

För vuxna som har brister i utbildningen,
eller behöver lära sig svenska, erbjuder
kommunen vägledning, utbildningar,
studiehandledning och praktik genom
bland annat vuxenutbildningen, svenska
för invandrare (sfi), väglednings- och
lärcentrum (VLC), jobbförberedande
gruppen och matchningsgruppen.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Medborgare – miljö
Året har dominerats av nya mål och handlingsplaner där flera har stor betydelse för kommunens
miljöarbete. I början av året antogs nya miljömål och ett naturvårdsprogram. Ett förslag till en kustoch havsplan togs fram. Det är första gången som havet inkluderas i den översiktliga planeringen. En
viktig utgångspunkt i det arbetet är att den hållbara utvecklingen måste vara grunden till ställningstaganden om att bevara eller bebygga.
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike fick internationellt beröm för sin utvärdering av de första tio
år som biosfärområde. Kristianstads arbete lyfts fram som en modell för världens övriga 668 biosfärområden. Ett nytt handlingsprogram togs fram för biosfärarbetet. Miljöutmaningar och åtgärder har
pekats ut och det blir nu viktigt att omsätta ord till handling.
Medborgarperspektivets miljödel visade sammantaget
grön nivå för 2016.

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

•

•
•
•
•

Medborgare
– Miljö

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå
Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Ivö klack blev naturreservat.

MÅL

INDIKATOR

KOMMENTAR
»» Andelen förnybar energi för uppvärmning i kommunens egna lokaler ökade med tre
procentenheter från 88 % till 91 %.

•
•

Aktiva insatser för
hållbar miljö

Andel förnybar
energi för uppvärmning av kommunala lokaler
(C4 Teknik)

»» Länsstyrelsen tar fram statistik över koldioxidutsläpp med två års fördröjning. Mellan
1990 och 2014 hade kommunens totala koldioxidutsläpp minskat med 36 %. Målet är
40 % till 2020. Resultatet är väl under linjär målsättning och riksgenomsnittet. Utsläpp
av koldioxidutsläpp i kommunen var 2,97 ton/invånare 2014, en minskning med 0,14
ton jämfört med 2013.
»» Det pågår mycket åtgärder inom området ”Mångfalden i miljön”, vilket ger grönt ljus.
»» Många åtgärder inom området God vattenstatus är försenade.

»» Inom området ”Giftfri och säker vardag” har många av åtgärderna i miljömålsprogrammet startats upp och kemikalier är i fokus.
»» För området ”Hållbar bebyggd miljö” har flera underlag tagits fram, kopplat till den
fysiska planeringen, men rutiner för att konkretisera arbetssätt behöver tas fram både
för hållbar planering och klimatanpassning.
»» Inom området ”Klimat och luft” fortsätter utsläppen av koldioxid att minska. Omställningstakten när det gäller utfasning av fossila drivmedel behöver dock öka.

Omvärldsanalys

I Aktuell Hållbarhets ranking av svenska
kommuners miljöarbete 2016 fick kommunen plats 34 av 290 kommuner, vilket
var i nivå med 2015 års ranking plats 32.
Vid en jämförelse av resurser för miljöarbete står sig kommunen väl när det gäller
biosfär- och naturvårdsarbete. Däremot
lägger kommunen mindre resurser på
18
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annat miljöstrategiskt arbete jämfört
med Lund, Helsingborg och Malmö,
men även jämfört med flera av Kristianstads jämförelsekommuner. Frågor där
kommunen tappat poäng i rankingen
är bland annat avsaknad av klimatkompensation för utsläpp av växthusgaser
inom kommunkoncernen, avsaknad av
miljöledningssystem för förvaltningarna,
avsaknad av en kemikalieplan och att

det inte görs regelbundna stickprov för
att följa upp både miljökrav och sociala
krav i upphandlingsavtal. Ett förslag till
system för klimatväxling har tagits fram
för att kompensera utsläpp av växthusgaser från transporter. En kemikalieplan
ska tas fram under 2017 och arbetet med
att ta stickprov kopplat till upphandling
ska öka.

MEDBORGARE – MILJÖ

Mångfalden i miljön
ETT RIKT
VÄXT- OCH
DJURLIV

ETT RIKT
ODLINGSLANDSKAP

LEVANDE
SKOGAR

MYLLRANDE
VÅTMARKER

LEVANDE
SJÖAR OCH
VATTENDRAG

HAV I BALANS,
LEVANDE KUST
OCH SKÄRGÅRD

Arbete pågår för att kunna bilda ett marint naturreservat utanför Landön.

SKYDD AV VÄRDEFULLA OMRÅDEN
OCH ANSVARSARTER
För att bevara den unika biologiska
mångfalden som finns i kommunen krävs
ett brett naturvårdsarbete. Två viktiga
åtgärdsområden är att skydda värdefulla
naturområden och att aktivt arbeta med
lokala ansvarsarter. En målsättning är
därför att bilda fler kommunala naturreservat. Något nytt kommunalt reservat
har inte bildats under året. Däremot
har processen med att ta fram underlag
för att bilda ett marint naturreservat
påbörjats. Länsstyrelsen tog beslut om
att göra Ivö Klack till naturreservat. Det
är ett stort reservat där en del av Ivösjön
ingår. Dessutom utvidgades naturreservaten Maglehem och Drakamöllan. Det
är positivt för många hotade arter, bland
annat fältpiplärkan, som är en av kommunens ansvarsarter. I Vramsån finns
fler ansvarsarter som gynnats under
året. Jättemöja har planterats ut i ån för
att försöka sprida den till flera platser.
Kungsfiskarna har fått hjälp med nya
bostäder eftersom det är brist på sandiga
strandbrinkar. I Sånnarna har sly röjts
bort för att strandpaddor lättare ska

kunna ta sig till vattensamlingar för att
leka. Dessutom har flera inventeringar
gjorts för att få en bild av situationen för
fler ansvarsarter.

GRÖNA STRÅK VIKTIGA BÅDE FÖR
NATUR OCH REKREATION

Utöver reservatbildning är det också
viktigt att på landskapsnivå identifiera
och bevara gröna stråk som kan fungera
som spridningsvägar för olika arter. I
förslaget till kust- och havsplan lyfts de
gröna stråk fram som ska undantas från
exploatering. I arbetet med en grönplan
har det tagits fram underlag om spridningsvägar för olika arter och gröna
stråk som är viktiga för rekreation. En
arbetsgrupp bildades för att ta fram en
friluftsplan för hela kommunen. Där är
rekreation en viktig del. 350 träd planterades längs med Rambrobäcken för att
gynna djurlivet i bäcken.

ÖPPNA UPP LANDSKAPET FÖR ATT
GYNNA ARTER
Att hålla landskapet öppet är viktigt
för att behålla artrikedomen både när
det gäller betesmarker och i sandiga
områden längs med kusten. Ett fyrtiotal

markägare har fått information om hur
de kan bevara eller restaurera sina betesmarker. I Nyehusen fortsatte arbetet med
att öppna upp sandmarker för att gynna
sällsynta växtarter. Flera rådgivningar
har genomförts till mark-/tomtägare som
vill gynna sandmarksarter på sin mark.
Skötselrutinen för vägrenar längs med 18
mil cykelbanor ändrades för att få ökad
biologisk mångfald och pollineringstjänster.
Naturum fortsätter att locka många
besökare, inte minst i början av året då
uttern kunde ses vid naturum. Naturum
har stor betydelse för att väcka naturintresse och för besöksnäringen i kommunen. Två besöksplatser fick nya utställningar, Hercules och Äspets fågeltorn.
Skyddade områden

2016

2015

50

49

Information om naturvärden

2016

2015

Antal besökare på
naturum Vattenriket

104 040

117 001

Antal naturreservat

varav kommunala

3

3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

|

19

MEDBORGARE – MILJÖ

God vattenstatus

GRUNDVATTEN
AV GOD KVALITET

INGEN
ÖVERGÖDNING

För att behålla en god dricksvattenkvalitet är det viktigt att ha aktuella vattenskyddsområden och att minska risken
för att föroreningar tränger ner till
grundvattnet. Under 2016 har inte något
nytt vattenskyddsområde fastställt. Av
de tjugo gamla områdena som behöver
uppdateras är det bara två som fått aktuella skyddsområden. Dessutom behöver
arbetet komma igång med att ta fram
rutiner kopplade till sårbara inströmningsområden för grundvatten.

trygga dricksvattenkvaliteten. Klorerade
lösningsmedel från den gamla nedlagda
kemtvätten på Långebro riskerade på
sikt att förorena dricksvattnet. Föroreningarna hade nått ner till 20-30 m djup.
Med hjälp av en ny teknik kunde marken
värmas upp så att föroreningarna förångades och samlades upp vid ytan. De
översta marklagren har också fraktats
bort. Att området sanerades innebär att
ett av de mest förorenade områdena i
kommunen nu tagits omhand.

En mycket viktig insats gjordes för att

För att minska övergödningen är fortsatt

SANERING FÖR ATT TRYGGA
DRICKSVATTNET

MINSKAT NÄRINGSLÄCKAGE FRÅN
AVLOPP OCH ODLINGSMARK

Sanering av kemtvättstomten på Långebro.

Giftfri och säker miljö
DET ÄR VIKTIGT MED
KEMIKALIESMARTA BARNMILJÖER
Eftersom barnens kroppar inte är
färdigutvecklade är de känsligare för
kemikalieexponering jämfört med vuxna.
Det innebär att kemikaliearbetet behö-

GIFTFRI MILJÖ

KRAV-CERTIFIERADE SKOLKÖK

Sex av kommunens skolkök har KRAVcertifierats. Det är en vidareutveckling
av den tidigare satsningen på ekologiska
livsmedel. KRAV-certifieringen innebär
att 1 700 elever dagligen äter i en KRAVcertifierad restaurang.
Bra materialval för leksaker påverkar barnens
miljö.
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Kristianstads Biogas AB genomförde

Arbetet med att hitta markägare som är
intresserade av att anlägga våtmarker
fortsätter. 23 hektar anlades under året.
Dessutom fick biosfärkontoret mer statligt bidrag för att fortsätta arbetet i fler
delar av kommunen.
Nyanlagda våtmarker

Antal nyanlagd yta ny
våtmark (hektar)

2016

2015

23

15

Inventering av enskilda
avlopp

2016

2015

Antal inventerade fastigheter

408

360

Aktuella vattenskyddsområden

2016

2015

Vattenskyddsområden
som reviderats

2

2

SKYDDANDE
OZONSKIKT

ver fokusera på att undvika farliga och
hormonstörande ämnen i barnmiljöer.
Ett förslag till handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor har tagits fram.
Förhoppningen med planen är att också
att kunskap, arbetssätt och materialval
kan användas även i andra offentliga
barnmiljöer

MINSKAD ANVÄNDNING AV
FARLIGA KEMIKALIER

utbyggnad av kommunalt avlopp viktig.
Utbyggnad pågår i Hammarstorp. Utanför planerade områden för kommunalt
avlopp är det också viktigt att reningen
fungerar i hushållens enskilda avlopp.
Inventering och uppföljning genomfördes därför vid Vramsån med biflöden.

SÄKER
STRÅLMILJÖ

ett kemikalieprojekt och fasade ut 26
produkter, varav några av dem innehöll
så kallade utfasningsämnen. Det betyder
att de innehåller ämnen som till exempel
är cancerogena, giftiga eller hormonstörande. C4 Energi AB och Kristianstad
Österlen Airport fasade också ut några
produkter med sådana ämnen.
Ekologiskt certifierade
livsmedel (volym)

2016

2015

Andel av totala
livsmedelsinköp (%)

35,6

35,0

40,0

44,0

Andel av livsmedels
inköp inom barn- och
utbildningsförvaltningen
(%)

MEDBORGARE – MILJÖ

Klimat och luft
MED SIKTE PÅ FOSSILBRÄNSLEFRI
KOMMUN 2020
Ett förslag till ny klimatstrategi för kommunen togs fram. Förslaget innehåller
bland annat mål för solelproduktion och
åtgärder som syftar till att kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri år 2020.
När det gäller energianvändning för
värme och el är det inte långt kvar innan
målet är uppnått. Utmaningen ligger
istället i att ersätta fossila drivmedel för
transporter. Förvaltningarna och bolagen
tar fram därför fram utfasningsplaner
för fossila drivmedel. Utöver biogas ökar
användningen av HVO (hydrerad vegetabilisk olja) som drivmedel. Hemtjänsten
testar om elbilar kan vara ett alternativ.
För att underlätta användning av elbilar

Långsiktigt hållbara
bebyggelse miljöer
NATUREN NYTTOR –
EKOSYSTEMTJÄNSTER I FOKUS
I kommunens strategiska färdplan finns
ett mål om att förstärka och bevara
ekosystemtjänster. En kartläggning
av kommunens ekosystemtjänster
har genomförts som visar både vilka
ekosystemtjänster som används och om
användning av tjänsterna är i balans
med naturens produktion av tjänster.
Detta är ett viktigt underlag och synsätt
att få med i kommande planarbeten och
projekt.

BEGRÄNSAD
KLIMATPÅVERKAN

FRISK
LUFT

har Kristianstad Österlen Airport och
C4 Energi AB installerat laddstolpar.

SOLEN GER EL TILL KOMMUNALA
FASTIGHETER
Satsningen på solceller för elproduktion på kommunala byggnader fortsatte.
Förra året installerades solceller på
Nosabyskolan, Hammars skola, Köpinge
skola, Önnestads skola och Linderöds
skola. Inom C4 Teknik finns nu 533
kW installerad paneleffekt. På återvinningscentralen i Åhus stod solcellerna
för 68 procent av energianvändningen.
C4 Energi AB tog fram en solkarta. Fastighetsägare kan använda kartan för att se
hur mycket el det går att producera med
solceller på deras tak.
AB Kristianstadsbyggen har fortsatt

BARA
NATURLIG
FÖRSURNING

sitt arbete med energieffektivisering.
Bland annat genom tilläggsisolering och
värmeåtervinning inom kv. Mullvaden
och på Lyckans höjd. Ett projekt med
värmeåtervinning på Österäng gav 40
procent i energibesparing.
Koldioxidutsläpp (direkta)

2016

2015

Kommunal verksamhet
(ton/invånare)

0,06

2016

0,06

2015

C4 Teknik (%)

91

88

AB Allön (%)

86

2016

88

2015

4 021

4 133

Förnybar värme
ABK (%)

Förnybara drivmedel
Inköp av biogas (MWh)
Andel förnybart (%)

98

49

97

44

GOD BEBYGGD MILJÖ

att stå emot vad SMHI kallar ett 10 000
års-flöde i Helge å.

FASTIGHETSNÄRA INSAMLING
ÖKAR MATERIALÅTERVINNING

Beslut togs om att införa fastighetsnära
insamling av förpackningar och tidningar
i hela kommunen. Det kommer att bidra

till ökad återvinning av material. Nu har
både återvinningscentralerna i Åhus och
Tollarp återbruksrum för saker som går
att återanvända. AB Kristianstadsbyggen
har anställt avfallsvärdar som besöker
hyresgäster för att hjälpa hushållen att
bli bättre på att sortera avfall.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR PÅVERKAR
PLANERINGEN FÖR KUSTEN
Förslaget till kust- och havsplanen slår
fast hur kommunen vill använda området
längs kusten och i havet, bland annat
med tanke på framtida utmaningar som
klimatförändringar. Det innebär att planen både hanterar frågor som reträttytor
för arter på strandängar, men också frågor om vilka områden som kan bebyggas.
Arbetet med att stärka översvämningsskyddet för Kristianstad fortsatte.
Den västra vallen från Lillövägen till
Härlövstippen blev klar. Vallen ska klara

Forskarna delar in naturens nyttor i reglerande, kulturella, försörjande och stödjande ekosystemtjänster. I Kristianstad lever vi mitt i ett varierat landskap rikt på ekosystemtjänster.
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Utveckling

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

•

•
•
•
•

Det gångna året har inneburit ett lyft för Kristianstad i
många avseenden. Bostadsbyggandet har tagit fart, jobben
har ökat i antal och flera företag är på väg att etablera sig
eller utvidga i området.

Utveckling

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå
Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Särskilt glädjande blev beskedet om att Kronfågel etablerar en ny anläggning som kommer att ge jobb
åt minst 100 personer.
En positiv utveckling för näringsliv och infrastruktur och en något förbättrad arbetsmarknad visar en
utveckling i rätt riktning och ger sammantaget gul nivå för utvecklingsperspektivet.
MÅL

•

•

•

INDIKATOR

Växande Kristianstad

God företagsamhet

Förbättrad
infrastruktur

•
•

•
•

•
•

Invånarförändring
Arbetslöshet

Nöjt-NäringslivsIndex
Handelsindex

Bostadsbyggande

Bredbandsutveckling

Omvärldsanalys
Kristianstads kommun är den fjärde
största av Skånes 33 kommuner. Länets
utveckling påverkar och påverkas av
Kristianstad, särskilt inom arbets
marknads- och miljöområdet.
I Region Skånes utvecklingsstrategi
med målbilden ”Det öppna Skåne 2030”
lyfts fem prioriterade områden fram som
ska leda till målet:

»» Skåne ska erbjuda framtidstro och
livskvalitet
»» Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor
»» Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga
ortstruktur
22
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»» Antal invånare i kommunen 2016-12-31 var 83 191, en ökning med 681 personer
under året (0,83 %). 2015-12-31 var invånarantalet 82 510, en ökning med 684
personer under 2015 (0,84 %).

»» Enligt arbetsförmedlingens årsstatistik 2016 var andelen av den registerbaserade
arbetskraften i Kristianstads kommun som var inskrivna som arbetslösa 10,6 %
(4,5 % öppet arbetslösa och 6,1 % i program). Motsvarande siffror för Skåne var
9,9 % (5,2 % resp. 4,7 %) och för riket 7,6 % (4,0 % resp. 3,6 %). I jämförelse med
2015 har arbetslösheten minskat, för såväl Kristianstad -0,6 procentenheter, som för
Skåne -0,2 procentenheter och riket -0,2 procentenheter.

»» I Svenskt näringslivs kommunranking av näringslivsklimatet 2016 kom Kristianstad
på plats 179, jämfört med plats 156 år 2015. Företagarnas sammanfattande omdöme
2016 var att 38,04 % (2015: 40,00 %) anser att kommunens företagsklimat var bra,
mycket bra eller utmärkt, jämfört med riket 42,04 % (2015: 42,78 %).
»» Handelsindex 2015: Total detaljhandel 110 (2014:110), dagligvaror 98 (2014:99),
sällanköpsvaror 122 (2014:121).

»» 2015 färdigställdes 130 lägenheter (2014: 146), varav 66 i flerbostadshus (2014:
49) och 64 i småhus (2014: 97). Behovet är betydligt större och byggnadstakten är
uppåtgående, vilket kan indikeras med att 470 startbesked gavs under 2016.

»» Vid utgången av 2016 hade 70,7 % (2015: 55,7 %) av hushållen i Kristianstads kommun möjlighet att ansluta sig till bredband med en hastighet av minst 100 Mbit/s.
Det var väl över kommunens målsättning på 57 % i Bredbandsstrategin. Den verkliga
anslutningsgraden var 50,3 %.

»» Skåne ska utveckla morgondagens
välfärdstjänster
»» Skåne ska vara globalt attraktivt

Skåne är med sina drygt 1,3 miljoner invånare en av Sveriges tre storstadsregioner.
Med 250 tätorter har Skåne en större
täthet än någon annan del av Sverige. De
åtta regionala kärnorna Malmö, Lund,
Helsingborg, Landskrona, Kristianstad,
Hässleholm, Ystad och Trelleborg spelar
alla en viktig roll för Skånes utveckling.

Växande Kristianstad

Vid utgången av 2016 hade Kristianstad
83 191 invånare, en ökning med 681
personer sedan 2015, då ökningen låg på
liknande nivå. De nyfödda översteg antalet

avlidna, vilket gav ett positivt födelsenetto
på 151. Flyttningsnettot gav ett plus på
530 personer, helt beroende på inflyttning
från utlandet.
På riksnivå var befolkningsökningen
den procentuellt största sedan 1861. Vid
årets slut hade antalet folkbokförda i Sverige ökat med 144 136 personer och vid
årets slut uppgick folkmängden till 9 995
153 personer. Antalet män i Sverige passerade under året fem miljoner och var
vid årsskiftet 5 013 347, medan antalet
kvinnor var 4 981 806.
Även Skånes folkökning blev under
året rekordstor. Totalt ökade befolkningen
med 20 938 individer vilket är 6 200 fler
än 2015, som också hade en historiskt sett
hög befolkningstillväxt. Skåne hade vid

UTVECKLING

Kronfågels vd Magnus Lagergren och kycklinguppfödaren
Per Lindahl gläds åt återetableringen i Kristianstad.

årsskiftet 2016/2017 1 324 565 invånare.
Den största delen av befolkningsökningen
beror på att den stora grupp asylsökande
som kom under 2015 nu får uppehållstillstånd i Sverige. Skåne har också en naturlig folkökning och ett positivt flyttnings
netto mot andra län i Sverige. Alla Skånes
kommuner ökade sin befolkning under
2016. Kristianstad har haft en jämn, hög
befolkningstillväxt under flera år och
2016 gav därför inget anmärkningsvärt
utslag här.
Skånes befolkning förväntas under
prognosperioden 2016–2025 öka med 12
procent till cirka 1 465 000 invånare år
2025. Enligt Region Skånes prognos väntas Kristianstad 2025 ha 87 824 invånare.

Företagsamhet

I Kristianstads kommun finns nära 8 000
registrerade företag varav omkring 70
procent är ensamföretag. Många branscher finns representerade, även om
jordbruk, handel och byggverksamhet är
de största.
En granskning från analysföretaget
Bisnode visar att näringslivet i nordöstra
Skåne överlag har en god konkurrenskraft
och visar större tillväxt i antal företag och
i förädlingsvärde än riksgenomsnittet
men har en sämre tillväxt i antal anställda.
Årets stora näringslivsnyhet kom
när Kronfågel tillkännagav att företaget
återetablerar sig med ett nytt kycklingslakteri i Kristianstad. Etableringen sker i
ombyggda verksamhetslokaler i Karpalund och den nya anläggningen väntas
stå klar i slutet av 2017. I första skedet

Krinovas besök från Mexiko har lett till ett omfattande
samarbete.

räknar företaget med att anställa omkring
100 personer. Kronfågels företagsledning betonade vid en presskonferens i
Kristianstad att företaget imponerats av
hur smidigt kontakterna med kommunen
fungerat.
Företag med livsmedelskoppling står
för en betydande del av sysselsättningen i
Kristianstads kommun. För matföretagen
i kommunen och i hela Skåne har Krinova
Incubator & Science Park blivit en viktig
motor för tillväxt och nya arbetstillfällen.
Krinova är Sveriges äldsta och största
innovationsarena och science park med
mat som profilområde. I Krinovas nätverk
finns i dag närmare 1 000 matföretag, som
får stöd med innovation och utveckling.
Omkring 100 nya jobb per år har skapats i de skånska matföretag som Krinova
har stöttat. Det är ett kvitto på att den
kommun- och högskoleägda organisationen når resultat med sitt utvecklings- och
innovationsstöd.
Resultaten har under den senaste tiden
även väckt intresse nationellt och internationellt.
I Matamoros i Mexiko har Krinova stått
modell för ett nytt innovationscenter med
mat i fokus och har fått exportera och sälja
sitt kunnande. På näringsdepartementet
i Stockholm övervägs möjligheten att utveckla Krinova till en nationell resurs som
kan bidra i arbetet med att förverkliga
regeringens nya livsmedelsstrategi.
Även företag från andra branscher
är välkomna till Krinova, men allra flest
lockas till profilområdet Mat – Miljö –
Hälsa.

Vid sidan om ägarskapet av Krinova
har kommunen samverkansavtal med
Nyföretagarcentrum, ALMI IFS och
Föreningen Christina som också arbetar
med rådgivning och stöd till företag under
utveckling.
I Svenskt näringslivslivs rankning av
företagsklimatet i svenska kommuner
kom Kristianstad på plats 179 av 290
kommuner, en placering som det finns
starka ambitioner om att förbättra.

ENKLARE FÖR FÖRETAG

Utbildningen ”Förenkla helt enkelt”, som
ökar kommunmedarbetares och politikers förståelse för företagens behov och
villkor, har genomförts och lett fram till en
handlingsplan som används i det fortsatta
arbetet. Förenklingsarbetet resulterade
också i att en lotsfunktion för företagare
inrättades.
I insatserna för att förenkla företagande och förbättra attityderna mellan
kommun och näringsliv verkar även
Kristianstads näringslivsråd.
Under 2016 genomförde kommun
revisionen en granskning av kommunens
näringslivsarbete. Den intervjuundersökning och granskning av dokument som
PwC verkställde ledde fram till bedömningen att det bedrivs ett ändamålsenligt
näringslivsarbete i kommunen, men att
det kan vidareutvecklas för att få ökad
genomslagskraft. En ny näringslivsplan
håller på att utarbetas.
Kristianstad och Hässleholm har stärkt
sitt samarbete för att fungera som tillväxtmotor i Skåne. Samarbete har under
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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UTVECKLING
ARBETSMARKNAD

Internationella karting-tävlingar lockar många
besökare till kommunen.

lång tid bedrivits inom nätverket Skåne
Nordost, där även Bromölla, Hörby, Osby
och Östra Göinge ingår, men på senare
tid har de båda grannstäderna utvecklat
samarbetet ytterligare under rubriken
Tillväxtmotor Kristianstad + Hässleholm.
En gemensam strategi för tillväxtarbetet
antogs av båda kommunerna i slutet av
året.

FLER BESÖKARE

Upplevelse- och besöksnäringen är en
av de snabbast växande branscherna.
Kristianstad ser liksom hela Skåne en
positiv utveckling. Kristianstads kommun
har de senaste åren medvetet satsat på att
dra till sig större evenemang som lockar
besökare.
Skåne fortsätter att vara ett av de
starkaste besöksområdena i landet. Summeringen av 2016 visar på ännu ett starkt
år för Skåne, med mer än 5,9 miljoner
gästnätter, en ökning med 6,7 procent
sedan rekordåret 2015. På riksnivå ökade
övernattningarna med 3,1 procent. Både
utländska och svenska gäster ligger
bakom ökningen enligt statistiken från
SCB och Tillväxtverket som bearbetats av
Tourism in Skåne.
Största utländska marknad är fortfarande Tyskland, följt av Danmark och
Storbritannien. De största procentuella
ökningarna visar besöken från Kina (+50
procent), Storbritannien (+21 procent)
och Polen (+15 procent).
Kristianstad tillhör de 14 kommuner i
Skåne som visade en positiv utveckling av
gästnätter under året och ökade med 0,8
procent. Rumsbeläggningen stärktes med
två procentenheter till 50 procent.
I samarbete med grannkommunerna
har det brett upplagda projektet Destinationsutveckling Skåne Nordost genomförts under året med utbildning och
träffar för besöksnäringsföretag.
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Skåne har en lägre sysselsättningsgrad än genomsnittet i Sverige. Arbetslösheten
bland ungdomar och utrikes
födda är hög. Den låga
sysselsättningen i Skåne
beror bland annat på
låg utbildningsgrad. Det
märks också en bristande
matchning mellan tillgång
och efterfrågan på de kompetenser som näringslivet efterfrågar.
Enligt Arbetsförmedlingens årsstatistik för 2016 var 5,2 procent av de
arbetsföra skåningarna öppet arbetslösa,
medan 4,7 procent deltog i något program
med aktivitetsstöd. Det kan jämföras
med riksgenomsnittet 4,0 procent öppet
arbetslösa och 3,6 procent i program.
Den öppna arbetslösheten i Kristianstad var 4,5 procent, medan andelen som
deltog i något program var 6,1 procent.
Det är alltså en större andel här som har
fått del av olika sysselsättningsåtgärder.
Enligt månadsstatistiken från december
fanns 4 300 kommuninvånare inskrivna
hos Arbetsförmedlingen. Det var nästan
250 färre än vid samma tidpunkt året
innan.
Bland unga är arbetsmarknadsläget
svårare. I december var 5,9 procent mellan 18 och 24 år helt utan arbete, medan
så många som 12,5 procent var inskrivna
i arbetsmarknadsprogram. I absoluta tal
betyder det att vi i december hade drygt
240 ungdomar helt utan sysselsättning
och 600 sysselsatta i åtgärder. Positivt är
ändå att det är nästan hundra ungdomar
färre än vid samma tid året innan.
En hög arbetslöshet är inte bara ett
problem för dem som saknar arbete
och en egen försörjning. Arbetslösheten
påverkar också samhället och välfärden,
eftersom skatteintäkterna blir mindre.
För att skapa en sammanhållen arbetsmarknad, med större möjligheter till rätt
matchning, är det angeläget att fortsätta
förbättra infrastrukturen och kollektivtrafiken inom Skåne. När det är möjligt att
bo i en del av länet och jobba i en annan,
skapas en vidgad arbetsmarknad med fler
möjligheter och bättre matchning.

Infrastruktur

Kollektivtrafikresandet har långsiktigt
ökat och behöver öka ännu mer för att
minska miljö- och klimathoten.

Pålitligare och snabbare förbindelser
är en grundläggande krav för att fler ska
välja att resa kollektivt. Viktiga förutsättningar har lagts med den utbyggda pågatågstrafiken och med Kristianstadslänken,
som underlättar bussresandet och byten
mellan buss och tåg. Planeringen för nästa
etapp från Kristianstad C till Högskolan
Kristianstad har påbörjats.
Antalet resande med Skånetrafiken har
ökat för artonde året i rad. Ökningen blev
tre procent mot året innan.
Kristianstad försöker tillsammans med
Östra Göinge kommun få Skånetrafiken att
starta en direktbusslinje mellan Kristianstad och Älmhult, för att underlätta
pendling till den stora arbetsgivaren Ikea.
Något årtionde längre fram ligger
siktet för utbyggnad av höghastighetsjärnväg i Sverige, där en resa mellan Malmö
och Stockholm kan klaras av på två och en
halv timme.
Den så kallade Sverigeförhandlingen
har fört samtal med kommunerna om
järnvägssträckningen och har fastnat för
en dragning genom Skåne med stationer i
Hässleholm, Lund och Malmö.
I Sverigeförhandlingen aktualiserade vikten av att stärka kapaciteten på
Skånebanan, det vill säga den anslutande
järnvägen mellan Helsingborg och Kristianstad. Kristianstads kommun har fortsatt
att tillsammans med andra kommuner
uppvakta Trafikverket för att skynda på
utbyggnaden av järnvägen.

SÄKRARE VÄGAR

Även om kollektivtrafiken är viktig, måste det skånska vägnätet också förbättras
för snabbare och säkrare biltransporter
av människor och gods.
Utbyggnaden av E22 till motorväg
fortsätter. Om allt går enligt planerna ska
E 22 mellan Malmö och Kristianstad vara
nästintill helt utbyggd till motorväg före
2020. Under året har vägbygget kommit
igång på sträckan förbi Linderöd.
Även utbyggnaden av den digitala
infrastrukturen fortsätter. I Kristianstads kommuns digitala agenda sätts
målen att kommunen 2020 ska ligga
i framkant när det gäller att använda
digitaliseringens möjligheter att
utveckla den kommunala servicen,
verksamheterna och demokratin och att
kommunen ska tillhandahålla en digital
infrastruktur i världsklass för att öka
tillväxten och välfärden i kommunen.

MEDARBETARE

Medarbetare
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.

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

•

•
•
•
•

Medarbetare

Resultatet på medarbetarenkätens index försämrades något
och den långa sjukfrånvaron ökade kraftigt, vilket gör att
medarbetarperspektivet bedöms ha röd nivå för 2016.
MÅL

•

•

God hälsa och hög
arbetstillfredsställelse

Ökad delaktighet, ökat
medskapande och
ansvarstagande

INDIKATOR

•
•

•
•

Nöjd-MedarbetarIndex

MedarbetarskapsIndex
Ledarskaps-Index

Utvecklingen av sjukfrånvaron i Kristianstads kommun har vänt från att stadigt
ha minskat under en tio års period till en
ökning för femte året i rad. Utvecklingen
märktes redan under 2012 och följer
utvecklingen för samhället i stort. Frågan
har stort fokus och olika typer av studier
och forskning pågår som ska analysera
och belysa bakomliggande orsaker och
samband.
Utmaning för kommunal verksamhet
framöver är att möta krav från kommuninvånare utifrån ökade förväntningar
på bland annat tillgänglighet, tekniska
lösningar och mer individuella lösningar
för brukare och kunder.

Friska och
nöjda medarbetare
HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

Kristianstads kommun ger förutsättningar för aktiva hälsofrämjande insatser

Delvis uppfylld nivå
Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

KOMMENTAR

Sjukfrånvaro

Omvärldsanalys

Uppfylld nivå

»» Målsättningen att sjukfrånvaron ska hamna på 15 kalenderdagar per medarbetare
nåddes inte under året. Sjukfrånvaron ökade med 2,3 kalenderdagar till 24,2 kalenderdagar jämfört med 2015. Det var de långa sjukskrivningarna över 91 dagar som stod för
största delen av ökningen.

»» Medarbetarenkäten genomfördes under hösten 2016. Enkäten hade fokus på medarbetarnas upplevelse av arbetet, arbetsplatsen samt hälsa kopplat till arbetet. Samtliga svar
från medarbetarenkäten har slagits samman till ett Nöjd-Medarbetar-Index. Resultatet
blev 4,61 på en sexgradig skala. Nöjd-Medarbetar-Index var 4,67 vid förra enkäten
2014.
»» Avsnitten i Medarbetarskaps-Index (stödjande arbetsförhållanden, upplevelse av
arbete, påverkan, tidsupplevelse, förändringar i arbetet och hälsa kopplat till arbetet)
fick sammantaget 4,56 på en sexgradig skala. Medarbetarskaps-Index var 4,66 vid förra
enkäten 2014.
»» Ledarskaps-Index innefattar delar som chefens tillgänglighet, chefens medverkan
till rättvis fördelning av arbetet, möjlighet till diskussion innan viktiga beslut samt
informationsspridning om verksamhetens mål och visioner. Resultatet för kommunen
hamnade på 4,71 på en sexgradig skala, ungefär samma värde som 2014 (4,73).

i form av kunskaper, aktiviteter och stöd
i livsstilsfrågor som syftar till att främja,
stärka och utveckla medarbetarnas fysiska, psykiska och sociala resurser.
Cirka 52 procent av medarbetarna
har passat på att ägna sig åt hälsa och
friskvård genom att använda sig av friskvårdssubventionen under 2016. Det var
samma omfattning som föregående år.

MEDARBETARENKÄTEN

Under hösten 2016 genomfördes medarbetarenkäten för att ta temperaturen
på arbetsgruppens och organisationens
tillstånd utifrån ett hälsofrämjande
perspektiv. 2016 genomfördes medarbetarenkäten för tredje gången med nytt
innehåll som fokuserade på upplevelsen
av arbetet, arbetsplatsen samt hälsa
kopplat till arbetet.
Resultatet utgör en viktig informationskälla i kommunens strävan att skapa en
hälsofrämjande arbetsmiljö och ingår som
en del i den årliga uppföljningen av arbetsmiljö, likabehandling och samverkan.

Medarbetarenkät,
jämförelse index*
Nöjd-Medarbetar-Index
(NMI)

Medarbetarskaps-Index
(MI)
Ledarskaps-Index
(LI)
Svarsfrekvens

2016

2014

4,61

4,67

4,71

84,6 %

4,59
83,5 %

4,66
4,73

* Högsta värde på en faktor är 6 och det lägsta 1.
Medelvärdet är 3,5.

De sammanvägda värdena minskade
något 2016 jämfört med 2014, men var
högre jämfört med resultatet 2012. Värdet för Nöjd-Medarbetar-Index blev 4,61
av maximalt 6, jämfört med värdet 2014
som var 4,67.
Enskilt påstående med högst värde
var ”Mitt arbete känns meningsfullt” med
5,41.
Svarsfrekvensen hamnade på 83,5
procent vilket innebar att 5 730 med
arbetare besvarade medarbetarenkäten.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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MEDARBETARE

Påståenden som besvarades sammanfattas i följande områden:
Medarbetarenkät,
jämförelse medelvärde
per område*

2016

2014

Min upplevelse av arbetet

5,03

5,07

Stödjande arbets
förhållande

4,73

4,77

Ledarskap

Hälsa kopplat till arbete
Påverkan/
Självbestämmande

Förändringar i arbetet
Tidsupplevelse

4,71
4,72
4,43
4,10
4,05

4,73
4,77
4,46
4,36
4,02

Frånvaro av trakasserier

90 %

92 %

Meningsfullt innehåll på
arbetsplatsträffar

85 %

77 %

Medarbetarsamtal/
Lönesamtal

86 %

* Högsta värde på en faktor är 6 och det lägsta 1.
Medelvärdet är 3,5.

85 %

FRISKTAL
Frisktalet definieras av kommunerna i
Skåne som andelen medarbetare med
tillsvidareanställning som varit sjukskrivna högst fem kalenderdagar under
året. 2016 minskade frisktalet för andra
året i rad och hamnade på 58,5 procent.
Tidigare år har värdet för frisktalet varit
runt 60 procent.
Barn- och utbildningsförvaltningen
och omsorgsförvaltningen minskade
frisktalet 2015 och fortsatte minska
2016. C4 Teknik fortsatte den positiva
utvecklingen med ökat frisktal för andra
året i rad.
Frisktal*

2016

2015

C4 Teknik

69,6

68,2

Barn- och utbildnings
förvaltningen

61,7

62,3

Större förvaltningar:
Kommunlednings
kontoret

Arbete och välfärds
förvaltningen

Omsorgsförvaltningen

69,1

60,9

67,0

67,6

Mindre förvaltningar:

52,3

Kultur- och fritids
förvaltningen

74,1

69,1

Räddningstjänsten

60,5

67,9

Miljö- och samhälls
byggnadsförvaltningen
Hela kommunen

60,7
58,5

53,4

65,1
59,7

*Andel i procent av de tillsvidareanställda som varit
sjukskrivna högst 5 dagar under året.
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Avdelningschef, förvaltningschef, rektor, enhetschef och samordnare. I kommunen finns behov av
många goda ledare och chefer.

SJUKSKRIVNINGAR
Målet att sjukfrånvaron ska hamna på
15 kalenderdag per medarbetare med
tillsvidareanställning och år nåddes inte
under 2016. Sjukskrivningarna ökade
med 2,3 kalenderdagar och hamnade på
24,2 kalenderdagar per medarbetare. De
långa sjukskrivningarna över 90 dagar
stod för största delen av ökningen med
1,9 dagar och hamnade på 15,4 kalenderdagar per medarbetare. De korta
sjukskrivningarna under 15 dagar ökade
med knappt en halv kalenderdag. Sjukskrivningarna mellan 15 och 90 dagar
var nästan oförändrade +0,1 dagar och
hamnade på 3,7 kalenderdagar.

Sjukskrivningar i
kalenderdagar per
tillsvidareanställd*

2016

2015

31,8

28,4

24,7

19,9

20,0

18,5

Mindre förvaltningar:

11,3

12,3

Miljö- och samhälls
byggnadsförv

20,1

12,1

19,1

15,8

24,2

21,9

Större förvaltningar:
Omsorgsförvaltningen
Arbete och välfärds
förvaltningen

Barn- och utbildnings
förvaltningen

Kommunledningskontoret
C4 Teknik

25

Kultur- och fritids
förvaltningen

20

Hela kommunen

Sjukskrivningar för tillsvidareanställda
(kalenderdagar)*

Räddningstjänsten

17,5

12,0

16,1

9,7

* exkl. tillfällig sjukersättning, rehabiliterings- och
arbetsskadeersättning. Hänsyn tagen till omfattning
men inte till sysselsättningsgrad. Uppdelning i större
och mindre förvaltningar.

15
10
5

Sjukskrivningar per personalgrupp

0
2012
Korttid 1-14

2013

2014

Längre 15-90

2015

2016
Långtid 91-

* Exkl. tillfällig sjukersättning, rehabiliterings- och
arbetsskadeersättning. Hänsyn tagen till omfattning men
inte till sysselsättningsgrad.

Sjukskrivningar per förvaltning
Omsorgsförvaltningen ökade sjukfrånvaron med över tre kalenderdagar under
2016. Förvaltningen har ökat sjukfrånvaron under lång period och ökade över två
kalenderdagar 2015 och nära fyra dagar
under 2014. Barn- och utbildningsförvaltningen ökade sjukfrånvaron med en
och en halv kalenderdag under 2016 och
knappt två kalenderdagar under 2015.
Arbete och välfärdsförvaltningen ökade
sjukfrånvaron 2016 från att tillfälligt ha
minskat under 2015. C4 Teknik minskade sjukfrånvaron under 2016 för andra
året i följd.

Undersköterskor/vårdbiträden utgör nära en tredjedel av kommunens
medarbetare och påverkar den totala
sjukfrånvaron. Personalgruppen fortsatte
utvecklingen med en kraftig ökning
även under 2016 och hamnade på 35,6
kalenderdagar per medarbetare, vilket
innebar en ökning på fem dagar. 2015
ökade sjukfrånvaron för denna grupp
med tre kalenderdagar och 2014 med
över fyra dagar.
Förskollärare ökade med över fem
kalenderdagar under året. Elevassistenterna som hade en kraftig ökning med
nästan tio kalenderdagar under 2015
minskade med nio dagar under 2016.
Städ och tvätt ökade kraftigt både under
2014 och 2015 men har nu minskat med
knappt två dagar under 2016. Personalgruppen hade fortfarande den högsta
sjukfrånvaron av alla personalgrupper.

MEDARBETARE
OBLIGATORISK SJUKREDOVISNING
Enligt lagen om kommunal redovisning
ska förvaltningsberättelsen innehålla
följande uppgifter om sjukfrånvaron
enligt tabellen.
Obligatorisk
sjukredovisning

Total sjukfrånvaro*
– varav långtids
sjukfrånvaro**

Sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för män

Sjukfrånvaro i ålders
gruppen 29 år eller yngre
Sjukfrånvaro i ålders
gruppen 30–49 år

Sjukfrånvaro i ålders
gruppen 50 år eller äldre

2016

2015

7,2 %

6,7 %

57,0 %

55,2 %

4,2 %

4,1 %

8,2 %
6,9 %
6,7 %
7,9 %

7,6 %
6,5 %
6,2 %
7,5 %

* 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.

Uppgifterna som baseras på annat urval
än kommunens egna underlag för sjukfrånvaro, visar på samma utveckling med
en ökning av sjukfrånvaro under 2016.
Den totala sjukfrånvaron ökade med en
halv procentenhet. Långtidssjukfrånvaron ökade med nästan två procentenheter vilket är en avmattning från 2015 års
ökning på fyra procentenheter. Ökningen
började 2013 från att ha minskat en
längre period. Den totala sjukfrånvaron
har ökat från 2012 och fortsätter att visa
på en tendens på en oroväckande utveckling för en organisation som kommunens
storlek och verksamhet.

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA
SJUKSKRIVNINGARNA

Kristianstads kommun har väl genomarbetade riktlinjer och rutiner för hantering av arbetsanpassning och yrkesinriktad rehabilitering som tydligt anger att
sjukanmälan ska göras till närmaste chef
och att en rehabiliteringsutredning ska
påbörjas efter 14 dagars sjukskrivning.
Arbetsmiljöenhetens huvuduppgift är
att ge stöd i det hälsofrämjande arbetet,
arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringsarbetet. Kristianstads kommun erbjuder
sina medarbetare stödjande samtal i
förebyggande och rehabiliterande syfte
från en extern leverantör.
Under 2016 har fortsatta insatser
genomförts för att förfina och utveckla

användandet av teknikstödet Adato Chef.
Ett teknikstöd som möjliggör och underlättar för chefer att fullgöra sitt ansvar i
det fall medarbetare drabbas av ohälsa.
Stort fokus har ägnats åt implementering
av Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4.
Arbetsmiljöverket genomförde under
2016 inspektioner vid två förvaltningar i
syfte att undersöka hur kommunen lever
upp till den nya föreskriften och i båda fallen fick kommunen godkänt från Arbetsmiljöverket. Riktade utbildningsinsatser
har genomförts på temat psykisk ohälsa
samt arbetslivsinriktad rehabilitering för
chefen och HR-personal.

Effektivt arbetssätt
BEMANNING OCH VOLYM

Den totala resursinsatsen under 2016
var 7 464 årsarbeten, vilket var en ökning med 186 årsarbeten. Tillsvidareanställningarna och tidsbegränsat anställda
med månadslön ökade, samtidigt som
tidsbegränsade anställningar med timlön
minskade. Både fyllnadstiden och övertiden minskade.
Årsarbeten totalt
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ningen ökade antalet årsarbeten främst
bland grundskollärare och förskollärare.
På omsorgsförvaltningen ökade antalet
årsarbeten för undersköterskor/vårdbiträden medan gruppen personlig assistent
minskade. På arbete och välfärdsförvaltningen ökade antalet socialsekreterare
och behandlingsassistenter.
Antalet personer som var anställda
på en tidsbegränsad anställning med
månadslön under året ökade med 210
personer jämfört med 2015 och hamnade på 1 404 medarbetare. Tidsbegränsade anställningar med månadslön
omräknat till heltidstjänster ökade
med 91,7 årsarbeten och motsvarade
595,0 årsarbeten. Undersköterskor/
vårdbiträden och barnskötare ökade
medan förskollärare och gymnasielärare
minskade. Volymen tidsbegränsade har
under 2000-talet i snitt varit 600 årsarbeten. Volymen halverades 2009 och
minskade ytterligare 2010 och 2011 men
har nu ökat för femte året i rad. Av de
tidsbegränsade anställningarna 2016 var
44 procent vikariat, en tredjedel allmän
visstidsanställning, en fjärdedel tidsbegränsad anställning enligt skollagen och
resterande var säsongsanställningar.
Antalet medarbetare som fick timlön
under året minskade med 100 personer
till 2 372 personer. Resursinsatsen av
timavlönade omräknat till årsarbeten
minskade med 113,8 till 451,7 årsarbeten. Undersköterskor/vårdbiträden
minskade med 100 årsarbeten. Av de 313
årsarbetena som fanns på omsorgsförvaltningen under året var nästan hälften
semestervikariat under juni till augusti.

FYLLNADSTJÄNSTGÖRING OCH
ÖVERTID

500
0
2015 2016
Barn- och utb

2015 2016
Omsorg

2015 2016
Övriga förv

Fyllnad/övertid
Tidsbegr. med månadslön/timavlönad
Tillsvidareanställd

TILLSVIDARE- OCH
TIDSBEGRÄNSAT ANSTÄLLDA
Antalet medarbetare i kommunen som
hade en tillsvidareanställning under 2016
ökade med 221 och uppgick till 7 341
under året. Omräknat till heltidsanställningar motsvarade tillsvidareanställningarna 6 343,2 årsarbeten, vilket var en
ökning med 212,1 årsarbeten jämfört med
2015. På barn- och utbildningsförvalt-

Under 2016 fortsatte minskningen av
fyllnadstjänstgöringen. Minskningen var
knappt fyra årsarbeten och hamnade på
43 årsarbeten. Fyllnadstiden har minskat
stadigt från 2006 då den låg på 123
årsarbeten.
Övertiden hamnade på 30 årsarbeten
vilket var en minskning med ett årsarbete jämfört med 2015. Övertiden utgör
en liten del av den totala resursinsatsen
och har hållit sig kring 25-30 årsarbeten
de senaste tio åren.

SYSSELSÄTTNINGSGRADER

I april 2016 beslutade kommunfullmäktige att införa ”Heltid för alla”. Beslutet
innebär att alla tillsvidareanställda får
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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MEDARBETARE
rätt till heltid och att deltid ska vara en
möjlighet för den som önskar. Rätt till
heltid för alla införs utifrån jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv
samt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Förändringen gäller alla förvaltningar
och genomförandet sker stegvis fram till
oktober 2017. I september påbörjades
omvandlingen av befintliga deltidsanställningar. Från november 2016 har alla
nya tillsvidareanställningar som tillsätts
en sysselsättningsgrad på 100 procent.
I samband med införandet försvinner
policyn om önskad sysselsättningsgrad.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen hamnade på 93,7
procent, vilket var en ökning med över
en halv procentenhet jämfört med 2015.
Sysselsättningsgraden ökade både för
kvinnor och för män. Kvinnorna hamnade på 92,8 procent (+ 0,7) och männens
blev 97,2 procent (+ 0,4). Omsorgsförvaltningen ökade sysselsättningsgraden
återigen, 0,5 procent under 2016.

TOTAL FRÅNVARO

Den totala frånvaron för alla medarbetare uppgick under 2016 till 1 585
årsarbeten (netto med hänsyn tagen till
omfattning och sysselsättningsgrad). Den
totala frånvaron ökade med 90 årsarbeten jämfört med 2015. Samtliga frånvarogrupper ökade. Omräknat i årsarbeten
och med allas sjukfrånvaro medräknad
ökade sjukfrånvaron med 46 årsarbeten.
Total frånvaro 2016

15 %
34 %
23 %

28 %

Semester

Lagstadgade ledigheter

Sjukfrånvaro

Övrig frånvaro

LIKABEHANDLING OCH
JÄMSTÄLLDHET
I januari 2016 undertecknade Kristianstads kommun den europeiska jämställdhetsdeklarationen (CEMR). Genom att
underteckna deklarationen tar Kristianstads kommun offentligt ställning
28

|

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

för principen att jämställdhet ska råda
mellan kvinnor och män och att inom
alla verksamhetsområden genomföra
åtaganden enligt deklarationen. Kristianstads kommun är en av 15 kommuner i
landet som valts ut att under 2017 delta
i ett nationellt projekt för utveckling av
jämställdhetsarbete. Projektet drivs av
Sveriges Kommuner och Landsting med
syftet att fler kommuner ska kunna ge
kvinnor och män en jämställd service
genom jämställdhetsintegrering.
Under 2016 har även en revidering av
riktlinjer för likabehandling och likabehandlingsplan genomförts för att anpassas
till nya regler i diskrimineringslagstiftningen som träder i kraft från januari 2017.
I likabehandlingsplanen anges som
mål att kommunen ska arbeta aktivt för
en jämnare könsfördelning i yrkesgrupper
där det finns mindre än 40 procent av ettdera könet. För 2016 låg andelen kvinnor
på hela kommunen kvar på samma nivå
som 2015, 78,5 procent. Jämnast könsfördelning uppnåddes inom personalgrupperna gymnasielärare och handläggararbete. Inom de tydligt mansdominerade
yrkena ökade den procentuella andelen
kvinnor bland tekniker och ingenjörer. I
de kvinnodominerade personalgrupperna
har den procentuella andelen män ökat
bland köks- och måltidsarbete och undersköterskor/vårdbiträde.
64 procent av kommunens chefer
är kvinnor vilket var en ökning med en
procentenhet jämfört med 2015. Tre av åtta
förvaltningschefer var kvinnor vid årsskiftet. Nyckeltalet för ledarskap baserat på kön
där andelen chefer som är kvinnor relateras
till andelen kvinnor bland tillsvidareanställda låg på 0,8 totalt i kommunen. Det var en
minskning jämfört med 2015 och en bit bort
från en jämn nivå då värdet ska vara 1,0. C4
Teknik och kultur- och fritidsförvaltningen
hade en högre andel kvinnor bland chefer
än bland medarbetare. Omsorgsförvaltningen och arbete och välfärdsförvaltningen
hade samma proportion mellan andelen
chefer som är kvinnor och andelen kvinnor
bland tillsvidareanställda medarbetare.
Barn- och utbildningsförvaltningen hade
lägre andel kvinnor bland chefer än bland
medarbetare.
Enligt likabehandlingsplanen ska aktivt arbete ske för att öka kvinnors andel
av mäns lön inom personalgrupper där
kvinnors lön är lägre. Kvinnornas andel
av männens medellön var 93,2 procent

vid utgången av 2016, vilket är en höjning med en procentenhet jämfört med
årsskiftet 2015/2016.

KOMPETENSUTVECKLING

Utvecklingsprogram för chefer och
arbetsledare och framtidens ledare har
genomförts under året och som tidigare var det ett samarbete inom Skåne
Nordost. Grundutbildning i arbetsmiljö
som ger grundläggande kunskaper om
arbetsmiljölagen och arbetsmiljöfaktorer
som påverkar människor i arbetslivet
har genomförts under året för chefer och
skyddsombud.
Handledarutbildningen har även
denna fortsatt under 2016. Handledarutbildningen är en utbildning för de
medarbetare som handleder deltagare i
en arbetsmarknadsåtgärd på sin arbetsplats. Utbildningen är en del i att stödja
kommunens insatser inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder och genomförs
med interna kursledare.

REKRYTERING OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Sveriges kommuner, och så även Kristianstad, har en rekryteringsutmaning
framför sig i takt med ökade behov och
krav i verksamheterna, bland annat genom
att andelen äldre och barn i befolkningen
ökar. Tillgången på kompetens inom de
flesta yrkesområden är förhållandevis god.
Det finns vissa kompetensområden som
Kristianstads kommun likväl som övriga
kommuner fortfarande har svårt att finna,
som exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor, socionomer, förskollärare, vissa
andra lärarkategorier och vissa ingenjörer.
För att möta kommande behov av rekrytering arbetar kommunen strategiskt
med kompetensförsörjning. Som en del i
detta arbete har kommunen infört heltid
för alla som är en av nio rekryteringsstrategier för attraktiva arbetsplatser
inom välfärden som Sveriges kommuner
och landsting utarbetat. Om fler medarbetare börjar arbeta heltid minskar
rekryteringsbehoven. I det strategiska
kompetensförsörjningsarbetet fokuserar
kommunen framförallt på de yrkesgrupper som bedöms svårt att rekrytera till.
Kommunen har exempelvis samannonserat lediga jobb till förskollärare och
enhetschefer inom omsorgen. Syftet med
gemensam annonsering har delvis varit
att förenkla för sökande genom att det
blir färre ansökningar att skicka in.

EKONOMI

Ekonomi
Årets resultat för kommunen uppgick till +61,4
miljoner kronor, vilket var ett betydligt bättre
resultat än det som prognostiserades i delårsrapporten. Bidragande till den positiva utvecklingen är
att nämndernas verksamhet har kommit i balans
med budget och att flertalet finansposter redovisar
budgetöverskott.

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

•

•
•
•
•

Ekonomi

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå
Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Årets investeringar i kommunen uppgick till 493 mkr, vilket var 26 mkr mer än 2015. Självfinansieringsgraden av investeringarna uppgick till 75 procent och investeringarna har i övrigt främst finansierats med nyupplåning på 102 mkr, varav en del även tillfälligt ökat rörelsekapitalet. För kommunkoncernen uppgick resultatet till 140,4 mkr medan investeringarna uppgick till 909,6 mkr.
En bedömning av kommunens finansiella situation
grundar sig på flera aspekter. Ofta läggs fokus på
enbart resultatet. Men andra lika viktiga aspekter
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
den kommunala förvaltningen samt relationerna med kommunkoncernen och den
ger sammantaget bedömningen gul nivå för
ekonomiperspektivet 2016.
MÅL

•

•

Ekonomisk kontroll
under verksamhetsåret

Ekonomisk kontroll
över tiden

INDIKATOR

KOMMENTAR
»» Nämndernas samlade driftbudgetföljsamhet 2016:
+7,2 mkr (2015: –38,9 mkr).

•
•
•

Nämndernas samlade driftbudgetföljsamhet

•

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

•

»» Avvikelse mot budgeterat resultat 2016: –11,4 mkr
(2015: +1,9 mkr).

Avvikelse mot budgeterat resultat

Genomförandegrad av investeringarna

Självfinansiering av investeringarna över en
rullande 5-årsperiod

Resultat och kapacitet
RESULTAT

Resultatet för 2016 uppgick till +61,4
miljoner kronor, vilket var betydligt
bättre än vad delårsrapporten indikerade
men även väsentligen bättre än den senaste gjorda prognosen efter november.
Budgeterat resultat var +72,8 mkr.

»» Genomförandegrad av investeringarna 2016: 74 %
(2015: 93 %).

»» Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och
statsbidrag 2012–2016: 1,05 % (2011–2015: 0,85 %).

»» Självfinansieringsgrad av investeringarna 2012–2016:
48,4 % (2011–2015: 42,6 %).

BALANSKRAVET

Årets resultat (mkr)
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Balanskravet är kommunallagens
regelverk för krav på ekonomisk balans
för kommuner och landsting. 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.
Kommunen förfogar över en resultatutjämningsreserv (RUR) på 49,5 mkr
som efter kommunfullmäktiges beslut
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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kan nyttjas under lågkonjunktur. För
2016 är det inte aktuellt att disponera
belopp ur reserven och det är inte heller
aktuellt med någon ytterligare reservering till denna reserv utifrån gällande
regelverk.
Balanskravsavstämning

2016

Årets resultat

61,4

Samtliga realisationsvinster

–2,4

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Vissa realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet

Orealiserade förluster i värdepapper

Återföring av orealiserade förluster i
värdepapper
Resultat efter balanskravsjusteringar

medel till resultatutjämningsreserv

medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

0,0
0,0
0,0
0,0

59,0

0,0
0,0

59,0

JÄMFÖRELSESTÖRANDE
POSTER OCH POSTER AV
ENGÅNGSKARAKTÄR
I december 2015 utbetalades ett ”tillfälligt stöd till kommuner och landsting med
anledning av flyktingsituationen”. För
Kristianstads del utbetalades +62,4 mkr,
varav +12,5 mkr intäktsfördes på 2015.
Resterande +49,9 mkr har tillgodoräknats
2016. Kommunen har också under året
fått ett statsbidrag för bostadsbyggande
(byggbonus”) på +23,1 mkr.
Bland jämförelsestörande kostnader
finns utrangering av anläggningstillgångar som har ett felaktigt, eller för högt,
värde i balansräkningen. Hit hör främst
fastigheter som rivits eller ska rivas i
samband med att arenaområde Söder
byggs och de delar av Sånnaskolan i Åhus
som ska rivas, totalt -54,5 mkr. Till jämförelsestörande poster hör också nedskrivning av värdet på de aktier i Kristianstad
Airport AB som kommunen äger, -15,0
mkr, samt avsättning för hyreskostnader
för tomma lokaler, se vidare under rubriken ”Avsättningar”.

BUDGETAVVIKELSER

En förutsättning för en ekonomi i balans
är god budgetföljsamhet i verksamheterna.
Budgetavvikelsen 2016 för nämnderna uppgick sammantaget till +7,2
mkr. Här ingår då tilläggsanslag på +20,6
mkr, som fördelades på barn- och utbild30
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ningsnämnden med +10,0 mkr, omsorgsnämnden med +10,3 mkr och kultur- och
fritidsnämnden +0,3 mkr.
Kommunstyrelsen, inklusive kommunledningskontoret, redovisade en
budgetavvikelse på +2,3 mkr, medan
räddningstjänsten hade en budgetavvikelse på -1,2 mkr. Barn- och utbildningsnämndens budgetavvikelse uppgick till
+13,5 mkr, inklusive tilläggsanslag på
+10,0 mkr. Omsorgsnämndens budget
avvikelse uppgick till -6,9 mkr, inklusive
tilläggsanslag på +10,3 mkr.
Arbete och välfärdsnämndens budgetavvikelse uppgick till +0,3 mkr. Tekniska
nämndens budgetavvikelse (exkl. vatten
och avlopp) uppgick till +1,7 mkr och
kultur- och fritidsnämnden redovisade
-0,5 mkr. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade ett mindre budgetunderskott
om -0,1 mkr medan byggnadsnämnden
hade ett överskott på +3,1 mkr.
Vatten- och avloppsverksamheten
redovisade ett verksamhetsresultat på
-5,0 mkr, varefter VA-kollektivet har ett
ackumulerat underskott på -2,7 mkr.

ska utgöra minst +1 procent av summa
skatteintäkter och statsbidrag (vilket
innebär ca 45 mkr 2016) sett över en
femårsperiod. Infrias detta mål ger det
förutsättningar för egenfinansiering av
investeringar och reservering av medel
för framtida pensionskostnader.
Redovisat resultat 2016 utgör +1,4
procent av skatteintäkter och statsbidrag
och bidrar till att enprocentsmålet för
den senaste femårsperioden 2012-2016
uppfylls.
Resultatutvecklingen är beroende
av hur verksamhetens nettokostnader
förändras i relation till hur skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto utvecklas.
Om nettokostnaderna ökar snabbare än
skatteintäkter och statsbidrag så försämras ekonomin.
För 2016 ökade nettokostnaderna
med 5,1 procent medan ökningen av
skatteintäkter och de generella stats
bidragen var 6,5 procent.

ÅRETS RESULTATS ANDEL
AV SKATTEINTÄKTER OCH
STATSBIDRAG

1,4 %

En grund för god ekonomisk hushållning
är att det råder balans mellan löpande
intäkter och kostnader.
Den långsiktiga ekonomiska målsättningen är att kommunens resultat

0,8 %

Budgetavvikelse
nämnderna (mkr)
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Bokslut

–33,8

+2,8

0,0

+2,4

0,0

+5,2

0,0

+5,9

+14,2

–6,1

+10,0

+37,8

+7,0

+11,6

0,0

–12,7

0,0

+4,2

0,0

Pensioner

–10,4

Budgetavvikelse
finansförvaltningen

–13,0

Övrigt

2016

–54,5

–15,2
–18,6

EKONOMI

Diamantens förskola i Tollarp var
ett av de större investeringsprojekt
som färdigställdes under 2016.

INTÄKTER
Skatteintäkterna som uppgick till 3 370
mkr är den dominerande inkomstkällan
och motsvarar 56 procent av kommunens intäkter. Intäkternas storlek är
beroende av skattesatsens nivå och skatteunderlaget efter taxering av invånarnas
inkomster.
En annan väsentlig inkomstkälla är de
generella statsbidragen som uppgick till
1 171 mkr, motsvarande 20 procent av
kommunens intäkter.
Intäkter i övrigt är framförallt verksamhetsanknutna avgifter, som tas ut
av brukarna för tillhandahållna tjänster,
samt hyror. Den volymmässigt mest
betydelsefulla posten kommer från vatten- och avloppsverksamheten som ska
uppnå full kostnadstäckning. VA-taxan är
låg i jämförelse med ett riksmedeltal.

KOSTNADER

Bruttokostnaderna 2016 uppgick för
den kommunala verksamheten till 5 649
mkr. Den kommunala verksamheten är
personalintensiv och av bruttokostnaderna utgör personalkostnaderna ca 60
procent.
En del som medförde positiv effekt på
kommunens ekonomi var den ”rabatt”
på de lagstadgade arbetsgivaravgifterna
som ges för arbetstagare över 65 år, och
under delar av året även för de som är
under 26 år. Reduktionen som uppgick
till 12,9 mkr var högre än budgeterat.
Personalens innestående semesterdagar ökade med 2 352 dagar under 2016
och uppgick vid årsskiftet till 66 717
dagar.

FINANSIELLA POSTER

Finansnettot uppgick till +11,8 mkr, vilket var 6,1 mkr lägre än budget. Negativa
budgetavvikelser är att den budgeterade
värdeöveringen på 10 mkr från Kristianstads Kommunföretag AB till kommunen
inte har utnyttjats och att en nedskriv-

ning med 15 mkr gjorts av värdet på de
aktier kommunen äger i Kristianstad
Airport AB.
Faktorer som påverkar budgetavvikelsen positivt är dels att kostnadsräntorna
har legat på en låg nivå, som en följd av
låga marknadsräntor, och dels har kommunen fått en överskottsutdelning på
7,2 mkr från Kommuninvest som inte var
budgeterad.

AVSÄTTNINGAR OCH SÄRSKILDA
ÅTAGANDEN

Avsättning har gjorts med ca 9,7 mkr för
hyreskostnader för boenden och lokaler
som står tomma, avsedda för ensamkommande ungdomar, men där kommunen
har ett betalningsansvar. Likaså har en
avsättning gjorts på 3 mkr för utvecklingsinsatser hos Krinova AB.
Under året har resterande avsättning
för återställningsarbeten vid Härlövsdeponin, 0,4 mkr, utnyttjats.

INVESTERINGAR, FÖRSÄLJNINGAR
OCH SJÄLVFINANSIERINGSGRAD

Årets investeringar uppgick till 493 mkr
av budgeterade 664 mkr. Exempel på
stora investeringsposter är en nybyggd
förskola i Tollarp, de första åtgärderna på
idrottsområde Söder, fastighetsförvärv
(Sommarlust och Kollekulla), energisparåtgärder, utbyggnad av VA-anläggningar
och renoveringar och påbörjade nybyggnader av skolor och förskolor. Genomförandegraden av investeringarna uppgick
till 74 procent av budgeterade medel.
Investeringar (mkr)
800
600

Större investeringsprojekt (mkr)
Projekt
(bruttoutgifter)

Redovisn.
2016

Redovisn.
t.o.m. 2016

Total
budget

Arenaområde
Söder

41,0

42,7

166,0

Exploatering
Hammarshus*

18,3

25,2

149,0

15,7

40,0

Diamantens
förskola i Tollarp
Västra Vallen**

Ängamöllans
företagsområde***
Lingenässkolan
Förvärv av
Sommarlust

24,4

15,8

15,5

12,6

11,6

43,5

41,6

21,2

11,6

43,6

28,0

318,0

11,5

* Bruttokostnader. Kommunal nettokostnad budgeterad
till 46,5 mkr
** Bruttokostnader. Statsbidrag 60 % utbetalas 2017
*** Bruttokostnad, exkl. tomtförsäljning.

Investeringarna självfinansierades till 75
procent. Fortsatt höga investeringsnivåer
de kommande åren i kombination med
den planerade nivån på driftsresultat,
innebär att investeringarna till stor del
måste finansieras med ökad upplåning.

KOMMUNALSKATT

Sedan 2014 har Kristianstads kommun
en kommunalskatt på 21,46 kronor eller
21,46 procent, vilket är högre än riksgenomsnittet som är på 20,75 procent.
Inberäknas även landstingsskatten
var kommunalskatten 32,15 procent
(rikssnitt 32,10 procent). Skattekraften i
Kristianstad uppgick under 2015, senast
gjorda inkomsttaxering, till 90 procent
av riksgenomsnittet. Denna avvikelse
kompenseras i stora delar av skatteutjämningssystemet.
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Risk och kontroll

Portföljdata

KORTFRISTIG
BETALNINGSFÖRMÅGA
Likviditeten uppgick vid årsskiftet till
207 mkr.
Kassalikviditet är ett mått som mäter
kortfristig betalningsförmåga. Kassalikviditeten uppgick vid utgången av 2016
till 72 procent, vilket var en högre nivå
än 2015. För 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. En femtedel av kommunens kortfristiga skulder utgörs av
semesterlöneskulden som inte kommer
att omsättas under det närmaste året.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, fastigheter och anläggningar
är upptagna till ett värde av 4 343 mkr.
Finansiella anläggningstillgångar uppgick till sammanlagt 974 mkr, varav 523
mkr utgjorde lån till kommunala bolag
och 361 mkr aktier i bolagen. Sedan årsskiftet 2006/2007 har kommunen en s.k.
äkta bolagskoncern. Kristianstads Kommunföretag AB är moderbolag och äger
aktierna i de helägda dotterföretagen.
Finansiella anläggningstillgångar,
aktier och utlämnade lån (mkr)

Låneskuld (mkr)

Derivatvolym (% av låneskuld)

Räntekostnad 12 mån (mkr)

Räntebindningstid (år)

Antal lån

som finansierats med eget kapital. En
jämn och hög soliditet verkar stabiliserande i ekonomin och ger förutsättningar
för låga finansieringskostnader.
Vid utgången av 2016 var soliditeten
exklusive pensionsskulden 57 procent
och soliditeten inklusive pensionsskulden uppgick till 31 procent. Soliditeten
exklusive pensionsskulden har, som
en följd av lägre driftresultat och ökad
låneskuld, minskat under en följd av
år. Däremot ligger soliditeten inklusive
pensionsskulden på en relativt stabil nivå
framförallt beroende på att den totala
pensionsskulden minskar sedan några år
tillbaka.

Soliditet (%)
100

80

344,0

0,0

40

AB Allön

Renhållningen
Kristianstad

Åhus Hamn & Stuveri AB
Kristianstad Airport AB

Totalt

0,0

192,6

0,0

10,0

0,0

319,9

11,7
5,0

360,7

0,0

0,0

522,5

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
32
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1,19

1,61

20

14,3

38

97,1

> 2 år

2,52

2,42

14

73

< 50 %

Kristianstads
Kommunföretag AB

5 380

2,51

Kapitalbindningstid mindre än 1 år (%)

Kapitalbindningstid (år)

60

1 200

2,09

< 50 %

Utl. lån

Koncernen
Dec. 2016

2-5 år

Räntebindning mindre än 1 år (%)

Aktier

Kommunen
Dec. 2016

18

Ränta (%)

Kommunala bolag

Specialfastigheter i
Kristianstad AB

Policy

38
22

44

27

att behöva öka upplåningen ytterligare,
som en följd av ett fortsatt omfattande
investeringsprogram.

FINANSIELL UPPFÖLJNING OCH
RISKHANTERING

Kommunens och bolagens externa upplåning uppgick vid årsskiftet till 5 369 mkr.
Den genomsnittliga återstående löptiden
på den samlade externa låneskulden för
kommunen uppgick vid årsskiftet till
2,52 år (koncernen 2,42 år) och ränte
bindningen till i genomsnitt 2,09 år
(koncernen 2,51 år). Största långivare för
kommunkoncernen är Kommuninvest
med 85 procents andel av lånen. Största
derivatmotpart är SEB med 52 procents
andel av derivaten (räntebindningsinstrument). Genomsnittlig låneränta var
för kommunen 1,19 procent (koncernen
1,61 procent).
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.
Koncernens genomsnittliga räntebindning ligger i den nedre delen av intervallet mellan två och fem år.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
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SKULDSÄTTNINGSGRAD
Skuldsättningsgraden beskriver den
del av tillgångarna som har finansierats
med främmande kapital. Kommunens
totala skuldsättningsgrad uppgick till 41
procent.
Kommunens låneskuld har ökat de
senaste åren och uppgick vid årsskiftet
till 1 200 mkr, varav 523 mkr är vidareutlånat till kommunala bolag. Kommunen
kommer successivt under 2017-2019

Pensionsåtagandet redovisas efter kommunallagens intentioner enligt den så
kallade blandmodellen, innebärande att
en mindre del redovisas som avsättning
i balansräkningen och en större del (96
procent) ligger utanför balansräkningen
som en ansvarsförbindelse.
Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande uppgående till 1 691 mkr.
De pensioner som intjänats fram till
1998 uppgår till 1 623 mkr och redovisas
enligt redovisningsrekommendationerna
som en ansvarsförbindelse. Denna del
minskade i förhållande till 2015 med
61 mkr.

EKONOMI

Avsättningar
Visstidspension kan utgå till förtroendevalda enligt pensionsreglementet för förtroendevalda. För närvarande omfattas
14 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.

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
Borgensåtaganden (mkr)
Kommunala företag
Kristianstads Kommunföretag AB

AB Kristianstadsbyggen
AB Allön

C4 Energi AB

för denna del. Kommunens pensionskostnader uppgick till 276 mkr för 2016,
vilket var en ökning med 10,1 procent
jämfört med 2015.
Kommunen förfogar inte över någon
Pensioner, resultatposter (mkr)

2016

2015 Förändring

Avgiftsbestämd ålderspension

119,8

111,3

68,0

68,1

54,3

49,2

+5,1

276,3

250,9

+25,4

Pensionsavsättning

12,2

Pensionsutgifter

Förmånsbestämd ålderspension

21,4

Löneskatt

Ränta på pensionsavsättning

0,6

Total pensionskostnad

Pensioner, balansposter inklusive löneskatt (mkr)
Avsättningar

Totala pensionsförpliktelser
Pensionsmedel

Återlånade medel

2016

2015 Förändring
4 128,7

+144,3

732,9

722,6

+10,3

2 624,1

2 474,1

+150,0

725,1

735,2

–10,1

50,0

–2,4

143,3
0,9

146,8
1,1

–0,2

Bostadsrättsföreningar

65,2

67,2

–2,0

Övriga föreningar och organisationer

10,3

10,5

–0,2

4 349,4

4 207,5

+141,9

Totala borgensåtaganden

Framtiden
Kommunsektorn står inför mycket stora
utmaningar under de kommande åren.
Den största utmaningen kommer att
vara demografin. Befolkningsökningen
har varit och är fortsatt kraftig. Andelen
barn, ungdomar och äldre ökar samtidigt
som en stor del av befolkningsökningen
är invandring. Detta tillsammans med
mycket stora investeringsbehov gör att
behovet av kommunala insatser kommer
att öka kraftigt de kommande åren. En i
grunden stark ekonomi är en förutsättning för att klara detta.

–3,5

Kristianstads kommuns ekonomiska
utmaningar de kommande åren är i paritet med övriga kommuners och i vissa avseenden större. Andelen av befolkningen
som har behov av kommunala insatser
ökar mer än för andra kommuner. Behovet av nya och upprustade förskole- och
skollokaler är mycket stort. Kommunens
ekonomi har dessutom haft en svag
utveckling under senare år med vikande
resultatutveckling och minskande soliditet. Förhoppningsvis har den trenden
vänts i och med 2016 års resultat.
För att möta framtidens utmaningar
så kommer det att krävas en fortsatt

+8,5

0,6

+11,6

20,9

+0,5

0,8

–0,1

–0,2

2015 Förändring

1 623,3

52,1

+15,8

1 691,2

1 684,0

1 736,1

–44,9

0,0

0,0

0,0

1 691,2

4 273,0

47,6

2016
67,9

Ansvarsförbindelser

Åhus Hamn & Stuveri AB
Egna Hem

finansiell placering av pensionsmedel,
vilket innebär att pensionsförpliktelsen i
sin helhet har återlånats i verksamheten.

1 736,1

–60,7

–44,9

BORGENSÅTAGANDEN
Kommunens policy är att nytecknande
av borgen endast sker till majoritetsägda
kommunala bolag. Kommunens borgensåtaganden ökade med 142 mkr under
året och uppgick till totalt 4 349 mkr vid
årsskiftet. Borgen för kommunägda bolag
uppgick till 4 273 mkr, där risknivån är
låg. Övrig borgen avser bostadsrättsföreningar, egna hem och ideell föreningsverksamhet med högre risknivå.
Borgensåtaganden för bostadsrättsföreningarna uppgick till 65 mkr. Det samlade
borgensåtagandet motsvarar ca 52 tkr
per invånare.
skarp kostnadskontroll och uppföljning,
förbättrade arbetsprocesser och arbete
med ständiga effektiviseringar. Arbetet
med en förstärkt ekonomistyrning som
har inletts under 2016 genom bland
annat förändrade uppföljningsrutiner,
utökad uppföljning av volymutvecklingen och effektiviseringar och tätare
dialog med verksamheterna, kommer
att behöva fortsätta. Ambitionen är att
det här är insatser som ska ge chefer och
politiker en solid grund för att fatta de
beslut om prioriteringar som framtidens
utmaningar kommer att kräva.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Sammanställd redovisning
En väsentlig del av Kristianstads kommuns verksamhet bedrivs i andra former än
via kommunala nämnder och förvaltningar. För att ge en helhetsbild över kommunens verksamhet och engagemang oavsett juridisk form redovisas under detta
avsnitt uppgifter och information om kommunens samlade verksamhet.
Kommunens samlade verksamhet

Kommunala uppdragsföretag

Kommunkoncernen

Kommunens nämnder

Kommunens koncernföretag
(minst 20 % röstinnehav)

Kommunfullmäktige

Kristianstads
Kommunföretag AB, KKF 

100 %

AB Kristianstadsbyggen 

100 %

Revisionen

Valberedningen

Överförmyndaren

– AB Allön 

Klimatberedningen

Kommunstyrelsen

– Specialfastigheter
i Kristianstad AB, SIKAB 

Omsorgsnämnden

– C4 Parkerings AB 

– C4 KabelTV AB 

Barn- och utbildningsnämnden
Arbete och välfärdsnämnden
Tekniska nämnden

Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskydds
nämnden

Gemensamma nämnder
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
IT-nämnd Skåne Nordost

Nämnd för fastighets- och
arbetsplatsankn. tj.

C4 Energi AB 

– C4 Elnät AB 

– Kristianstads Biogas AB 

Renhållningen Kristianstad 
Kristianstads
Industribyggnads AB, KIAB 

Krinova AB 
	

100 %
100 %

Samägda företag utan
betydande inflytande

Kommunala
entreprenader

Kommuninvest Ekonomisk
Förening 1,4 %

Skolmåltidsverksamhet: ISS
Facility Services, Region Skåne

Kommunassurans Syd AB 6,6 %

Handelsstaden Kristianstad AB *
* Indirekt ägande via ideell förening

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

(40 % direktägt och
40 % via KIAB)

Åhus Hamn & Stuveri AB 
Lindéns FNE AB 

Kristianstad Airport AB 

54 %
100 %
91 %

Kommunens samlade
verksamhet

Kommunala
uppdragsföretag

Ovan visas en översikt över kommunens
samlade verksamhet. Kristianstads Kommunföretag (KKF) är moderbolag i en
s.k. äkta bolagskoncern där de helägda
dotterbolagen ingår. För definition av ord
och begrepp hänvisas till sidan 50.

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 tillhan-
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Elevtransporter: Kristianstads
Taxi, C4 Taxi & Buss AB

Matdistribution/transporter: C4
Taxi & Buss AB

Boendeplatser äldreomsorg/LSS:
Stiftelsen Lindåsa, Axeltorp AB,
Förenade Care
Hemtjänst, "Fritt val": Nya Hemtjänsten Syd AB, HS Service
& Support AB, Alternativ hemtjänst
Nattjour för hemlösa: Stiftelsen
Skånes Stadsmission

Sotning och brandskyddskontroll:
Kristianstads Sotnings AB
Drift av fritidsgårdar:
Kristianstads Fritidsgårdsforum

dahölls av externa utförare uppgick
under 2016 till ca 16 procent (2015: 17
procent). Andelen boendeplatser hos
externa utförare var 16 procent (2015:
17 procent).

Årets händelser

Uppgifter om väsentliga händelser för de
kommunala bolagen verksamhet under
2016 finns på sidorna 84-90.

EKONOMI

Kommunkoncernens
ekonomiska ställning
och utveckling
ÅRETS RESULTAT
Kommunkoncernens resultat för 2016
uppgick till 140,4 mkr vilket är högre
än 2015 då resultatet uppgick till 92,7
mkr. Orsaken till förbättringen är i första
hand kommunens högre resultat jämfört
med 2015. I övrigt visar samtliga enheter
inom koncernen vinst utom Kristianstad
Airport AB.
Årets resultat (mkr)

SOLIDITET

150

100

50

0
2012

2013

LÅNESKULD OCH LIKVIDA MEDEL
Kommunkoncernens långfristiga skulder
uppgick vid årsskiftet till 5 746 mkr.
Skulderna har ökat i en snabb takt de
senaste åren. Under året skedde en
ökning med 344 mkr. För att finansiera
genomförda investeringar har kommunen under året ökat sin räntebärande
låneskuld med ca 100 mkr och ABK med
ca 150 mkr. För övriga bolag är låneskulden i stort sett oförändrad.
Likvida medel var vid årsskiftet 214
mkr, en ökning jämfört med föregående
årsskifte då likvida medel uppgick till
132 mkr.

2014

2015

2016

FINANSNETTO
Finansnettot för 2016 uppgick till -93,9
mkr. Det är en förbättring jämfört med
2015 då finansnettot var –114,6 mkr.
Den övervägande orsaken är fortsatt
låga marknadsräntor och därmed lägre
räntekostnader.

INVESTERINGAR

Investeringarna, efter avdrag för försäljningar m.m., uppgick under året till
910 mkr. 2015 uppgick investeringarna
till ungefär samma belopp, 915 mkr.
Kommunkoncernens investeringar har
nu under ett antal år legat på en hög nivå
till följd av omfattande investeringsprogram, vilket kommer att fortsätta även de
närmaste åren. Av investeringsvolymen
kunde drygt 70 procent självfinansieras.
Resterande del finansierades genom ökning av låneskulden.

Till följd av en ökad andel skulder i kommunkoncernen så minskade soliditeten
under året. Soliditeten uppgick i bokslutet till ca 33 procent, vilket är en försämring med 1 procentenhet jämfört med
2015. Soliditeten har gradvis försämrats
under den senaste 5-årsperioden.
Om samtliga pensionsförpliktelser,
alltså även de som redovisas som ansvarsförbindelse i kommunens redovisning, räknas som långfristiga skulder
uppgår soliditeten vid årsskiftet till ca 19
procent (2015: 18 procent). Det förbättrade värdet här beror på att värdet
av kommunens ansvarsförbindelse har
minskat under 2016.
Soliditet (%)
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Självfinansiering, årets investeringar (%)

2016

C4 Energi AB är drivande i utbyggnaden av
bredband i kommunen. Cirka 70 procent av
hushållen i kommunen har nu möjlighet att
ansluta sig till bredband med en hastighet av
minst 100 Mbit/s.

ANTAL ANSTÄLLDA
Antalet anställda i kommunkoncernen
var vid årsskiftet 2016/2017 6 771 personer. Antalet anställda har ökat jämfört
med föregående år då siffran var 6 559
personer. Det är i första hand kommunen som har ökat antalet anställda. I de
kommunala bolagen var 428 anställda
(2015: 428), där AB Kristianstadsbyggen
var den största arbetsgivaren med 210
personer.

AVSTÄMNING AV
AVKASTNINGSKRAV

För vissa av de kommunala bolagen finns
ekonomiska avkastningskrav som kommunfullmäktige har fastställt i ägardirektiven. ABK och C4 Energi AB har uppfyllt
sina avkastningskrav. För Renhållningen
finns avkastningskrav för den konkurrensutsatta verksamheten som avser
hämtning av material med producentansvar. Här har avkastningskravet inte
uppfyllts. I nedanstående tabell redovisas uppgifter för år 2016.

80

Avstämning avkastningskrav

60

Bolag

Avkastningskrav

40

ABK

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

C4 Energi

20
0
2012

2013

2014

2015

2016

Renhållningen

Redovisat värde
2016

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

Nettomarginalen för den konkurrensutsatta
verksamheten ska uppgå till 5 %

4,3 %

10,0 %

Negativt
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Ekonomiska engagemang
mellan kommunens koncernföretag
Nedanstående schema visar en samlad bild över de ekonomiska
engagemangen mellan kommunkoncernens olika enheter.
Intäkter, kostnader, fordringar och skulder, mkr

Försäljning

Lån

Köpare

Säljare

Givare

Kristianstads Kommunföretag AB, KKF

205,4

63,8

522,5

AB Kristianstadsbyggen

119,5

150,1

Enhet

Kristianstads kommun

AB Allön

4,9

Borgen
Mottagare

Givare
4 273,0

47,6

192,6

C4 KabelTV AB

732,9

2 624,1

319,9

Specialfastigheter i Kristianstad AB, SIKAB

Mottagare

C4 Parkerings AB
C4 Energi AB

11,9

118,1

Renhållningen Kristianstad

6,3

17,8

Krinova AB

0,2

0,2

0,4

0,0

C4 Elnät AB

725,1

Kristianstads Biogas AB

Kristianstads Industribyggnads AB, KIAB
Åhus Hamn & Stuveri AB
Kristianstad Airport AB

1,4

10,0
143,3

Bidrag, tillskott, utdelningar, mkr
Ägartillskott/driftbidrag
Enhet

Givna

Kristianstads kommun
Kristianstads Kommunföretag AB, KKF
AB Kristianstadsbyggen
AB Allön

Koncernbidrag

Mottagna

Givna

15,4
2,3

2,3

3,0

Specialfastigheter i Kristianstad AB, SIKAB
C4 KabelTV AB
C4 Parkerings AB
C4 Energi AB

17,2

C4 Elnät AB
Kristianstads Biogas AB

Renhållningen Kristianstad

Kristianstads Industribyggnads AB, KIAB
Krinova AB

Åhus Hamn & Stuveri AB
Kristianstad Airport AB
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

3,5
11,9

Utdelning

Mottagna

Givna

20,2

0,2

0,2

Mottagna
0,2

0,2

3. Räkenskaper

OMFAMNING

QUEENTRIBUTE

STORK

URD

O
P

PULKAÅKNING

R

RAPSÅKER

T

TRANDANS

Q

S

U
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RESULTATRÄKNING & BALANSRÄKNING

RESULTATRÄKNING (ALLA BELOPP I MKR)
NOT

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter

Generella statsbidrag

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Extraordinära poster

Skattekostnader

ÅRETS RESULTAT

1

2

3
4

KOMMUNEN

KONCERNEN

2016

2015

2016

2015

1 398,1

1 194,7

2 475,1

2 251,8

–5 649,0

–5 243,5

–6 285,3

–5 841,3

–4 492,0

–4 275,6

–4 282,9

–4 036,7

–241,1

3 370,2

–226,8

3 209,0

–472,7

3 370,2

–447,2

3 209,0

5

1 171,3

1 056,6

1 171,3

1 056,6

7

–31,8

–18,0

–104,1

–125,7

8

0,0

6

43,7

61,4
0,0

61,4

38,5

10,5
0,0

0,0

10,5

10,2

164,7
0,0

–24,3

140,4

11,1

114,3
0,0

–21,6
92,7

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

materiella

varav mark, byggnader och tekniska anläggningar

9

KOMMUNEN

KONCERNEN

2016

2015

2016

2015

5 318,7

5 123,3

9 936,9

9 462,7

2,0

0,7

5,0

4,9

4 343,0

4 134,6

9 827,3

3 981,1

3 811,5

973,7

323,1

1 524,0

846,9

988,0

1 633,1

Omsättningstillgångar

12

619,2

959,1

719,6

Förråd

13

100,1

131,1

121,2

164,3

varav maskiner och inventarier

Finansiella

Kortfristiga fordringar

Kassa, bank

Summa tillgångar

11

14

15

varav årets resultat

Uppskjuten skatteskuld

Skulder

Långfristiga

Kortfristiga

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar
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423,6

111,0

10 896,0

214,3

10 182,3

2016

2015

2016

2015

3 526,8

3 430,5

3 648,4

3 478,3

61,4
49,5

10,5

140,4

80,5

49,5

52,5

49,5

244,9

188,7

17

67,8

52,1

12,7

2 259,5

12,7

125,0

2 558,3

0,4

153,8

63,3

19

0,0

78,4

7 002,7

6 515,3

16

18

20

21

ANSVARSFÖRBINDELSER

Övriga ansvarsförbindelser

623,6

5 742,5

Avsättningar

Övriga avsättningar

377,1

67,3

207,0

varav resultatutjämningsreserv

Pensioner och liknande förpliktelser

539,8

104,6

7 866,5

6 165,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

361,9

8 194,2

9 390,5

10

17

22

0,0

131,7

92,7

49,5

0,4

1 041,9

1 516,4

1 344,7

5 745,7

5 742,5

1 257,0

5 402,0

6 165,6

914,8

10 896,0

10 182,3

2016

2015

2016

2015

1 684,0

1 623,3

1 684,0

1 623,3

4 349,4

4 207,5

81,0

1 113,3

83,4

KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MKR)
NOT
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

Justering för av– och nedskrivningar

Justering för gjorda avsättningar

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

2015

2016

2015

61,4

10,5

140,4

92,7

226,8

472,7

447,2

24

52,3

397,9

–1,8

235,0

–5,8

663,5

30,1

629,1

–162,7

–36,6

–200,0

–114,2

133,7

399,9

59,6

241,1

150,4

657,0

51,2

569,5

2016

2015

2016

2015

–1,5

–0,7

–1,5

–0,7

28,1

31,0

Ökning (+) minskning (–) kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar (–)

2016

256,1

Ökning (–) minskning (+) förråd/varulager

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)

KONCERNEN

3,7

23

Ökning (–) minskning (+) kortfristiga fordringar

Investering i immateriella anläggningstillgångar

KOMMUNEN

9

10,11

25

–0,5

–16,9

56,2

59,1

43,1

3,4

–491,4

–466,6

–897,8

–877,3

0,0

–35,7
–6,2

2,9

3,8

2,9

3,8

Investering i finansiella anläggningstillgångar (–)

26

0,0

–35,7

Nettoförändring leasingtillgångar

29

–13,2

–503,2

–6,2

–505,3

–13,2

–909,6

–914,9

2016

2015

2016

2015

102,0

280,0

259,9

403,8

57,0

16,3

83,6

39,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)

Kassaflöde från investeringsverksamheten

27

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån (+)

Amortering av lån (–)

Ökning övr långfristiga skulder (+)

20

20

28

0,0

–0,5

0,1

–0,1

1,2

–13,0

–43,7

Förändring leasingskuld

29

13,2

Minskning av långfristiga fordringar (+)

31

34,3

0,0

–20,0

206,0

70,6

353,5

0,0

341,9

430,3

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

32

–6,7

–7,7

–6,7

–7,7

96,0

81,6

82,6

77,2

111,0

29,4

131,7

54,5

Ökning långfristiga fordringar (–)

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

30

6,7

0,0

13,2

6,7

–1,8

0,0

24,5

207,0

111,0

214,3

131,7

752,5

732,0

225,8

143,2

RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR/SKULDER
Räntebärande tillgångar vid årets slut

Räntebärande skulder vid årets slut

–1 337,4

–1 195,4

–5 408,7

–5 148,6
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DRIFTREDOVISNING & INVESTERINGSREDOVISNING

DRIFTREDOVISNING – KOMMUNEN (ALLA BELOPP I MKR)
REDOVISNING

BUDGET

AVVIKELSE

2016

2015

2016

2016

Kommunfullmäktige

9,7

9,9

9,8

0,1

varav fullmäktige

7,2

7,5

7,2

0,0

varav valnämnden

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

255,6

248,1

256,7

1,1

9,7

9,0

9,5

–0,2
–1,2

varav revisionen

2,5

Gemensamma nämnden
Kommunstyrelsen inkl. förvaltningarna
varav styrelsen

varav kommunledningskontoret

2,4

2,5

0,0
0,0

188,6

184,1

1 922,5

55,0

191,1

Barn- och utbildningsnämnden

57,3

1 854,9

56,1

1 936,0

13,5

Omsorgsnämnden

varav räddningstjänsten

2,5

1 481,3

1 453,0

1 474,4

–6,9

Arbete och välfärdsnämnden

424,4

427,6

424,6

0,2

Tekniska nämnden

114,7

121,9

111,5

–3,2

109,7
5,0

127,1
192,2

0,0

1,8

195,7

–5,2

111,5
195,2

–0,5

13,2

15,5

16,3

3,1

varav gator, parker, fastigheter

varav vatten och avloppsverksamheten

Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SUMMA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR
Finansförvaltning
ÅRETS RESULTAT

–5,0

11,7

11,2

11,6

–0,1

4 428,8

4 334,3

4 436,1

7,3

–4 490,2

–4 344,8

–4 508,9

–18,7

–61,4

–10,5

–72,8

–11,4

INVESTERINGSREDOVISNING – KOMMUNEN (ALLA BELOPP I MKR)
REDOVISNING
Kommunstyrelsen inkl. förvaltningarna
varav styrelsen

varav kommunledningskontoret
varav räddningstjänsten

Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Arbete och välfärdsnämnden
Tekniska nämnden
varav gator, parker, fastigheter

varav vatten och avloppsverksamheten

BUDGET

AVVIKELSE

2016

2015

2016

2016

137,8

54,8

157,5

19,7

0,0

0,0

0,0

0,0

133,9
3,9

50,2

149,4

15,5

22,5

20,5

23,0

0,5

8,3

14,6

8,5

0,2

4,6

8,1

4,2

1,0

1,1

1,0

0,0

319,5

371,6

468,9

149,4

209,6

283,6

336,2

126,6

2,6

88,0
2,9

132,7
4,1

22,8

Byggnadsnämnden

1,1

1,2

1,4

0,3

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

0,0

0,0

0,0

0,0

Kultur- och fritidsnämnden

Hjälpmedelscentrum
SUMMA NETTOINVESTERINGAR

40

|

RÄKENSKAPER

109,9

1,5

0,1

0,6

0,0

–0,1

492,9

467,3

664,4

171,5

NOTER

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MKR)
KOMMUNEN
Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel

Avgifter och ersättningar

Hyror och arrenden

Bidrag

Verksamheter och entreprenader

Övriga intäkter

Aktiverade interna intäkter till investeringar

Elimineringar inom koncernen
Summa

varav jämförelsestörande poster:

varav återbetalade premier från AFA Försäkring

Not 2 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

KONCERNEN

2016

2015

2016

2015

52,0

48,9

86,7

168,5

414,9

130,8

392,0

982,8

858,8

126,9

899,2

92,4

102,8

92,4

102,8

35,4
0,0

34,5
1 194,7

–326,3

37,9

1 398,1

0,0

35,4

2 475,1

2 251,8

0,0

33,8

–

33,8

609,2
63,4

0,0

457,8
31,8

33,8

885,0

620,8

469,4

84,1

54,3

–324,9

–

33,8

2016

2015

2016

2015

–3 568,6

–3 365,8

–3 815,6

–3 609,4

–12,2

–0,6

–

–

–276,6

–251,1

–119,8

–111,3

–21,4

–20,9

–68,0
–0,9

–54,3

–234,3

–68,1
–1,0

–49,2

–253,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–234,3

–

–253,2

Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader

–1 846,1

–5 243,5

326,3

–2 303,6

–5 649,0

0,0

–2 561,7

Summa

0,0

–1 624,5

–6 285,3

–5 841,3

–61,4

0,0

–61,4

0,0

–51,7

0,0

–51,7

Elimineringar inom koncernen

varav jämförelsestörande poster:

varav avsättning för hyreskostnader gällande tomma lokaler inom arbeteoch välfärdsförvaltningen, verksamheten ensamkommande barn

varav utrangering av värde för byggnader som har rivits/ska rivas:
Kv Vindspelet och Fjäderhammaren på söder samt Sånnaskolan i Åhus
Not 3 Avskrivningar

–9,7

0,0

324,9

–9,7

0,0
0,0

2016

2015

2016

2015

Planenliga avskrivningar materiella anläggningstillgångar

–241,1

–226,8

–472,7

–447,2

Summa

–241,1

–226,8

–472,7

–447,2

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
Not 4 Skatteintäkter
Preliminär skatteinbetalning innevarande år
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

2015

2016

2015

3 383,7

3 211,8

3 383,7

3 211,8

3,4

–6,3

3,4

–6,3

–16,9

3 370,2

3,5

3 209,0

–16,9

3 370,2

3,5

3 209,0

Preliminär slutavräkning av skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) decemberprognos och motsvarar för år 2016 –206 kr per
invånare. Slutavräkning för år 2015 innebär +85 kr per invånare jämfört med prognos på +43 kr. Mellanskillnaden, +42 kr per invånare resultatredovisas i 2016
års bokslut.
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NOTER

NOTER TILL RESULTAT– OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MKR)
KOMMUNEN
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

KONCERNEN

2016

2015

2016

2015

864,1
0,0
0,0
–2,8
44,9
46,2
145,9
73,0
1 171,3
73,0

820,0
8,5
0,0
–3,1
36,3
34,5
141,8
18,6
1 056,6
12,5

864,1
0,0
0,0
–2,8
44,9
46,2
145,9
73,0
1 171,3
73,0

820,0
8,5
0,0
–3,1
36,3
34,5
141,8
18,6
1 056,6
12,5

Not 6 Finansiella intäkter
Utdelning obligationer/aktier
Räntor från likvida medel
Räntor från utlämnade lån till kommunala bolag
Borgensavgifter
Övriga finansiella intäkter
Elimineringar inom koncernen
Summa

2016
7,5
0,3
13,3
21,2
1,4
0,0
43,7

2015
0,4
0,6
15,4
20,9
1,2
0,0
38,5

2016
7,5
1,1
13,3
21,2
1,4
–34,3
10,2

2015
8,9
1,2
15,4
20,9
1,2
–36,5
11,1

Not 7 Finansiella kostnader
Räntor på upplåning
Avgår: Aktiverad räntekostnad för investering i ombyggn av Rådhus Skåne
Ränta på pensionsskuldsförändring
Övriga finansiella kostnader
Elimineringar inom koncernen
Summa
varav jämförelsestörande poster:
varav nedskrivning av aktier i Kristianstad Airport AB

2016
–14,4
0,0
–0,6
–16,8
0,0
–31,8
–15,0
–15,0
2016

2015
–13,3
0,0
–0,8
–3,9
0,0
–18,0
0,0
0,0
2015

2016
–136,0
0,0
–0,6
–16,8
49,3
–104,1
–15,0
–15,0
2016

2015
–156,9
0,0
–0,8
–3,9
35,9
–125,7
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

–24,5
0,0
0,2
–24,3

–21,9
0,0
0,3
–21,6

2016

2015

2016

2015

2,2

0,7

7,8

Bidrag inkomstutjämning
Strukturbidrag
Införandebidrag
Regleringsavgift/bidrag
Avgift/bidrag kostnadsutjämning
LSS utjämning avgift/bidrag
Intäkt från fastighetsavgift
Generella bidrag från staten
Summa
varav jämförelsestörande poster:
varav tillfälligt stöd under 2015–16 med anledning av flyktingsituationen,
totalt 62,4 mkr
varav statsbidrag för att stimulera ökat bostadsbyggande (Byggbonus)

Not 8 Skattekostnader

Aktuell skatt enligt bolagens årsredovisning
Uppskjuten skatt enligt bolagens årsredovisningar
Uppskjuten skatt obeskattad reserv
Summa
Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde

Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstider
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Not 10 Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstider
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
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49,9
23,1

–0,2
2,0
5 år
0,7
1,5
0,0
–0,2
2,0

12,5
0,0

49,9
23,1

12,5
0,0

2015

6,4

0,0
0,7
5 år
0,0
0,7
0,0
0,0
0,7

–2,8
5,0
5 år
4,9
1,5
0,0
–1,4
5,0

–1,5
4,9
5 år
4,2
1,7
0,0
–1,0
4,9

2016

2015

2016

2015

6 226,9
–2 185,3
–60,5
3 981,1
10–50 år
3 811,5
417,9
–83,9
0,0
0,0
–164,4
3 981,1

6 147,0
–2 275,0
–60,5
3 811,5
10–50 år
3 573,3
396,7
–2,1
0,0
0,0
–156,4
3 811,5

–
–
–
8 194,2
10–50 år
–
–
–
–
–
–
8 194,2

–
–
–
7 866,5
10–50 år
–
–
–
–
–
–
7 866,5

NOTER

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MKR)
KOMMUNEN
Not 11 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

KONCERNEN

2016
1 198,7

2015

2016

2015

1 370,0

–

–

–861,3

–1 060,4

337,4

309,6

0,0

1 608,6

–

1 510,5

24,5

13,5

24,5

13,5

0,0

–

–
–

361,9

323,1

1 633,1

1 524,0

3–20 år
309,6

3–20 år
309,8

3–20 år

3–20 år

73,6

69,7

–

–

0,0

0,0

28,5

0,0

–0,1

0,0

–

–

–

–

–

–

–

–

Avskrivningar

–74,3

–69,8

Redovisat värde vid årets slut

337,4

309,6

0,0

1 608,6

–

1 510,5

Redovisat värde vid årets början, leasingtillgång fordon

13,5

13,5

24,5

13,5

10,9

7,3

Redovisat värde vid årets slut, leasingtillgång fordon

10,9

7,3

24,4

13,5

361,9

323,1

1 633,1

1 524,0

Överföring från eller till annat slag av tillg
Förändring av bokfört värde leasingtillgång fordon
Summa redovisat värde vid årets slut

0,0

6,2

–

–
–

6,2

Gränsdragning mellan kostnad och investering:
För att en utgift ska aktiveras som tillgång i balansräkningen ska den ekonomiska livslängden uppgå till mer än tre år och anskaffningsvärdet överstiga gränsen
för mindre värde. Kommunens gräns för mindre värde är 0,5 prisbasbelopp, vilket 2016 motsvarar 22 150 kronor.
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

2016

2015

Aktier i Kristianstads Kommunföretag AB, KKF

344,0

344,0

Aktier i övriga koncernföretag

Aktier i Kommunassurans Syd

31,7
3,6

2016
0,0

2015
0,0

31,7

10,1

10,1

3,6

3,6

3,6

Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening*

73,7

38,7

73,7

38,7

Nedskrivning aktier, Kristianstads Airport AB
Summa värdepapper och andelar

–15,0

439,7

0,0

419,7

0,0

55,5

Utlämnade lån till koncernföretag

522,5

556,8

Övriga utlämnade lån

568,3

0,9

10,6

534,0

0,9

10,6

Summa långfristiga fordringar

0,9

10,6

11,5

11,5

Uppskjutna skattefordringar

973,7

0,0

988,0

0,0

104,6

2,1

67,3

Övriga aktier och andelar

Förlagslån, Kommuninvest ekonomisk förening

Summa finansiella anläggningstillgångar

1,7

10,6

1,7

3,6

91,0

0,0

3,1
0,0

0,0
0,9
0,3

* Insatsemission/andelskapital – Kommuninvest ekonomisk förening:
Kristianstads kommun har vid inträdet erlagt andelskapital/medlemsinsats motsvarande 2 226 042 kronor. Sedan kommunens inträde har Kommuninvest beslutat om insatsemessioner till medlemmarna. Under 2015 betalade Kristianstads kommun in full medlemsinsats till Kommuninvest. Det sammanlagda beloppet
av medlemsinsats och insatsemissioner uppgår därmed till 73 643 400 kronor. Medlemsinsatsen samt gjorda insatsemissioner finns redovisade som en finansiell
anläggningstillgång.
Not 13 Förråd
Exploateringsfastigheter

Övriga förråd
Summa

2016

2015

2016

2015

91,7

122,1

91,7

122,1

100,1

131,1

121,2

164,3

8,4

9,0

29,5
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KONCERNEN

Not 14 Kortfristiga fordringar

2016

2015

2016

2015

Kundfordringar

137,3

61,0

157,9

36,0

10,4

52,5

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

134,8

377,1

39,9

282,8

539,8

0,9

169,5

Summa

1,0

150,1

623,6

423,6

0,0

0,0

163,5

167,1

Statsbidragsfordringar

Kortfristig fordran koncernkonto
Mervärdesskattefordringar

Övriga kortfristiga fordringar

Elimineringar av koncerninterna kortfristiga fordringar ingår med

222,7
33,6

83,1

29,5

222,7
0,0

33,6

5,3
0,0

29,5

70,0

Not 15 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 16 Eget kapital
Ingående balans

Direktbokning mot eget kapital

Årets resultat
Summa

2016

2015

2016

2015

3 430,5

3 420,0

3 478,3

3 351,7

61,4

10,5

140,4

34,9

0,0

29,7

33,9
92,7

3 526,8

3 430,5

3 648,4

3 478,3

49,5

49,5

49,5

49,5

2016

2015

2016

2015

Avsättningar pensioner exklusive ÖK-SAP**

26,2

26,6

26,2

26,6

Avsättning pensioner avseende förtroendevalda

26,5

13,0

26,5

13,0

Avsättning särskild löneskatt

67,8

13,2

52,1

10,2

78,4

13,2

63,3

14

17

–

–

Ingående avsättning pensioner

52,1

50,5

63,3

61,0

Nyintjänad pension

14,0

2,3

14,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

varav vatten– och avloppsverksamheten
varav resultatutjämningsreserv

Not 17 Avsättningar till pensioner*
Avsättning pensioner avseende ÖK-SAP**
Andra pensionsavsättningar
Summa

–2,7

1,9

0,0

2,4

2,3

0,0

–2,7

1,9

10,6

2,4

2,3

11,2

10,2

Antal visstidsförordnanden
Politiker

Tjänstemän

Villkoren avviker inte från avtalspraxis på området.

Ränte- och basbeloppsförändring

Ändring försäkringstekniska grunder
Pension till efterlevande
Övrig post

Pensionsutbetalningar

0

0,6
0,0

0

0,7
0,4

–

0,6
0,0

–

0,7
0,4

–0,2

–0,3

–0,8

–0,3
0,3

–1,7

–1,8

–1,7

–1,8

Förändring av löneskatt

Summa avsatt till pensioner

3,0

67,8

0,3

52,1

3,0

78,4

63,3

Aktualiseringsgrad

97 %

96 %

97 %

96 %

* Pensionsavsättning för kommunens aktiva förtroendevalda ingår. Beräkning gjord av KPA.
** ÖK-SAP = Överenskommen särskild avtalspension.
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Not 17 Avsättningar till pensioner, fortsättning

KONCERNEN

2016

2015

2016

2015

1 684,0

1 742,3

1 684,0

1 742,3

0,0

-3,7

0,0

-3,7

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

19,7
0,0

25,7
0,0

19,7

25,7

0,0

0,0

-68,6

-68,3

-68,6

-68,3

1 635,1

-5,1

1 695,4

-0,6

1 635,1

-5,1

1 695,4

-11,8

-11,4

-11,8

-11,4

1 623,3

1 684,0

1 623,3

1 684,0

5,1

0,0

0

0,0

5,1

0,0

0

-0,6
0,0

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 07.
Förpliktelse minskad genom försäkring: förmånsbestämd ålderspension och efterlevandepension försäkrat hos KPA.
Överskottsmedel i försäkringen uppgår till 3,4 mkr (2015: 7,6 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 18 Uppskjuten skatteskuld

2016

2015

2016

Avsättning skatter obeskattad reserv 22 % av eget kapital

0,0
0,0

0,0

3,6

Summa

0,0

0,0
0,0

150,2

153,8

125,0

2016

2015

2016

2015

0,4

2,5

0,4

2,5

–0,4

–1,7

–0,4

–1,7

0,0

–0,4
0,4

0,0

–0,4
0,4

9,7

0,0

9,7

0,0

12,7

0,0

12,7

0,0

Avsättning skatter enligt bolagens årsredovisningar
Not 19 Övriga avsättningar

2015
3,9

121,1

Avsättning medel till återställande av avfallstipp Härlöv*
Ingående balans

Avsättningar under året

Ianspråktaget belopp under året
Outnyttjat belopp som återförts
Summa Utgående balans

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

*Avsättningen avser återställande av avfallstipp Härlöv. Arbetet har avslutats under 2016.
Avsättning för hyreskostnader gällande tomma lokaler inom arbete
och välfärdsförvaltningen, verksamheten ensamkommande barn
Avsättning för utvecklingsinsatser inom Krinova AB
Summa övriga avsättningar

3,0

0,0

3,0
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Not 20 Långfristiga skulder

KONCERNEN

2016

2015

2016

2015

Lån i banker och kreditinstitut, ingående låneskuld*

1 098,5

818,6

5 133,1

4 602,3

Amortering under året

1 200,0

–0,5

1 098,5

–0,1

5 380,0

–13,0

5 133,1

1 200,0

1 098,5

Löptid, längre än 5 år

0,0

0,0

–

–

Löptid, utan bestämd förfallotidpunkt

0,0

0,0

1,21

1,35

–

2,1

2,1

1,61

–

2,29

Förutbetalda anslutningsavgifter VA, ingående värde

118,9

116,6

118,9

116,6

Resultatförda avgifter

Summa förutbetalda anslutningsavgifter

123,3

–4,8

118,9

–4,4

123,3

–4,8

118,9

Återstående antal år

23–30

24–30

23–30

24–30

Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde

111,5

97,4

111,5

Resultatförda investeringsbidrag

164,4

–3,8

111,5

–4,2

17,9

Summa förutbetalda investeringsbidrag

–4,2

57,1

164,4

111,5

Återstående antal år

29–33

30–33

29–33

30–33

Leasingskuld fordon

28,7

15,5

28,7

15,5

1 516,4

1 344,7

5 745,7

5 402,0

Upplåning under året

Summa låneskuld
Löptid, t.o.m. 5 år

Genomsnittlig upplåningsränta, % (Uppgifterna för koncernen avser dec 2016)
Genomsnittlig räntebindningstid, år
Nya anslutningsavgifter under året

Nya investeringsbidrag under året

Övr långfristiga skulder
Summa

Eliminering av koncerninterna långfristiga skulder ingår med

102,0

9,2

57,1

0,0
–

280,0

6,7

17,9

0,3
–

259,9

–
2,5

9,2

49,3

522,5

453,8
77,0
–
2,9

6,7

–4,4

97,4
–3,8

23,0

556,8

* Tilläggsupplysningar låneskuld
Finanspolicy för kommunen och dess kommunala bolag som senast reviderades 2016 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 50 % av ränteförfallen får ligga inom ett år, den genomsnittliga räntebindningen bör ligga
mellan 2–5 år. För hantering av räntebindning kan derivat i form av ränteswappar användas enligt finanspolicyn.
Per 2016-12-31 hade Kristianstads kommun tre lån på på totalt 220 mkr räntesäkrade med derivat i form av tre ränteswappar med motsvarande belopp. Marknadsvärdet uppgår i bokslutet till –13,3 tkr. Räntekostnaden för räntesäkringarna uppgår till 4,0 mkr för år 2016 (2015:
3,6 mkr). Genomsnittlig låneränta inklusive ränteswappar uppgår till 1,21 % och exklusive ränteswappar till 0,8 %. Genomsnittlig räntebindningstid inklusive ränteswappar uppgår till 2,1 år och exklusive ränteswappar till 1,3 år.
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

21,0

21,0
8,6

17,6

–

–

5,5

–

–

17,6

–

12,4

12,1

0,0

0,0

–

–

0,0

0,0

–

–

0,0

0,0

–

–

–

–

–

Operationella leasingavtal överstigande 3 år
Minimileaseavgifter:

Med förfall inom 1 år

Med förfall inom 2–5 år

Med förfall senare än 5 år
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Not 21 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Kortfristig skuld koncernkonto

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter*

Preliminärskatt och övriga löneavdrag

Skuld till staten avseende bidrag till infrastrukturell investering
Skuld till staten avs tillfälligt flyktingbidrag 15–16

KONCERNEN

2016

2015

2016

2015

217,5

160,5

321,9

243,1

503,4

464,0

640,0

677,6

1,5

3,0

1,5

3,0

108,7
51,8
0,0

81,4

49,0

49,9

0,0

0,0

51,8

49,0

0,0

49,9

Övriga skulder till staten

74,0

25,4

74,0

25,4

Övriga kortfristiga skulder

85,0

1 041,9

73,4

914,8

167,8

1 257,0

57,1

1 113,3

118,3

111,3

118,3

111,3

Exploateringsverksamhet**
Summa

*varav beräknad upplupen pensionskostnad på avgiftsbestämd del
*varav beräknad upplupen löneskatt
*varav beräknad upplupen semesterlön och okompenserad tid
Eliminering av koncerninterna kortfristiga skulder ingår med

0,0

8,2

0,0

8,2

28,7

27,0

28,7

27,0

220,2

215,8

220,2

215,8

–

–

163,5

167,1

2016

2015

2016

2015

**Exploateringsverksamheten nettoredovisas under förråd/lager fr o m 2016
Not 22 Övriga ansvarsförbindelser, borgensåtaganden
Kommunala bostadsbolag

Övriga kommunala bolag

Bostadsrättsföreningar

Förlustansvar för Egna hem

Föreningar och organisationer
Övriga åtaganden*
Ställda säkerheter
Summa

2 671,7

2 524,1

1 601,3

1 604,6

0,9

1,1

65,2
3,3
7,0
0,0

4 349,4

0,0

0,0

0,0

0,0

67,2

65,2

67,2

3,5

3,3

3,5

7,0
0,0

4 207,5

0,9
7,0
4,6

81,0

1,1
7,0
4,6

83,4

*Övriga åtaganden inkluderar borgensförbindelse avseende Regionmuseet Kristianstads pensionsskuld. Åtagandet delas lika mellan Kristianstads kommun och
Region Skåne.
Solidarisk borgen – Kommuninvest ekonomisk förening
Kristianstads kommun har i februari 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner och landsting/regioner som per 2016‐12‐31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 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 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153
308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 5 512 527 098 kronor (4 736 741 470 kr) och andelen av de
totala tillgångarna uppgick till 5 382 231 751 kronor (4 649 786 149 kr). Kommunens andel motsvarar 1,59 % (1,45 %)
Not 23 Justering för gjorda avsättningar

2016

2015

2016

2015

Förändring avsättning pensioner

12,7

1,3

12,0

2,0

Förändring avsättning avseende avfallstipp Härlöv

–0,4

–2,1

–0,4

–2,1

28,1

–0,5

Skuldförändring löneskatt på avseende pensioner
Förändring övriga avsättningar

Summa

3,1

12,7

0,3

0,0

3,1

41,5

56,2
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Not 24 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

KONCERNEN

2016

2015

Realisationsvinst/förluster materiella anläggningstillgångar
Övriga ej likviditetspåverkande poster

52,3

–1,8

Summa

0,0

52,3

0,0

–1,8

–58,1
–5,8

30,1

Not 25 Försäljning av materiella anläggningstillgångar

2016

2015

2016

2015

2,9

2,9

3,8

3,8

2,9

2,9

3,8

2016

2015

2016

2015

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

0,0

–35,7
–35,7

0,0

–35,7

0,0

0,0

0,0

Summa

0,0

0,0

–35,7

2016

2015

2016

2015

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

1,2

2016

2015

2016

2015

4,4

2,3

4,4

Försäljningspris för övriga materiella anläggningstillgångar
Summa

Not 26 Investering i finansiella anläggningstillgångar
Förvärv av övriga andelar

Not 27 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Försäljningspris vid överlåtelse av finansiella anläggningstillgångar
Summa

Not 28 Ökning av övr långfristiga skulder
Förutbetalda anslutningsavgifter
Förutbetalda investeringsbidrag

Förändring övriga långfristiga skulder

52,9

Summa

–0,3

14,1

57,0

Not 29 Förändring av leasingskuld
Förändring av leasingskuld avseende fordon
Summa

13,2

Not 30 Ökning av långfristiga fordringar

2016
52,3

2015
–3,8

33,9

3,8

0,0

1,2

2,3

–0,1

52,9

16,3

26,3

14,1

83,6

39,0

2016

2015

2016

2015

13,2

6,7

6,7

13,2

13,2

6,7

22,6

6,7

2016

2015

2016

2015

Utlåning till koncernföretag

0,0

–20,0

–1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa

0,0

–20,0

–1,8

0,0

2016

2015

2016

2015

Amortering avseende lån till övriga koncernföretag
Övriga amorteringar och återbetalningar

34,3

49,5

34,3

21,1

0,0

Summa

0,0

70,6

0,0

0,0

24,5

Not 32 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

2016

2015

2016

2015

0,0

–7,1

0,0

–7,1

–6,7

–7,7

–6,7

–7,7

Övrig ökning av långfristiga fordringar

Not 31 Minskning av långfristiga fordringar

Betalning till Trafikverket för medfinansiering av pågatågstationer
Betalning till Trafikverket för medfinansiering av GC-vägar
Summa
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–6,7

–0,6

–6,7

0,0

0,0

24,5

–0,6

REDOVISNINGSPRINCIPER

Upplysningar om redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Kommunen följer lag och rekommendationer i allt väsentligt. Avvikelser och förtydliganden kommenteras i följande avsnitt.
PENSIONER (RKR 2.1, 7.1, 17)
Förpliktelser för pensionsåtaganden för
anställda i kommunen är beräknade enligt
RIPS07.
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.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE
POSTER (RKR 3.1)

Jämförelsestörande poster särredovisas
när dessa förekommer i not till berörda
resultatposter i resultaträkningen. Som
jämförelsestörande betraktas poster som är
sällan förekommande och som uppgår till
ca 10 mkr och uppåt.

REDOVISNING AV BIDRAG
TILL INFRASTRUKTURELLA
INVESTERINGAR (RKR 6.2)

Aktuellt avtal om medfinansiering gäller
GC-vägar i Torsebro och Bäckaskog och
kommunen har lämnat bidrag på totalt
8,8 mkr. Hela bidraget har redovisats som
kostnad i resultaträkningen 2015.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
(RKR 8.2)

Enligt den kommunala redovisningslagen
ska årsredovisningen innehålla en sammanställd redovisning som även innefattar
den kommunala verksamhet som bedrivs
i bolagsform m.m. De kommunala bolagen
använder sig av årsredovisningslagen, Re-

dovisningsrådets rekommendationer samt
Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid
avvikelse i redovisningsprinciper mellan
kommun och kommunala bolag är kommunens redovisningsprinciper vägledande för
den sammanställda redovisningen.
Den sammanställda redovisningen utgår
från RKR:s rekommendation nr 8.2. 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.
De helägda bolagen Kristianstad Industribyggnads AB, och Krinova AB har dock
undantagits med hänvisning till att deras
respektive omsättning uppgår till mindre
än 2 procent av kommunens skatteintäkter
och generella statsbidrag. Tillsammans
överstiger de inte heller 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
22 procent av de obeskattade reserverna
upp som uppskjuten skatteskuld i form av
en avsättning. Resterande 78 procent förs
till eget kapital.

Ändrad redovisningsprincip

Fr.o.m. 2015 intäktsför C4 Energi anslutningsavgifter direkt, istället för som tidigare via periodisering. I den sammanställda
redovisningen har C4 Energi:s anslutningsavgifter därför periodiserats i enlighet med
RKR:s principer. Resultateffekten för år
2016 är –26,5 mkr.
Fr.o.m. 2015 redovisas Renhållningens
överskott som överuttag och bokförs som
skuld till avgiftskollektivet. Resultateffekt
för 2016 är –11,4 mkr.

AVSÄTTNINGAR (RKR 10.2)
Övriga avsättningar hanteras i enlighet
med RKR 10.2. 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.

MATERIELLA ANLÄGGNINGS
TILLGÅNGAR (RKR 11.4)

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:

–

Maskiner och inventarier:

3, 5, 10, 15, 20 år

Byggnader och
tekniska anläggningar:

10, 15, 20, 33,
50 år

Ett antal utrangeringar av bokfört värde har
gjorts under året för fastigheter som har
rivits eller ska rivas, se not 2 och 10.
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 m.m. tillämpas inget
minimibelopp. Uppdelningen i komponenter baseras på komponenternas bedömda
nyttjandeperiod. Komponentavskrivning
har genomförts på ca 30 procent av kommunens fastigheter.

AVSKRIVNINGSMETOD

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

INTERNRÄNTA

I internredovisningen har verksamheterna
belastats med internränta på 2,5 procent
(2015: 2,5 procent) baserat på anläggningstillgångarnas bokförda värde. Vatten och
avloppsverksamheten har belastats med en
internränta på 1,21 procent (1,35 procent)
vilket motsvarar den genomsnittliga räntan
på kommunens låneskuld.
RÄKENSKAPER
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ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Ord och begrepp
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGS
TILLGÅNGAR (RKR 12.1)
Immateriella tillgångar, i form av programvarulicenser har tagits upp anskaffningsvärde efter avdrag för planenlig avskrivning. Avskrivningstiden är 5 år.

LEASINGAVTAL (RKR 13.2)

Kommunen redovisar finansiella leasingavtal för fordon. Fordon med finansiella
leasingavtal tas upp som anläggningstillgång om de har en längre avtalstid än 36
månader. Kommunen har inga hyresavtal av
leasingkaraktär.

LÅNEKOSTNADER (RKR 15.1)

Lånekostnader redovisas normalt enligt
huvudmetoden och ingår i årets resultat.

ÖVRIGA INTÄKTER (RKR 18)

Anslutningsavgifter för VA tas upp som
förutbetald intäkt och redovisas bland
långfristiga skulder och periodiseras över
anläggningens nyttjandeperiod. 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 successiv övergång till nya redovisningsprinciper görs.

NEDSKRIVNINGAR (RKR 19)

Nedskrivningar hanteras i enlighet med
RKR 19. Nedskrivningsbehov bedöms för
större anläggningstillgångar om indikation
förekommer på att tillgångens verkliga
värde understiger redovisat värde. Inga
nedskrivningar har gjorts under 2016, men
dock utrangeringar, se under rubrik Materiella anläggningstillgångar.

REDOVISNING AV DERIVAT OCH
SÄKRINGSREDOVISNING (RKR 21)

Kristianstads kommun använder ränteswappar på del av långfristiga skulder i syfte
att säkra nivån på en del av räntekostnaderna.

Anläggningstillgångar

Kommunkoncernen

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

Den kommunala förvaltningsorganisationen och
kommunens koncernföretag.

Avskrivning

Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där
avskrivningen sker utifrån förväntad ekonomisk
livslängd.

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.

Kassaflödesanalys

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

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.

Nettoomsättning

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

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

Kommunalt koncernföretag

En juridisk person där kommunen har ett varaktigt bestämmande eller betydande inflytande.

Kommunalt uppdragsföretag

Skuldsättningsgrad

Den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag.

RÄKENSKAPER

Likvida medel

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar
den finansiella styrkan på kort sikt.

Kommunens samlade verksamhet

|

En uppdelning av en anläggningstillgång i ett antal
komponenter med olika livslängder (avskrivningstider).

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

Kortfristig fordran/skuld

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.
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Komponentavskrivning

Självfinansieringsgrad

Beskriver hur stor del av kommunens intäkter som
finansierar årets investeringar.
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.

4. Verksamhetsberättelser
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LEDNING & STYRNING

Hållbar tillväxt i fokus
Kommunledningskontoret har under året arbetat med
strategiska planer, projekt och program för utveckling av
kommunen och kommunorganisationen, med stort fokus på
tillväxt, hållbarhet och ökat bostadsbyggande.

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

•
•
•
•

•
•
•
•

Medborgare
Utveckling

Medarbetare
Ekonomi

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå
Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Projektledaren Peter Andersson har grepp om bygget av ny förbifart förbi
Hammar.

Uppdrag
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

Positivt under året var att bostadsbyggandet tog rejäl fart och ser ut att kunna
möta målen i kommunens nya bostadsförsörjningsprogam.
Många företag har visat intresse för
att utvidga och även för att nyetablera
verksamhet i kommunen. Årets största
företagshändelse var när Kronfågel
meddelade beslutet att återetablera sig i
Kristianstad.
Kristianstads Vattenrike fick förnyat
förtroende av Unesco och kan ta avstamp
mot tio nya år som biosfärområde och
vara ett fortsatt starkt modellområde
som bevarar och utvecklar landskapets
värden för en socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbar utveckling.
För första gången ordnades ”Öppet
rådhus” med kommuninformation en
lördag i oktober. Intresset överträffade
alla förväntningar och omkring 3 000
52
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besökare kom för att lära mer om kommunens verksamheter, prata med politiker och kommunmedarbetare och titta
närmare på huset. Även byastämmorna
i öppet hus-format runt om i kommunen
gav goda tillfällen till dialog med medborgarna.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

Under året har starkt fokus riktats mot
bostadsbyggande. Riktlinjer för bostadsförsörjning har antagits, med målet att
skapa 500-600 bostäder om året de
närmaste fem åren och därefter cirka
400 nya bostäder årligen på sikt.
Miljö- och klimatfrågorna står fortsatt
högt på kommunens dagordning och klimatberedningen har gett ny inspiration i
arbetet.

UTVECKLING

Många olika insatser görs för att stärka
förutsättningarna för det lokala näringslivet och underlätta etablering och
tillväxt för företagen. Insatserna handlar
om allt ifrån ett nytt, stort verksamhetsområde på Ängamöllan till en lättillgänglig företagslots i medborgarcentret.
Viktiga samarbeten för att stärka tillväxt och konkurrenskraft i vårt område
drivs inom Greater Copenhagen and
Skåne Committee, Skåne Nordost och
Tillväxtmotor Kristianstad/Hässleholm.

MEDARBETARE
Resultatet för kommunledningskontorets
medarbetarenkät under hösten 2016
blev i nivå med resultatet 2014. Resultaten var fortfarande något lägre för de tre
övergripande indexen jämfört med det
kommunövergripande resultatet.
Frisktalet (andelen med högst fem
sjukdagar under året) ökade under 2016
från att ha minskat kraftigt 2015. Frisktalet låg en bra bit över det totala frisktalet
för kommunen.
Sjukfrånvaro ökade med en och en
halv dag under året. Den korta sjukfrånvaron under 14 dagar minskade, den
mellan 15 och 90 dagar var oförändrad
och sjukfrånvaron över 90 dagar ökade
betydligt.
Organisationsförändring av kommun
ledningskontoret genomfördes under
våren 2016 efter översyn av uppdrag
och verksamhet under hösten 2015.
Samtliga medarbetare delaktighet möjliggjordes.
Samtliga medarbetare med deltidsanställning på kommunledningskontoret
omvandlades till heltid under hösten
2016. Några medarbetare har av personliga skäl fortsatt anställning på deltid.
Den faktiska sysselsättningsgraden
hamnade på 98,8 procent, jämfört med
kommunövergripande på 93,7 procent.
Andelen som arbetar heltid var 97,8
procent.
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Västra vallen fördyrades med ca 15 mkr
på grund av tidigare felaktig projektering. En konsekvens är att tidplanerna
för andra investeringar i skyddsvallar
och pumpstationer förskjutits.

Framtiden

En ny webbplats håller på att växa
fram, Flera hundra medarbetare
är involverade i processen.

Ungdomar i ett ToY-projekt bidrog med innovativa
idéer inför upphandlingen av badhusbygget.

EKONOMI

Driftanalys
Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret tillsammans visade ett driftbudgetöverskott på +2,3 mkr för 2016.
Överskottet är framförallt resultat av en
försiktig ekonomisk hållning med vakanser och långtidssjukskrivningar som inte
besatts, men även en återhållsamhet vid
köp av varor och tjänster. Återhållsamheten grundade sig dels på de oroande
prognoser för kommunens totala ekonomi som gjorts under året, dels på en
osäkerhet om det ekonomiska utrymmet
i den omorganiserade förvaltningen. Genom den allmänna återhållsamheten har
förvaltningen kunnat hantera exempelvis
kostnader för ”Dämmet i Tollarp” som
inte budgeterats och ett större budgetunderskott inom överförmyndarens
verksamhet.
Antal ärenden för överförmyndarverksamheten fortsatte att öka under 2016,
vilket i sin tur ökade antalet arvoderade
timmar för gode män och förvaltare.
Överförmyndarverksamheten visade ett
budgetunderskott på -1,6 mkr med en
budget på 6,0 mkr. Antalet ärenden 2016
var 1 420 (2015: 1 386), varav 864 (806)
avsåg ställföreträdarskap för vuxna personer och 556 (580) ställföreträdarskap
för barn.
Antalet ensamkommande barn började minska under hösten 2016, medan

ställföreträdarskap för vuxna fortfarande
ökar. Trenden är att tingsrätten anordnar
fler godmanskap och att ärendemängden
ökar.

Investeringsanalys

Budgetavvikelsen för kommunledningskontorets investeringar uppgick till +15,5
mkr. Avvikelsen kan förklaras av att
vissa större fleråriga investeringsprojekt
kopplade till exploateringar, framförallt
Hammarshus och nya Ängamöllan, av
olika anledningar inte nått upp till budgeterad nivå 2016. Andra investeringar,
framförallt Arenaområde Söder och Västra vallen har överskridit budgetanslaget
för 2016.
Huvudsaklig anledning för avvikelse i
projektet Hammarshus är det affärsmässiga upplägg som används i entreprenaderna, där ersättningen görs på löpande räkning mot nedlagt arbete enligt
mängdförteckning och inte som brukligt
varit tidigare, mot betalningsplan. Det
har även i förhållande till budget varit
förmånliga upphandlingar.
Vad avser Nya Ängamöllan beror den
lägre investeringsnivån huvudsakligen
på projekteringsförsening. Projekt Vä
och Täppet har ännu inte startat. I Vä avvaktas tillståndsprocess för biotopskydd
som Länsstyrelsen hanterar.
För idrottsområde Söder beror avvikelsen på att aktiviteter påbörjats
tidigare än beräknat. Färdigställande av

Visionen ”Vi lyfter tillsammans” stakar
ut en riktning för satsningar på väg mot
2030, med ledorden Tillväxt, Tanke och
Trivsel.
I Strategisk färdplan 2020 konkretiseras målsättningarna inom områdena
”Arbetsliv och attraktionskraft”, ”Boendemiljöer och stadsutveckling”, ”Friska
ekosystem” samt ”Hälsa och delaktighet”.
Alla insatser ska genomföras utifrån ett
hållbarhetsperspektiv och med medborgarens bästa som utgångspunkt.
Kommunfullmäktige-Revisionen-Valnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse

2016

2015

91

91

–9 848

–9 757

–10 054

9 767

9 650

–9 963

10

–313

Gemensam nämnd
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat

2015

2014

55 315

53 433

–55 315
0

–53 433
0

Driftbudgetavvikelse

Budget

0

0

0

Investeringar

0

0

Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel

0

15

14

12 %

12 %

Kommunstyrelsen exkl Räddningstjänsten
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

2016

2015

129 772

101 990

–328 091

–295 137

Budget

Driftbudgetavvikelse

200 590
2 271

193 195

Investeringar

133 916

50 182

Årets resultat

Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel

–198 319 –193 147

202

44 %
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48

198

47 %
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LEDNING & STYRNING

Kommunledningskontorets styrkort 2016
MÅL

• UTVECKLING

• MEDBORGARE

•

• MEDARBETARE

God jämlik
hälsa och stärkt
delaktighet

•
•

Nöjd-Inflytande-Index, Påverkan

•
•

Informationsindex på webben

•
•
•

•

•

• EKONOMI

INDIKATOR

•

•

54

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 hus
hållning

|

•
•
•

Nöjd-Region-Index,
Rekommendation

Effekter i genomförande av digital
agenda
Miljöranking
Förnybar energi totalt i
koncernens verksamhet
Förnybar energi i koncernens
fordon
Statusbedömning reglerande ekosystemtjänster: restaurerande landoch vattenmiljöer, antal och areal
Statusbedömning kulturella ekosystemtjänster: antal
besökare naturum

•
•

Nöjd-Region-Index, Bostäder

•
•
•

Nyföretagande

•
•
•
•
•

Markanvisningsavtal, kommunal
bostadsmark

Näringslivsindex, Insikt

Sysselsatta i besöksnäringen

Nöjd-Medarbetar-Index KLK

Medarbetarskaps-Index KLK
Ledarskaps-Index KLK
Sjukfrånvaro KLK
Frisktal KLK

•
•

Driftbudgetföljsamhet KLK

•

Genomförandegrad av
investeringarna KLK

•
•

Utvärdering av bolagens ägar
direktiv
Intern kontrollutveckling

Avtalstrohet leverantörsnivå

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

•
•

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå

•
•

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

KOMMENTAR
»» NII Påverkan 38. Lägre än kommunsnitt (39), högre än 2014 (37).
»» NRI Rekommendation 66. Högre än kommunsnittet (64), lägre än 2014 (68).
48 % (2014: 47 %) kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till
kommunen.
»» SKL förändrade mätningen 2016 till att vara en självskattning. Kristianstads
kommun deltog inte då det inte kändes meningsfullt mitt uppe i arbetet med
en helt ny webbplats. 2015 var värdet fortfarande bra, 87 %, jämfört med kommunsnittet 80 %.
»» Digital Agenda är nedbruten till en handlingsplan för 2016. 75 % av aktiviteterna
har genomförts enligt plan. 25 % har inte genomförts p.g.a. resursbrist.

»» I Aktuell Hållbarhets miljöranking 2016 fick kommunen plats 34 av 290
(2015: 32).
»» Andel förnybar energi totalt i koncernens verksamhet var 47,3 % (2015, 46,0 %).
»» Andel förnybara drivmedel i koncernens fordon var 49 % (2015, 44 %).
»» Positiv utveckling av de reglerande ekosystemtjänsterna i Kristianstads kommun. 23 hektar nyanlagda våtmarker och 8 hektar restaurerad sandmark i
Vattenrikets regi ger förstärkt vattenrening, pollinering och biologisk mångfald.
»» 104 000 besökare på naturum under 2016, varav många från andra länder.
Ett stort antal har också besökt biosfärområdet, t.ex. vandrat Linnérundan
eller besökt borgruinen Lillö. Naturum Vattenriket är nr 1 på ”att göra-listan i
Kristianstad” på TripAdviser.

»» NRI Bostäder 56. Högre än kommunsnittet (53), lägre än 2014 (61).
»» Antal startbesked för nybyggnation av bostäder uppgick till 470 stycken under
2016. Ca 160 av dessa innehåller områden som är kommunalt markanvisade.
Härutöver träffas tidiga markanvisningsavtal. Markanvisning för Åhus och
Yngsjö annonserades under december. För markanvisning av Hammars nya
bostäder har det varit en mycket stor uppslutning. Ca 30 förslag inkom för
utbyggnaden och vid inledande möte inför byggherredialogen deltog ett 80-tal
aktörer. Sju byggherrar har valts ut för den fortsatta processen med utbyggnad
av områdets ungefär 400 bostäder.
»» Första halvåret 2016 startade 5,2 nya företag/1 000 invånare. Helårssiffrorna
med ranking presenteras i slutet av mars. 2015 startade 5,0 nya företag/1 000
invånare (ranking 106).
»» Preliminärt NKI, Företagsklimat 2016: 71. Högre än snittet för medverkande
kommuner (67) och betydligt högre än 2014-2015 (64). Samtliga myndighetsområden och serviceområden förbättrade sina siffror.
»» Prognos för 2016 indikerar att turistisk omsättning och antal anställda i besöksnäringen blir oförändrad mot 2015.
»» NMI hamnade på 4,56 vilket var en knapp minskning jämfört med 2014 års
värde 4,57 och under kommunsnitt 4,61 (2014: 4,67).
»» Medarbetarskapsindex hamnade på 4,56 vilket var en minskning jämfört med
2014 års värde 4,58 och under kommunsnitt 4,59 (2014: 4,66).
»» Ledarskapsindex blev 4,57 vilket var en knapp ökning jämfört med 2014 års
värde 4,56 och under kommunsnitt 4,71 (2014: 4,73).
»» Sjukfrånvaron ökade med 1,4 kalenderdagar under året. Nivån och ökningen
är betydligt lägre än för kommunen som helhet.
»» Frisktalet ökade med 2,0 procentenheter under året, jämfört med en minskning med 1,2 för kommunen som helhet.

»» KS/KLK redovisade en positiv driftbudgetavvikelse på +2,3 mkr.
»» Genomförandegrad av KLK:s investeringar blev 89,6 %.
»» ABK och C4 Energi AB uppfyller vid årets slut sina avkastningskrav, medan
Renhållningen inte uppfyller sitt avkastningskrav. En översyn av ägardirektiven är påbörjad.
»» Att identifiera processer och göra riskanalyser har förbättrats och blivit mer strukturerat. Utvecklingsarbete pågår i syfte att uppnå nivån övervakad intern kontroll.
»» Avtalstroheten på leverantörsnivå låg på ca 85 %, något lägre än 2015. Avtal
som inte registreras i avtalsdatabasen, medför lägre avtalstrohet. Felaktiga
inköp behöver också stramas upp. Ett led i detta är införandet av ett nytt ehandelssystem i början av 2017.

RISK & SÄKERHET

Områdestillsynerna
utvecklas
Områdestillsyner har genomförts de senaste åren i kommunens flerbostadsområden. Nu vidareutvecklas tillsynerna att omfatta även hembesök hos de boende för att
informera om brandskydd.

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

•
•
•
•

•
•
•
•

Medborgare
Utveckling

Medarbetare
Ekonomi

Räddningsstyrkan på väg till projekt "dörrknackning" på Kanalgatan.

Uppdrag
Räddningstjänsten förebygger och begränsar skador på människor, egendom
och miljö samt verkar för att skapa en
trygg och säker miljö för de som bor,
verkar och vistas i kommunen.

Årets händelser

Under året gjordes på försök hembesök
hos hyresgästerna i samband med områdestillsyn i ett bostadsområde, som en
del i räddningstjänsten arbete med riktade kommunikationsinsatser. Försöket
föll väl ut och räddningstjänsten avser
fortsätta att utveckla detta under 2017.
Antalet insatser uppgick till 1 368
(+11 procent). Räddat värde beräknades
uppgå till 186 mkr.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

Externutbildningar genomfördes
löpande, ca 6 600 personer genomgick
någon form av brandutbildning. Skolut-

bildningar prioriterades i årskurserna 2,
5 och 8. Säkerhetsmässa för kommunens
sjundeklassare genomfördes.
Riskinventering av risker som kan
föranleda räddningsinsats uppdaterades
och nytt handlingsprogram antogs i kommunfullmäktige.
Planering för långsiktigt och strategiskt preventivt arbete i kommunens utsatta områden har påbörjats tillsammans
med polisen och Högskolan Kristianstad.
I enlighet med Skåne läns gemensamma strategi för stärkt brandskydd för
enskilda deltog räddningstjänsten aktivt i
olika kampanjer.
Arbetsformer och nätverk med
andra förvaltningar utvecklades för att
förbättra möjligheterna för tjänsteman
i beredskap att agera och samordna
kommunens resurser vid olika svåra och
påfrestande situationer.
Kampanjer om säkerhet och krisplanering genomfördes, bland andra ”Trygg
i sommar” och ”72 timmar”. Övningen
”Axel” rörande beredskap för oväder
genomfördes.

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå
Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Räddningstjänsten informerar om brandskydd vid
områdestillsyn på Kanalgatan.

UTVECKLING
Två nya övningsmoduler för utbildning i
brandförlopp och effektivare strålförarteknik anskaffades.
IT-plattformen för larmmottagning
uppgraderades och modernisering av
back-up-lösning genomfördes. Utrymningsövning i krisledningscentralen i
Rådhus Skåne genomfördes.
Räddningstjänsten deltog i förvaltningsövergripande grupp med inriktning på boende för ensamkommande.
Tillsynsverksamheten styrdes delvis om
så att flyktingboenden prioriteras.
Översyn pågår av reglementet för
krisledningsnämnden och krishanteringsplan. Planering för ISO-certifiering
av informationssäkerheten har påbörjats
och kommunen är anmäld som intressekommun i EU/FOI informationssäkerhetprojektet Antipode. Ansökan om
skyddsobjekt för flertalet samhällsviktiga
anläggningar i kommunen lämnades till
Länsstyrelsen.
Ordningsvakt i city prövades i tre
månader med gott resultat. Samtal med
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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RISK & SÄKERHET

Räddningstjänsten genomförde i september en
samövning med hemvärnet och ambulansen.

Räddningstjänsten visade upp sig på Stora Torg
i samband med Öppet hus i Rådhus Skåne.
Djurlivräddning i Degeberga.

handelsföreningen, Svenska Kyrkan och
Jernhusen pågår om medfinansiering.
Månatliga möten sker med beredskapssamordnarna inom Skåne Nordostkommunerna.
Kristianstads kommun är uttagen
som föredöme i FN-kampanjen Resilient
Cities, och medverkade i närverksmöte
med övriga svenska städer samt vid
konferens i Florens. Studiebesök tillsammans med sex andra skånska kommuner
har genomförts i Glasgow i syfte att ta del
av deras arbete med resiliens.

EKONOMI

Personal från utryckningsstyrkan genomförde även tillsyner, information och
utbildning.
För att bättre kunna följa kompetensutvecklingen på individnivå inrapporteras genomförda övningar numera i
verksamhetssystemet.

Framtiden

MEDARBETARE

56
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Driftanalys
Underskott i driftbudgeten redovisades
med -1,2 mkr. Största delen av underskottet hänförs till arbetsmiljöproblem
i larmcentralen samt ökade arbetskraftskostnader för utryckningstjänsten,
främst när det gäller deltidsstationerna.

Investeringsanalys

Överskott i investeringsbudgeten redovisas med +4,2 mkr. Upphandlad tankbil
levereras först under våren 2017. Ombudgetering av medlen begärs därför.
Från och med 2017 inrättas en gemensam räddningschef i beredskap (RRC)
i Skåne län. RRC kommer att ha högsta
ansvaret för Skånes samlade räddningstjänster vad gäller strategiska och

normativa frågor. RRC bemannas med
tjänstemän från olika kommuner i Skåne.
Ökad oro och osäkerhet i samhället gör att personalresurserna behöver
förstärkas både antalsmässigt och kompetensmässigt på avdelningen för skydd
och säkerhet.
Räddningstjänsten
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel

2016

2015

19 159

20 257

–76 431

–57 272

–54 988

56 096

–1 176

55 648

3 890

4 571

73

73

72 %

–75 245
660

72 %

RISK & SÄKERHET

Räddningstjänstens styrkort 2016

• EKONOMI

• MEDARBETARE

• UTVECKLING

• MEDBORGARE

MÅL

•

Trygg kommunal
verksamhetsutövning

•

Stärkt säkerhet för den
enskilde

•

Kvalitetssäkring av
larmfunktion och
kommunikation

•

Förbättrade arbetsmetoder

INDIKATOR

•
•

Övningar med kommunens krisledningsorganisation

•
•

Brandvarnarförekomst i hemmet

•

God hälsa och hög
arbetstillfredställelse

Budgetkontroll

Uppföljning av bostadsbränder som en del
i olycksundersökningsarbetet

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå

•
•

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

KOMMENTAR
»» Räddningstjänsten planerade för tre övningar.
Med anledning av förra årets många krishändelser
genomfördes endast en övning

»» Räddningstjänsten planerade 24 tillsyner och
riskanalyser, men p.g.a. tillsyneförrättares långtidssjukskrivning genomfördes bara sju av dessa.
Resterande görs 2017.
»» Brandvarnarförekomsten mäts regelbundet vid
utbildningar via enkel enkät. Åtgärdsplan dock inte
framtagen.
»» 80 % av bostadsbränderna har följts upp.

•

Mottagning och hantering av trygghetslarm och larm via Rakel

»» Övervakningstjänster på IT-plattform för larmhantering är installerad och positionering av
Rakelenheter kopplade till larmcentralen är i full
drift. Verifiering/testning av larmmottagning av
trygghetslarm via Rakel är inte infört.

•

Införande av ny modul för händelserapport i verksamhetssystemet Daedalos

»» Samtliga hel- och deltidsbefäl har utbildats i den
nya modulen.

•
•

Tillsyn brandskydd och riskanalyser på
skolor och förskolor

•
•

•
•

•
•

Årlig kunskapskontroll och löpande
teknisk utbildning av larmoperatörer

Utveckla omhändertagandet av kontaminerad utrustning på utryckningsfordonen
Bandvagnsutbildning

Budgetföljsamhet

Genomförande investeringar

»» Alla larmoperatörer har genomgått kunskapskontroll, dock pågår fortfarande arbetsmiljöåtgärder
som gör att målet god hälsa och hög arbetstillfredsställelse ännu inte uppnåtts.
»» Utrustning finns på samtliga släckbilar och nya
rutiner är införda.

»» Repetitionsutbildning på bandvagn är genomförd i
alla fyra heltidsskiften.
»» Underskott redovisas med -1,2 mkr i driftbudgeten, främst beroende på arbetsmiljöproblemen i
larmcentralen men även ökade kostnader p.g.a. fler
insatser.
»» 100 % av investeringarna är levererade eller
beställda. Dock dröjer leverans av tankbil till 2017
varför 4,2 mkr behöver ombudgeteras.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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BARN & UTBILDNING

Kraftsamling
Arbetet med elevernas måluppfyllelse var fortsatt i fokus
avseende genomförda utvecklingsinsatser. Fortsatt stöd
riktades till skolledares och medarbetares förutsättningar
för att utveckla det elevnära arbetet i riktning mot högre
resultat. Den omfattande kartläggningen av undervisningen
fortskred och kommer så att göra under överskådlig tid.
En mångfald insatser genomfördes i egen regi, medan
andra skedde tillsammans med externa aktörer såsom
högskolor och universitet. Att skapa förändring kräver
tålamod över ett längre tidsperspektiv med tydlig
struktur och uthållighet på alla nivåer.

Fotbollsakademin på Fjälkinge skola sjösätts. MFF och Kristianstads
kommun i samverkan.

Uppdrag
En god bild på omfattningen av barnoch utbildningsnämndens ansvarsområde kan förmedlas med följande
ungefärliga volymer och verksamheter:
15 600 barn, elever och studerande, 3
500 medarbetare, 54 förskolor med 220
avdelningar, 36 fritidshem, 37 grundskolor med 46 enheter (13 högstadier),
fem gymnasieskolor med 14 skolenheter. Därutöver grundsärskola, gymnasie
särskola, riksgymnasium, nationell
idrottsutbildning, särskild utbildning
för vuxna, yrkeshögskola, kommunal

58

|

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

•
•
•
•

•
•
•
•

Medborgare
Utveckling

Medarbetare
Ekonomi

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå
Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Glada elever på invigningsdagen av ombyggnaden på Rinkaby skola.

musikskola samt åtta skolområdesövergripande enheter.

Årets händelser

Inom barn- och utbildningsnämndens
omfattande ansvarsområde förekom ett
stort antal händelser värda att omnämna
och framhålla, men som på grund av
begränsat utrymnme inte låter sig göras
här. Istället hänvisas till barn- och utbildningsnämndens egen årsberättelse.
Antalet nyanlända ökade ytterligare
och medförde en mängd insatser inom
samtliga verksamhetsområden. Mottag-

ning och inslussning i ordinarie verksamheter fungerade bra, dock med en viss
förlängd process jämfört med tidigare
år. Många studiehandledare anställdes
och för dessa organiserades såväl intern
kompetensutveckling, som möjlighet till
särskilt riktade studier på Högskolan
Kristianstad.
För att nå efterfrågad flexibilitet
och individanpassning är svenska för
invandrare (sfi) inte längre en egen skolform utan ingår i skolformen kommunal
vuxenutbildning.
Barn- och utbildningsförvaltningen
inledde tillsammans med Högskolan

BARN & UTBILDNING

Johannes och Olivia tog hem
var sitt guld i Yrkes-SM.
Håkan Nilsson, yrkeslärare
på Österänggymnasiet,
mottog utmärkelsen Årets
skånska yrkeslärare.

Pontus och Håkan från Wendesgymnasiet
in action. De tog guld i kategorin väg och
anläggning vid Yrkes-SM.

Handbollsklass på
Slättängskolan.

I förberedelseklassen på Tollarps skola går barn från åtta olika
länder. I klassen pratas bara svenska, allt för att sedan kunna
komma ut i ordinarie klass.

Kristianstad en extern förstudie för att
undersöka förutsättningarna för en
utredning om etablering av ett Science
Center i Kristianstad.

Måluppfyllelse

För att stärka inflytandet över arbetet
med ökad måluppfyllelse fattades flera
beslut på såväl politisk nivå som på tjänstemannanivå. Jämfört med föregående
läsår uppvisades en generellt minskad
måluppfyllelse av kunskapsresultaten
samtidigt som nöjdhetsgraden hos vård-

nadshavare och elever var på motsvarande nivå som tidigare.
Uppföljningar påverkas i hög grad av
att verksamheten baseras dels på kalenderåret och dels på läsåret. BUN har därför beslutat om att utvärdera verksamheten vid två tillfällen under året, mars
respektive september. I mars var fokus
främst på ekonomi och en djupare analys
av föregående läsårs verksamhet. I september inriktades utvärderingen i första
hand på brukarnas nöjdhet och elevernas måluppfyllelse. Verksamhetsplan
grundad på den kommunala skolplanen

och det systematiska kvalitetsarbetet
fastställdes av förvaltningschefen.

MEDBORGARE

Genomförda enkätundersökningar
visade att vårdnadshavare i förskola och
elever i grundskola var fortsatt generellt
nöjda med verksamheterna. De upplevde i stort trygghet i skolmiljön, även
om svaren varierade för olika förskolor
och grundskolor. Resultaten för gymnasieskolan förbättrades något sedan
föregående år.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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BARN & UTBILDNING

Traditionellt studentfirande i Kristianstad.

UTVECKLING
Utbildningsresultatet för Kristianstads
kommun låg fortfarande generellt under
riksgenomsnittet. Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklades ytterligare, såväl
på huvudmannanivå som på enhetsnivå.
Ett antal viktiga insatser genomfördes i syfte att öka måluppfyllelsen. Tre
grundskolor utsågs till att vara så kallade
Fokusskolor, vilket innebar att dessa skolor fick ta del av särskilt riktade medel
men också erhöll särskilt övergripande
stöd i utvecklingsarbetet. Den systematiska kartläggningen av undervisningens
kvalitet fortsatte på grundskolorna. Denna kartläggning ger respektive verksamhet en mycket bra grund för arbetet med
att fortsätta utveckla undervisningen.
Lovskola bedrevs under sommaren
och olika elevinsatser i nya former
erbjöds inom respektive skolområden
under höst-, sport- och påsklov.
Lärare i grundskola och gymnasieskola deltog i stor omfattning i Skolverkets
särskilda satsningar Matematiklyftet och
Läslyftet.
Flyktingmottagandet i kommunen
medförde fortsatta resursinsatser i
samtliga verksamheter. Gymnasieskolans
språkintroduktion utökades det senaste
läsåret med ca 150 platser och antalet
elever i förberedelseklasser var ca 360.
Lagstadgat krav att erbjuda studiehandledning på modersmål innebar
en personell utökning av denna del av
verksamheten.

MEDARBETARE

Antal medarbetare med behörighet och
legitimation var fortsatt hög. Nya yrkeskategorier rekryterades till vissa skolor,
till exempel studiehandledare, språkstödjare och socialrådgivare, som stöd i
klassrummet.
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Sjukfrånvaron för kvinnor låg på 22,4
dagar per år och för män 10,4 dagar per
år. Männens sjukfrånvaro ökade med 0,4
dagar och kvinnornas frånvaro ökade
med 1,8 dagar. Korttidssjukfrånvaron och
den långa frånvaron över 90 dagar ökade.
I vissa yrkesgrupper sjönk sjukfrånvaron,
till exempel för elevassistenter med totalt
8 dagar och för grundskollärare med 1
dag. Beträffande tillsvidareanställda förskollärare ökade antalet sjukdagar med 6
dagar.
Högst frisktal hade gymnasielärare,
grundskollärare samt chefer/arbetsledare. Lägst frisktal hade lokalvårdare.
Frisktalen för både kvinnor och män
minskade något under året.

EKONOMI

Driftanalys
Överskottet i driftbudgeten motsvarande
+13,5 mkr eller +0,7 procent av nettobudgeten berodde till väsentlig del på
temporära vakanser inom stora delar av
verksamheten. Efterfrågan på i stort sett
alla verksamheter ökade ytterligare, och
mer resurser tillfördes. Samtidigt var
situationen komplex med strukturella
problem inom grundskola där elevvolymerna på flera skolor inte medgav optimal organisation och där kostnaderna för
elever med behov av stöd ökade ytterligare. Gymnasieskolorna vände ett större
prognostiserat underskott till en budget
i balans. Omfattningen på riktade statsbidrag ökade ytterligare och motsvarade
drygt 100 mkr.

Investeringsanalys

Investeringsbudgeten uppgick till 23
mkr. Budgetramen avsåg investeringar
i skolbussar, möbler, utrustning och
smärre fastighetsförändringar i verk-

samheterna. Det både planerades för och
pågick byggprojekt och renoveringar av
olika omfattning, en del färdigställdes
och togs i bruk, andra fortsked. De större
projekten som C4 Teknik ansvarade för
utgjordes av förskola i Tollarp, Parkskolan, Centralskolan samt avflyttning från
Uddegårdens förskola och Kulltorpskolan.
Överskottet om +0,5 mkr härrörde sig
främst till beställda maskiner och inventarier.

Framtiden

Fokus kommer att vara på följande
områden
»» Fokusskolor
»» Undervisningens kvalitet
»» Anpassad undervisningen utifrån
barns/elevgrupps behov
»» Språkutveckling
»» Legitimerade och behöriga lärare
»» Lärarlönelyft
»» Hälsan i förskolan
»» Personalförsörjning
»» Demografisk utveckling
»» Nya skolbyggnationer
»» Konceptförskolor
»» Balanserad budget
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel

2016

2015

400 347

405 265

–2 322 804 –2 260 176
–1 922 457 –1 854 911

1 935 957 1 845 414
13 500

–9 497

22 470

20 506

2 847

2 772

62 %

61 %

BARN & UTBILDNING

Barn- och utbildningsnämndens styrkort 2016

• EKONOMI

• MEDARBETARE

• UTVECKLING

• MEDBORGARE

MÅL

•

•

•

Trygga barn och elever med
lust och motivation

Kunskapsresultat

Miljö- och hälsofrämjande
skola

INDIKATOR

•
•

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå

•
•

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

KOMMENTAR
»» Fortsatta goda resultat. Liten sänkning av medelvärde (från 3,47 till 3,41 på skala 1-4).

•
•
•

Nöjdhetsindex Förskola

•
•

Gymnasiebehörighet till yrkesprogram

•

»» Resultaten sjönk från 84,7 % till 82,4 %, inkl. sommarskola.

Examen från yrkesprogram

»» Resultaten höjdes från 84,7 % till 89,7%.

•

Nöjdhetsindex Grundskola

Nöjdhetsindex Gymnasieskola

Examen från högskoleförberedande
program

»» Liten ökning i resultat för åk 3-9 (från 3,31 till 3,34
på skala 1-4).
»» Eleverna var generellt nöjda med sin gymnasieskola. Liten förbättring (från 3,75 till 3,78 på skala
1-5).

»» Resultaten sjönk från 87,6 % till 83,7%.

Andelen miljöcertifierade
livsmedelsinköp ska öka

»» Andelen miljöcertifierade inköp minskade något
från 44 % till 39 %.

•

Andel behöriga lärare i grundskolan

»» Högre andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen jämfört med rikssnitt. Jämfört med
föregående år var det en höjning med 1 % i förskola, minskning med 2 % i fritidshem, minskning
med 1 % i grundskola samt en höjning med 1 % i
gymnasieskola.

•

Kompetent, motiverad och
resultatinriktad personal

•

God hälsa och hög
arbetstillfredsställelse

•
•

Frisktal

•

Effektivt resursutnyttjande

•

Kostnad per betygspoäng

»» Ökade kostnader jämfört med genomsnittet av
landets kommuner.

•

Budget i balans

•

Budgetavvikelse

»» Liten avvikelse, + 0,7 %.

Sjukfrånvaro

»» Frisktalet minskade med 0,7 % till 61,7 %.

»» Sjukdagar per tillsvidareanställd ökade med 1,5
dagar till 20 dagar.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Omsorg i omställning
Förändringar i organisation, volymer och uppföljning
har präglat året. Förberedelserna för framtidens omsorg pågår och innebär nya och förändrade arbetssätt.

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

•
•
•
•

•
•
•
•

Medborgare
Utveckling

Medarbetare
Ekonomi

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå
Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Jessica, färdig undersköterska i juni, tillsammans med Mirja på Skärdal Östra.

Uppdrag
Omsorgsnämnden tillhandahåller utifrån
gällande lagstiftning individanpassad
vård och omsorg till äldre och funktionsnedsatta.

Årets händelser

Kösituationen till vård- och omsorgs
boenden förändrades avsevärt under året.
Kön till boendena mer än halverades, vilket
ställde krav på omställning. Totalt har 61
platser stängts på Östermalms park, vilket
följer planen att lämna området.
Lanternans vård- och omsorgsboende
blev utsett till ett av Sveriges bästa
demensboende.
Nytt boende på Tätörtsvägen öppnade
vid årsskiftet 16/17. Boendet har 36
platser med inriktning demens.
Inom Stöd- och service har antal
boendeplatser ökat med 16. En grupp-
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bostad på Södra Kaserngatan utökades
successivt och ny servicebostad på Odal
öppnades.
Inom hemtjänsten fortsatte volymökningarna (+3 procent jämfört med
budget).
Förberedelser gjordes för att projektet
rätt till heltid ska fullföljas under 2017.
Administrationen omstrukturerades,
stödfunktioner som ekonomi och personal centraliserades och antalet chefer i
staben minskades.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

I nationella mätningar får äldreomsorgen
i sin helhet högt betyg. För ordinärt boende
var resultatet högre än rikssnittet och
för vård- och omsorgsboende tangerades
rikssnittet. Under året erbjöds samtliga
kunder i personlig assistans att svara

på Nöjd-Kund-Index-mätning. Resultatet gjorde att målet om nöjda kunder
uppfylldes.
Målet om aktiva och trygga kunder
uppfylldes. Mål om kortare inställelsetid
vid larm och ökat antal aktiviteter inom
kultur i vården nåddes. Verksamheten
påbörjade införandet av hemgångsstödet. Förvaltningen tog fram en handlingsplan för att nå minskad upplevd ensamhet i ordinärt boende. Mätvärdena är
goda; 49 procent upplevde inte ensamhet
som besvärande jämfört med riket (46
procent) och Skåne (44 procent).
Målet trygg och säker kommunal
hälso- och sjukvård nåddes delvis. Mål
om förbättring avseende registrerade
fallolyckor nåddes, men arbetet med
smärtskattningar ökade inte i önskvärd
omfattning. Det förebyggande arbetet
med riskbedömningar i Senior Alert har
utvecklats.

VÅRD & OMSORG

Utflykt till Furuboda
i högsommarvärmen.
En stund vid havet
är lockande, vare sig
man vill doppa tårna
i vattnet, eller bara
känna på sanden med
fötterna.

Magikern Malin var konferencier vid
Kulturnattens Seniorpicknick i Tivoli
parken. Arne vågade sig upp från publiken och assisterade vid reptricken.
Vare sig han eller någon
annan begrep hur fingerfärdiga Malin
bar sig åt.

Inom ramen för Senior Sport School, en hälsofrämjande och förebyggande satsning tillsammans med Skåneidrotten, fick 25 deltagare mellan
62 och 85 år prova på judo.

Andelen ekologiska livsmedel ökade.
Målet uppfylldes.

UTVECKLING

För att verka för hälsosamt åldrande
finns en plan för att utveckla mötesplatser och frivilligverksamhet. Arbetet med
att få ut fler personer med funktionsnedsättningar på den reguljära arbetsmarknaden fortsätter. Vid årets slut hade
35 personer med funktionsnedsättning
någon form av arbetsanpassad anställning. Målet bedöms uppfyllt.
Information och service med hög
tillgänglighet mäts genom informationsindex och synpunktshantering.
Kommunen deltog inte i Informationsindexmätningen på grund av arbetet med
ny webbplats. Synpunktshantering – att
kunderna vet vart man vänder sig – har
förbättrats med en procent inom vårdoch omsorgsboende och är oförändrat

för ordinärt boende. Målet bedöms delvis
uppfyllt.
Målet hög livskvalitet nåddes inte. Individens behov i centrum planerades för
att under året införas etappvis. Pilotdrift
pågår. Personalkontinuiteten når inte
beslutat värde. Ökad kvalitet i mat- och
måltidsmiljö på vård- och omsorgsboende når inte upp till jämförelsevärdena.
Målet önskad delaktighet uppfylldes
genom att boendet Tätörtsvägen öppnats
som självstyrande enhet och att arbetet
med individuell planering och möjligheten att påverka tider nått beslutade
resultat.

MEDARBETARE

Målet god hälsa mäts genom korttidsfrånvaro. Målet avseende korttidsfrånvaron
nåddes, trots att frånvaron ökade. Samtidigt har den långa sjukfrånvaron ökat.
Medarbetarenkäten genomfördes.

Förvaltningens resultat blev sämre än vid
den förra enkäten 2014. Inget av de tre
indexområdena (Nöjd-Medarbetar-Index,
Medskapandeindex och Ledarskapsindex) nådde beslutade mål. Varje chef
arbetar med handlingsplaner utifrån sitt
resultat.
Till följd av införandet av rätt till
heltid gjordes inte mätningar avseende
önskad sysselsättningsgrad och delade
turer.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland tillsvidareanställda nådde
målet. Antal timanställda har minskat
med ca sju procent, samtidigt som antal
årsarbetare har minskat med 26 procent.
Målet nåddes inte.

EKONOMI

Driftanalys
Underskottet i driftbudgeten blev -6,9
mkr eller -0,5 procent av nettobudgeten.
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Sommarvikarier
stöttade med röstresurser så det blev
tempo och tyngd
i eftermiddagens
aktivitet allsång,
med egna enkla
sånghäften.

Karl-Erik, 91 år och från Vä, var en av de som inte
tvekade att testa olika aktiviteter under Seniordagen vid Öllsjö Park.

Underskottet berodde på strukturella
problem samt volymökningar inom
hemtjänsten. Nämnden erhöll ett tilläggsanslag för volymökningar riktat till LSSverksamheten. Det ekonomiska utfallet
påverkades gynnsamt i slutet av året av
den minskade kösituationen till vård- och
omsorgsboenden samt av svårigheten att
rekrytera legitimerad personal. Statliga
stimulansmedel för ökad bemanning och
utbildningsinsatser erhölls under året.

Investeringsanalys

Investeringsbudgeten uppgick till 8,5
mkr. Investeringar gjordes i trygghetslarm, inventarier och fastighetsförändringar. En stor del användes till det nya
boendet på Tätörtsvägen, Charlottesborgs uteplats och kontor på Lustgården.

Framtiden

Verksamheten har en utmaning i hållbar
bemanning, både på kort och lång sikt.
Idag kämpar man med rekrytering samtidigt som frånvaron ökar och kundernas
behov ökar. En del i en hållbar utveckling
bedöms vara möjligheten att använda
välfärdteknologi för ökad kvalitet och
effektivitet.
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Seniorpicknick med olika aktiviteter där köra Seg Way
var en av dessa. Läskigt i fem minuter – sedan försvann
Eleonor och Eva med leenden på grusgångarna i Tivoliparken.

Genomförandet av rätt till heltid
kommer att prägla 2017. Det finns oro
för förändringen och alla svar finns inte
ännu. Utveckling och justeringar kommer
att ske löpande under genomförandet.
Boendeplaneringen på lång sikt för
framtida vård- och omsorgsboende ska
uppdateras. Den demografiska utvecklingen visar att behoven kommer att öka
under de kommande åren.
Hälso- och sjukvårdsavtalet med regionen kommer att få betydelse för verksamheten. Det är ännu är för tidigt att
dra slutsatser om omfattning, Verksamheten deltar i arbetet. 1 januari 2018 beräknas lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gälla.
Den ersätter betalningsansvarslagen och
verksamheten förbereder införandet.
Individens behov i centrum som
bedömningsmodell införs successivt
i verksamheten. Under 2017 kommer
resursfördelningsmodeller att uppdateras med koppling till kundbehov. Viktiga
frågor är kundens delaktighet, trygghet
och upplevda kvalitet.
Behoven av fler gruppbostäder och
servicebostäder enligt LSS bedöms

uppgå till ca 30 för olika målgrupper
inom en femårsperiod. Även behoven
inom personlig assistans ökar.
Omsorgsnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse

2016

2015

306 634

303 204

–1 787 930 –1 756 225
–1 481 296 –1 453 021

1 474 435 1 424 361
–6 861

–28 660

Investeringar

8 324

14 639

Antal årsarbeten

2 269

2 253

Personalkostnadsandel

66 %

66 %

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel

2016

2015

71 347

69 091

–71 347
0

–69 091

0

0

0

101

571

32

23 %

0
0

32

22 %

VÅRD & OMSORG

Omsorgsnämndens styrkort 2016
MÅL

INDIKATOR

•
• MEDBORGARE

•

•
•

• EKONOMI

• MEDARBETARE

• UTVECKLING

•

Nöjda medborgare

Aktiva och trygga kunder
Trygg och säker kommunal
hälso- och sjukvård
Aktiva insatser för hållbar
miljö

•
•

Ett hälsosamt åldrande

•

Information och service
med hög tillgänglighet

•

Aktiva insatser för att
få ut fler personer med
funktionsnedsättningar på
arbetsmarknaden

Hög livskvalitet

•

Önskad delaktighet

•

God hälsa och hög arbetstillfredsställelse

•

•

•

Ökad delaktighet, ökat
medskapande och ansvarstagande

Attraktiv arbetsgivare

Budget i balans med
effektivt resursutnyttjande

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nöjd-Kund-Index vård- och omsorgs
boende samt bostad med särskild service
Nöjd-Kund-Index ordinärt boende, äldre
och funktionsnedsatta
Kortare inställelse vid larm
Hemgångsstöd

Kultur i vården

Minskad upplevd ensamhet i ordinärt
boende
Avvikelser HSL registrerade fallolyckor
som leder till läkarkontakt
Smärtskattningar Palliativregistret
Minskad körning
Ekologiska livsmedel

Plan för att utveckla mötesplatserna
inklusive frivilligverksamheten

Antal anställda i förvaltningen med olika
former av anställningsstöd
Informationsindex

Synpunktshantering
Behov i centrum ICF
Personalkontinuitet

Ökad kvalitet i mat och måltidsmiljö
Intraprenad

Individuell planering – påverka tider,
vård- och omsorgsboende

•
•

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå

•
•

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

KOMMENTAR
»» NKI vård- och omsorgsboende Kristianstad: 82 %, riket 82 % (2015) Samtliga kunder i servicebostad med
särskild service har erbjudits att svara på Nöjd-KundIndex. Ökad delaktighet genom delaktighetsmodellen.
»» NKI ord. boende Kristianstad 92 %, riket 89 % (2015).

»» Inställelsetiden har minskat med mer än 5 minuter.
»» Hemgångsstöd inrättat i centrala Kristianstad.
»» Fler än tio aktiviteter är genomförda.

»» Analys genomförd och handlingsplan har utarbetats.
»» Fallolyckor som leder till läkarkontakt registreras.
Förbättring med mer än 1,6 %.
»» Försämringar jämfört med tidigare år.
»» Mätvärde saknas.

»» Genomsnittlig andel utgör drygt 41 %.
»» Plan fastställd.
»» 35 personer med funktionshinder har någon form
av arbetsanpassad anställning.
»» Ändrad metod för mätning.

»» Ökning inom vård- och omsorgsboende (+1 %),
oförändrad inom ordinärt boende.
»» Ändrat fokus från vård- och omsorgsboende till
ordinärt boende.

»» Kristianstad (17 personal) är sämre än riket (15).

»» Mätvärde når inte jämförelsetal.
»» En självstyrande enhet, Tätörtsvägen, är uppstartad.

»» Mätningar inom både eget boende (66 %) och
vård- och omsorgsboende (64 %) når målvärdena.

•
•

Korttidssjukfrånvaro

»» Den korta sjukfrånvaron når beslutat mål för 2016
trots att det är en försämring i jämförelse med 2015.

•
•

Medskapandeindex

»» Resultat 2016: 4,42 (grönt: 4,60).

•
•
•

Nöjd-Medarbetar-Index
Ledarskapsindex

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
tillsvidareanställda

Önskad sysselsättningsgrad – andel nöjda
Delade turer – antal personer med
grundschema varannan helg

»» Resultat 2016: 4,43 (grönt: 4,63).
»» Resultat 2016: 4,51 (grönt: 4,78).

»» Genomsnittlig sysselsättningsgrad uppgår till 88,9 %.
»» Med anledning av rätt till heltid har inte undersökning genomförts 2016.
»» Med anledning av rätt till heltid har inte undersökning genomförts 2016.

Trainee

»» Antalet timavlönade har totalt sett minskat med
7,2 %. Däremot har det skett en minskning med
25,7 % årsarbetare.

•
•
•

Budgetföljsamhet

»» –6,9 mkr, vilket utgör ca 0,5 % av nettobudgeten.

•
•
•

Organisationsöversyn

•
•

Minskat antal timanställda

Resursfördelning

Åtgärdsprogram för respektive
verksamhet i obalans
Kundtid

Egenkontroll

»» Intressenter saknas.

»» Översyn av modellerna är inte avslutad.
»» Åtgärdsplaner framtagna.
»» Översyn är inte avslutad.

»» Kundtiden når inte angivet mål.

»» Egenkontroller genomförs i enlighet med plan
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Ekonomi i balans
trots orolig omvärld
Nämndens verksamhetsområden har under
året påverkats av förändrade lagstiftningar
och förordningar, främst inom migrationsområdet, vilket har krävt omfattande omställningar och omstruktureringar.

Integration är det som händer när människor möts. På Urbana hembygdsgården
möts människor från hela kommunen med pyssel, matlagning, lekar och träning
av svenska språket.

Uppdrag
Arbete och välfärdsnämnden har det
politiska ansvaret för individ och familje
omsorg i kommunen. Vidare ansvarar
nämnden för att med utgångspunkt från
av kommunfullmäktige fastställda mål
förebygga och motarbeta utanförskap
genom att bereda förutsättningar för
medborgares delaktighet i samhället,
främst genom tillgång till arbete, sysselsättningsåtgärder och utbildnings
insatser.

Årets händelser

Ensamkommande flyktingbarn blev ett
eget verksamhetsområde 1 april 2016.
Arbetet med att bygga strukturer för den
nya verksamheten har pågått under hela
året. Redan under våren minskade dock
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Måluppfyllelse

Teckenförklaring

•
•
•
•

•
•
•
•

Medborgare
Utveckling

Medarbetare
Ekonomi

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå
Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Klassavslutning på sfi med grillning.

antalet ungdomar som anvisades till
kommunen och detta tillsammans med
den nya ersättningsförordningen har
gjort att verksamheten arbetat intensivt
med att anpassa verksamheten till de nya
förutsättningarna.
I mars kom en ny lag, Bosättningslagen (2016:38), som innebar att Kristianstads kommun skulle ta emot 77 nyanlända till kommunen. Uppdraget innebar
nya arbetsuppgifter som att förmedla och
förbereda bostäder och vara behjälplig i
den inledande delen av de nya medborgarnas introduktion.
Verksamheterna Utbildning och arbete och Utredning utvecklade tillsammans
fram ett nytt arbetssätt som innebär
snabbare väg till arbetsmarknadsinsatser
och minskade behov av försörjningsstöd.
En ESF–ansökan för att få nyanlända

akademiker närmare arbetsmarknaden
har blivit beviljad. Projektet omfattar
hela Skåne Nordost.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

Barn och Ungdomsverksamheten har
haft fortsatta volymökningar under 2016,
om än något dämpade jämfört med 2015
(2 741 anmälningar, jämfört med 2 625
under 2015). Verksamheten har fortsatta problem med rättsäkerheten då endast
67 procent av utredningarna avslutas
inom lagstadgad tid, främst beroende på
stora rekryteringsproblem.
Många familjer har sökt hjälp via den
förebyggande verksamheten Familjeservice. Uppföljningen visar nyttan med

ARBETE & VÄLFÄRD

Arbetet med att stärka barnets perspektiv i beslut
implementerades i förvaltningen.

Stolta medarbetare från arbete och välfärds
förvaltningen anslöt sig till årets Pride-tåg.

insatsen och att en stor andel barnfamiljer är nöjda med hjälpen de fått.
Kommunstyrelsen antog en ny handlingsplan för arbetsmarknadsåtgärder
för kommunkoncernen. Handlingsplanen
sträcker sig fram till 2018 med målsättningen att motsvarande 7,5 procent av
kommunens tillsvidareanställda ska
utgöras av personer i arbetsmarknads
åtgärder.
Försörjningsstödet sjönk under året,
vilket innebar att verksamheten nått
årets mål att öka antalet självförsörjande
invånare i kommunen. Under 2016 har
antalet självförsörjande ökat till 95 procent. vilket är en förbättring jämfört med
2015 då det var 94,4 procent.
Antalet personer som har varit i behov av stöd utifrån att de är våldsutsatta
har ökat.

Under året har arbete med att förstärka anhörigperspektivet intensifierats.
Aktiviteter för att öka stödet för anhöriga
till personer med missbruk har påbörjats, bland annat genom att handläggarna
inom vuxenvården följer nya rutiner för
att särskilt uppmärksamma barnens
situation.

UTVECKLING

Under året har det inkommit 207 synpunkter varav 127 beröm, 19 förslag och
61 klagomål. Det innebär en ökning med
62 procent jämfört med år 2015. Det
är främst antalet beröm som ökat (263
procent). Klagomålen har minskat med
27 procent.
Under året har förvaltningen arbetat
med tillgänglighet på olika sätt. Under
december genomfördes en telefontill-

gänglighetsmätning som visade förbättringar inom samtliga verksamheter.
Högst tillgänglighet fanns inom mottagningsfunktionerna på Barn och ungdom
och Utredning,
Flera förbättringsteam har varit igång
under året, med bland annat fokus på
barns delaktighet och samverkan för att
förebygga att ungdomar blir återfallsförbrytare.
Samarbetet med Arbetsförmedlingen
har utvecklats och ärendemängden inom
arbetsmarknadsdelarna har ökat till den
planerade nivån under hösten.

MEDARBETARE

Sjukfrånvaron minskade något under
årets första sex månader, men ökade på
helåret med knappt fem dagar till 24,7
dagar per medarbetare jämfört med
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Pyssel på Urbana hembygdsgården.
Arbetet mot kvinnlig könsstympning
växlades upp under året.

19,9 dagar per medarbetare under 2015.
Endast inom vuxenvården minskade
frånvaron.
Personalomsättningen upplevs ha
minskat något jämfört med 2015, men
bedöms fortsatt påverka förvaltningens
möjlighet att nå uppsatta mål då bemanningen i vissa verksamheter varit otillräcklig. Positivt är att flera medarbetare
som tidigare lämnat förvaltningen väljer
att komma tillbaka. Under året anställdes
85 medarbetare tillsvidare. 30 tillsvidareanställda valde att sluta. Baseline för
personalomsättning har tagits fram och
landar på 11,5 procent.

EKONOMI

Driftanalys
Arbete och välfärdsnämnden har bedrivit
verksamheten med god ekonomisk
hushållning. Under året visade prognoserna på negativa avvikelser. Nämnden
beslutade om åtgärder vilket gjorde att
verksamheten vid årets slut totalt sett
visade ett litet positivt överskott.
Barn och ungdomsverksamheten hade
under året stora problem med ökade
kostnader för myndighetsutövningen
samt ett ökat behov av socionomkonsulter.
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Vuxenvården redovisade ett överskott
för året med anledning av att behovet
av institutionsplaceringar var lägre än
prognostiserat.
Ett uppdrag om genomlysning och
ekonomisk analys av samtliga verksamheter inom förvaltningen utfärdades av
förvaltningschefen under våren och en
delrapport har presenterats. Den visade
på ett behov av att förtydliga uppdragen
samt att uppföljning av resultat behöver
en förbättrad struktur.

Investeringsanalys

Investeringsbudgeten förbrukades under
året.

Framtiden

Regeringen kommer att sänka ersättningarna gällande mottagandet av
ensamkommande barn till kommunerna
från den 1 juli 2017, för att styra mottagandet mot en lägre omhändertagandenivå. En ny placeringsform, stödboende
har inrättats och förvaltningen arbetar
med att planera för att kunna anpassa
verksamheten till denna förändring.
Uppdraget med att förmedla bostäder
som kommunen fått via bosättningslagen innebär i dagsläget att Kristianstads

kommun under 2017 kommer att anvisas
137 nyanlända flyktingar. Vissa av dessa
kommer att vara kvotflyktingar.
Dialog har förts med två folkhögskolor
som planerar att starta upp SFI–undervisning i Kristianstad under 2017, vilket
kommer att minska kötiderna för de
studerande.
Finsamfinansierade projektet Maria
Mödravård startade sin verksamhet i
september och kommer under tre år att
utgöra stommen i arbetet med att stödja
gravida kvinnor med missbruksproblem,
för att möjliggöra en bra graviditet för
barn och moder, samt öka möjligheterna
för ett bra föräldraskap. Även fädrar och
övrig familj involveras i insatserna.
Arbete och välfärdsnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel

2016

2015

336 765

191 201

–761 139

–618 770

424 644
270

427 348

982

1 100

–424 374 –427 569

472

49 %

–221

362

50 %
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Arbete och välfärdsnämndens styrkort 2016
MÅL

• MEDBORGARE

•

•

•
•

Självförsörjande
befolkning i arbetsför
ålder

Drog- och missbruksfri
befolkning
Motarbeta våld i nära
relationer

Arbeta inom laglighetens ram

•
•
•

Anhörigperspektiv

•

Service insatser/förebyggande
arbete
Internt resultat

Andel av kommuninvånarna i
åldern 18-65 som inte uppbär
försörjningsstöd

•

Avslutsorsaker för individer i
arbetsmarknadsåtgärder

•
•

Integrationsperspektiv

Avslutsorsaker för individer i
utbildningar
Samverkan internt och externt

•
•
•
•
•

Samverkan internt och externt

»» Antal föräldrar som deltagit i föräldragrupper har ökat.

»» Ökat till 95 %, en ökning med 0,6 %-enheter från 2015.

»» Andelen med positivt avslut har minskat jämfört med helår
2015. Målgruppen står längre från arbetsmarknaden.

»» Positiva avslutsorsakerna är oförändrade jämfört med 2015
avseende lärlingsutbildning och yrkesutbildningar.

»» 77 % av deltagarna har avslutat sina studier av positiva orsaker.

»» Motsvarande 4,9 % av de tillsvidareanställda i kommunen utgjordes av en deltagare i arbetsmarknadsåtgärd. Målet var 6 %.
»» Fler aktiviteter än förra året.

•

Personalomsättning

Kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet

•
•
•

»» Handlingsplan mot våldsbejakande extremism är färdigställd
och beslutades om i Kommunfullmäktige 2016-06-21.

»» Nya modeller och arbetssätt har införts.

Attraktiv arbetsgivare

•

»» Genomförda mätningar på upplevd förändring, bemötande
m.m. har gjorts på ett flertal ställen, med gott utfall.

Utveckla fler typer av
öppenvårdsinsatser

Medarbetarenkät

• EKONOMI

»» Antalet serviceinsatser har ökat och goda resultat visas.

»» Ökning med 62 % jämfört med år 2015. Det är främst antalet
beröm som ökat (263 %).

•
•

Säkerställa långsiktig
ekonomisk planering

»» 81 % av förhandsbedömningarna genomfördes inom 14 dagar.
67 % av barn- och ungdomsutredningarna avslutades inom 4
månader inom barn och ungdom och 41 % inom verksamheten
ensamkommande.

Telefonmätningar

Synpunktshantering

God hälsa och hög
arbetstillfredsställelse
bland medarbetarna

•

KOMMENTAR

»» Handlingsplan beslutad.

•

•

Ingen mätning

Samverkan internt och externt

•

Aktivt medarbetarskap

Ej uppfylld nivå

•

Internt resultat

Ett kvalitetsinriktat
ledarskap

•

•
•

»» Målgruppsdefinitioner har gjorts och jämförts med aktuella
klienter.

•

•

Delvis uppfylld nivå

Anhörigperspektiv

•

God tillgänglighet
utifrån medborgarnas
perspektiv

Uppfylld nivå

•
•

• UTVECKLING

Motarbeta våldsbejakande extremism

•
•

• MEDARBETARE

•

Trygg uppväxt för barn
och ungdomar

INDIKATOR

•
•

Dygnet runt myndighet
Att förvaltningen har
kvalitetsarbetet i fokus

Frisktal

Medarbetarskapsindex
Budgetföljsamhet

Effektivt prognosverktyg
Omvärldsbevakning

»» Förbättringar på samtliga områden.
»» Är inte färdigutvecklat.

»» Antalet förbättringsarbeten har ökat under året.
»» Ökning från 4,50 (2014) till 4,82 för 2016.

»» Frisktalet för 2016 landade på 57 %. En minskning med
3,3 %-enheter jmf med 2015. Sjukfrånvaron ökade med knappt
5 dagar till 24,7 dagar/medarbetare jmf med 19,9 dagar/medarbetare under 2015.
»» Personalomsättningen låg 2016 på 11,5 %, vilket bedöms för
hög för att organisationen ska kunna nå uppsatta mål.
»» Värdet har ökat från 4,43 (2014) till 4,72 för 2016.
»» Driftbudgetavvikelsen blev +269 tkr.

»» Ekonomistyrningen fungerar inte fullt ut. Brister på åtgärder
vid rapportering av negativa avvikelser vid prognosinlämning.
»» En verksamhetplan är framtagen.
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Utveckling och
onödiga pengar
Omvärlden förändras och förvaltningen har
därför inlett ett utvecklingsarbete för att möta
nya krav och maximera nyttan av varje skattekrona. Men en del händelser kräver resurser och
pengar helt i onödan. Som när någon väljer att
slå sönder fönster på en förskola. Eller sätta eld
på ett kulturmärkt hus…

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

•
•
•
•

•
•
•
•

Medborgare
Utveckling

Medarbetare
Ekonomi

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå
Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Gamla vatten- och avloppsledningar byts ut på Västra Vallgatan och Ridhusgatan i centrala Kristianstad. Klart till påsk 2017.
Arbetet fortsätter med gågatorna Östra och Västra Storgatan.

Uppdrag
Tekniska nämnden svarar genom C4 Teknik 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

Den nya bosättningslagen trädde i kraft
under 2016, vilket innebar att C4 Teknik
fick uppdraget att ordna lägenheter till
77 nyanlända. Förvaltningen lyckades
med uppdraget och är stolt över att
kunna välkomna samtliga av de nya Kristianstadsborna med en bostad.
I Tollarp färdigställdes Diamantens
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förskola och i Rinkaby skola har en av
lokalerna renoverats i gammaldags stil.
Många av de äldre skollokalerna dras
med fukt- och mögelproblem, vilket har
inneburit höga kostnader för ersättningslokaler. Inbrott och skadegörelse
på skolorna har tyvärr ökat och i staden
anlades en brand på en av kommunens
hyresgästers uteservering. Att återställa
efter skadegörelse är en beklaglig utgift
som skulle kunna undvikas.
Hästtorget blev klart sommaren 2016.
Det blir en solig mötesplats i anslutning
till Galleria Boulevards södra sida. Torget
har, precis som den intilliggande busshållplatsen och gågatan, markvärme som
innebär snö- och halkfritt på vintern.
På Näsby har lekplatsen i Hjärtebackes
park renoverat och i innerstaden har
restaurering av minnesmärket Bastion

Konungen påbörjats i samarbete med
Wendes Militärhistoriska Förening.
Nya hastigheter skyltades upp i Kristianstad och Åhus under årets början.
Omskyltningen sker enligt Trafikverkets
riktlinjer ”Rätt fart i staden”.
Resandeökningen på stadsbusslinje
två har varit så hög att Österänggymnasiets hållplats har behövts byggas om.
Gång- och cykelvägen vid Kaffatorp i
kommunens norra del har asfalterats för
att knyta ihop ett bra cykelvägnät mot
Östra Göinge.
Förvaltningen har påbörjat ett arbete
med att engagera byalag och föreningar
i de orter där en högre nivå av grönyteskötsel önskas. Genom samarbete med
lokala aktörer, och samordning av viss
skötsel med ABK, är förhoppningen

TEKNIK & INFRASTRUKTUR

Orternas parker och lekplatser
rustas upp i turordning.

Under året har ett enklare
regelverk för användning av
allmän plats tagits fram.

Grå Bjärlövsgranit heter
gatstenen som placeras i
innerstan. Den bryts ur ett stenbrott i Bjärlöv.
De flesta kommunala fastigheterna är skollokaler, men det finns även kulturbyggnader,
idrottsanläggningar och lite mer speciella hus
som naturum Vattenriket.

att kunna få ut mer grönyteskötsel för
samma budget.
Under året har en ny VA-taxa tagits
fram. Den ger VA-avdelningen möjlighet
att genomföra nödvändiga upprustningar
av vattenverken, reningsverken och ledningsnätet.
I Åhus vattenverk har ett UV-ljusaggregat installerats. Det är det första av de
större vattenverken som utrustas med
den metoden som ger skydd mot bakterier och virus i vattnet.
I innerstaden har ett större ledningsutbytesprojekt påbörjats på Västra
Vallgatan. De närmsta åren byts även ledningarna på gågatorna. Projektet kräver
omfattande planering, dialog och hänsyn
till handeln i stadskärnan.
Ett arbete med att säkra vattenverkens lågreservoarer har genomförts

under året. Dricksvattenkrisen i Everödsområdet 2015 blev en väckarklocka och
de tre riskreservoarerna som identifierades efter krisen har nu åtgärdats.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

Nedskräpningen i staden mäts med en
metod som Håll Sverige rent har utvecklat. 2016 blev resultatet något försämrat,
vilket innebär rött indikatorvärde.
Framtagandet av en grönplan pågår.
Den bedöms bli klar under 2017 och det
innebär grönt indikatorvärde.
Nio e-tjänster skulle tas fram 2016. På
grund av förseningar har de inte kunnat
lanseras och indikatorvärdet blir därför
rött.
Två avloppsreningsverk klarade inte

sina gränsvärden för reningen och det
innebär rött indikatorvärde. Andelen
förnyelsebar energi i de kommunala
byggnaderna ökade från 88 procent till
91 procent och för gatubelysningen har
energiförbrukningen sänkts med 25 procent, jämfört med föregående mätning,
tack vare nya energisnåla LED-armaturer.
Båda indikatorvärdena blev därför miljöriktigt gröna.

UTVECKLING

För att upprätthålla säkert dricksvatten
är det viktigt att vattenledningarna är i
gott skick. Sju kilometer huvudledning
för dricksvatten har förnyats och inga
otjänliga vattenprov har rapporterats
under året, vilket ger två gröna indikatorvärden.
Antalet personer som dödas eller skadas svårt på kommunala vägar har tyvärr
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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I kommunens växtdepå i Viby väntar ett hav av blommor att planteras ut.

ökat från 10 till 12 personer jämfört med
2015 och indikatorvärdet blir därför rött.

MEDARBETARE

C4 Tekniks medarbetare mår bra. Frisktalet ökar och 70 procent av medarbetarna har varit sjukskrivna fem dagar
eller mindre under året, vilket ger grönt
indikatorvärde.
Sjuktalet har minskat och är 11,3 kalenderdagar per tillsvidareanställd. Både
Medarbetarskaps- och Ledarskapsindex
har ökat något från förra mätningen. Det
ger sammanlagt tre gula indikatorvärden.

EKONOMI

Driftanalys
Den skattefinansierade driftbudgeten har
hållits. Avdelningarna har arbetat hårt
med att hålla sina respektive budgetar
och det har varit ett milt år med låga elpriser. Det har lett till en positiv budgetavvikelse på +1,7 mkr.
VA-verksamheten har överskridit sin
driftbudget med -5 mkr. Den främsta
anledningen är att brukningsavgifterna
blev lägre än väntat. En annan anledning
är oförutsedda kostnader för bilning av
industriellt spillvatten och höga konsultkostnader för det nya debiteringssys72
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temet. Däremot har en sänkt räntesats
kompenserat det negativa resultatet
något.

Investeringsanalys

Genomförandegraden för de skattefinansierade investeringarna blev 62 procent.
Den största anledningen till den låga
genomförandegraden är de försenade
skolprojekten Lingenässkolan och Kulltorpsskolan. Andra orsaker är att den nya
gång- och cykelvägen längs Annedalsvägen skjutits upp till 2017 och att en
miljökonsekvensutredning har försenat
upprustningen av Skeppsbron i Åhus.
Genomförandegraden för VA-investeringarna blev 83 procent. Förseningar i
nya exploateringsområden, till exempel
Ängamöllans företagsområde, är största
anledningen till att investeringsmedlen
inte användes i högre grad. VA-utbyggnaden i Ekestad har också blivit försenad
på grund av omprojektering av överföringsledningen.

Framtiden

C4 Teknik har under 2016 påbörjat en
effektivisering av verksamheten. Kraven
är att utföra mer arbete för tilldelade
medel, öka takten i förnyelsearbeten,

uppnå bättre samordning och samarbete,
samt att öka synergieffekterna. Genom
omställning till projektorienterad organisation är förhoppningen att det ska
bli en tydligare röd tråd i förvaltningens
ärenden – hela vägen från ax till färdig
limpa.
Tekniska nämnden – C4 Teknik
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

2016

2015

807 038

788 047

–916 743

–915 127

Budget

Driftbudgetavvikelse

111 458
1 753

125 509

Investeringar

209 574

283 617

Årets resultat

Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel

–109 705 –127 080

281

15 %

–1 571

282

15 %

Tekniska nämnden – vatten och avlopp (VA)
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar

2016

2015

178 671

193 035

–183 703
–5 032

–187 879

–5 032

0

–4 821

109 918

88 022

5 156

335
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Tekniska nämndens styrkort 2016
MÅL

• MEDBORGARE

•

• UTVECKLING

•

• MEDARBETARE

Aktiva insatser för hållbar
miljö

•
•

Håll Sverige Rent ”Skräpmätning”

•

Påbörja arbetet med en grönplan för
Kristianstads kommun enligt antagen
projekt- och tidplan

Digital agenda 9 e-tjänster ska tas fram
under 2016

•
•

Godkänd rening av avloppsvatten

•

Minskad energiförbrukning för belysning
på allmän plats

•
•

•

• EKONOMI

Nöjda och stolta
medborgare

INDIKATOR

•

•

Förbättrad infrastruktur

•
•

Andel förnybar energi för uppvärmning
av kommunala lokaler, avser normalårs
korrigerade siffror

Säker vattenleverans (byta km ledningsnät)
Tjänligt dricksvatten (antal otjänliga
vattenprov)

Antal personer som dödas och skadas
svårt på kommunalt vägnät ska för varje år
bli lägre än året före (STRADA)

•
•

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå

•
•

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

KOMMENTAR
»» Resultatet är försämrat mot mätningen som gjordes 2014.

»» Grönplanen följer antagen projekt- och tidplan och
beräknas bli klart under 2017.
»» Inga e-tjänster är framtagna under 2016. Det har
uppstått förseningar i de projekt som de tas fram
i, men de beräknas kunna lanseras under våren
2017.
»» Två verk klarar inte gränsvärdena, Linderöd och
Rickarum.

»» Andelen förnybar energi för uppvärmning av kommunala lokaler ökade med tre procentenheter från
88 % 2015 till 91 % 2016.

»» Energiförbrukningen minskade med mer än 25 %
för belysning på allmän plats, genom byte av armaturer från kvicksilver till LED.
»» 7 km huvudledningar för dricksvatten har förnyats
vilket ger grönt värde.
»» Inga otjänliga vattenprov har rapporterats. Måluppfyllelsen klaras.

»» Antalet personer som dödas eller skadas svårt på
kommunala vägar ökade från 10 personer 2015 till
12 personer 2016.
»» Frisktalet har ökat med 1,5 procentenhet sedan
förra året. Det innebär att 69,6 % av medarbetarna
har varit sjukskrivna fem dagar eller mindre, vilket
ger ett grönt indikatorvärde.

God hälsa och hög
arbetstillfredsställelse

•
•

Frisktal

Ökad delaktighet, ökat
medskapande och
ansvarstagande

•
•

Nöjd-Medarbetar-Index

»» Medarbetarskapsindex har ökat från 4,48 till 4,52
från förra mätningen, vilket ger gult i styrkortet.

•
•
•
•

Genomförandegrad för investeringar

»» Genomförandegraden av investeringarna blev
68 %.

Ekonomisk kontroll

Sjuktal

Ledarskapsindex

Skattefinansierad driftsbudgetföljsamhet
Taxefinansierad driftbudgetföljsamhet

Avvikelse från antagna anbud för under
året färdigställda investeringsprojekt >5
mkr

»» Sjuktalet har minskat med en dag per anställd. Det
innebär att C4 Tekniks sjuktal är 11,3 kalenderdagar per tillsvidareanställd medarbetare.

»» Ledarskapsindex har ökat från 4,34 till 4,44 från
förra mätningen, ger gult i styrkortet.

»» På den skattefinansierade sidan blev det en positiv
driftbudgetavvikelse på +1,7 mkr.
»» VA-verksamheten visar ett verksamhetsresultat på
-5 mkr.

»» Den genomsnittliga avvikelsen från antagna anbud
är 5,9 %, vilket ger gul indikator.
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Färgstarkt och framgångsrikt för barn
kulturens flaggskepp
Kulturhuset Barbackas 2016 präglades av erkännanden och framtidsfokus. Från hbtq-certifiering
i januari till två hedervärda utmärkelser vid årets
slut med Region Skånes kulturpalett och Kristianstads kommuns arbetsmiljöpris.

Kulturhuset Barbackas
hbtq-certifiering firas
med tårta.

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

•
•
•
•

•
•
•
•

Medborgare
Utveckling

Medarbetare
Ekonomi

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå
Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Uppdrag
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.

Årets händelser

I januari hbtq-certifierades Kulturhuset
Barbacka, som första verksamhet i
Kristianstads kommun. Under året gick
arbetet målmedvetet vidare med normkreativitet som tema. Ett fint exempel var
att alla elever i årskurs 3 erbjöds musikalföreställningen Billy Elliot på Malmö
Opera, inom ramen för Kulturnyckeln.
18 fullastade bussar lämnade Kristianstad tidig morgon och 738 barn fick en,
ur alla bemärkelser, unik dag.
Regeringen gav Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag
att fördela bidrag till Sveriges kommuner
för gratis sommarlovsaktiviteter för barn
6–15 år, beräknade på andelen hushåll
med försörjningsstöd. Kristianstad fick
2,5 mkr för att stimulera flickors och
pojkars deltagande, främja integration
och skapa kontaktytor mellan barn med
olika social bakgrund. För aktiviteterna
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Trollkonstnär Malin Nilsson lyfter på hatten
för kulturpristagaren Thérèse Ahlbeck.

svarade kultur & fritid och arbete &
välfärd i samarbete med föreningslivet.
Ett av årets stora idrottsevenemang
var EM i handboll för damer. I Kristianstad Arena spelade Polen, Tyskland,
Frankrike och Nederländerna. Handbolls-EM var en viktig inspirationskälla
för årets satsning på jämställdhetsarbete
inom idrotten. Utifrån det representerade uteslutande kvinnliga utövare Kristianstads kommun då vänorten Rendsburg bjöd in till sommarens europeiska
ungdomsspel. Deltagare från Barbackas
danskompani, Christianstads Badmintonklubb, Åhus Roddklubb, Kristianstad
Handbollsklubb och Kristianstads Simoch Livräddningssällskap deltog i tävlingar och arrangemang. Med Kristianstad
Handbollsklubb som värd bjöds sedan
två flicklag i handboll från Rendsburg till
Kristianstad under handbolls-EM. På så
sätt kunde utbytet mellan handbollsungdomar från de båda städerna fortsätta.
Kristianstads konsthall firade 15 år
i december med en omfattande grupp
utställning med 34 av konsthallens tidigare
utställare. Under de 15 åren har det visats
66 utställningar med över 200 lokala,
nationella och internationella konstnärer.

Gamlegårdens nya sagorum invigs med
sagostund på arabiska och svenska.

KULTUR & FRITID
RFSL:s utbildare lämnar över hbtq-certifieringsdiplomet till
Barbackas medarbetare.

Ungdomar från Kristianstad deltar i Rendsburgs europeiska ungdomsspel.

Trumworkshop – en av alla
sommarlovsaktiviteter.

15-årsjubileum för
Kristianstads konsthall.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE
I Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 2016 fick kultur- och
fritidsverksamheterna bra betyg. NöjdMedborgar-Index för kultur uppgick till
72, högt över genomsnittet för jämnstora kommuner. NMI för idrotts- och
motionsanläggningar blev 63, vilket var
något över genomsnittet för jämnstora
kommuner.
Med fokus på jämlik kultur och fritid
genomfördes integrationsinsatser på flera plan. Särskilda bidragsmedel avsattes
till föreningar för att stimulera till integrationsprojekt. Förvaltningens enheter
stärkte sitt integrationsarbete på olika
sätt, till exempel biblioteket som på åtta
filialer och stadsbiblioteket arrangerade

föreläsningar med Omid Mahmoudi, som
berättade om sin väg från Afghanistan till
Sverige som ensamkommande flykting.
I november nyinvigdes Gamlegårdens
bibliotek efter renovering. Ett nytt sagorum skapades med verk av konstnären
Fredrik Lindqvist. Invigningen firades
med författarbesök av Katarina Mazetti
och besök från Ensamkommandes för
bund samt sagostund på svenska och
arabiska.

UTVECKLING

Kultur- och fritidsnämndens nya kulturoch fritidspolitiska strategi är fastställd.
Strategin gäller för perioden 2016-2024
och samspelar tydligt med den övergripande strategiska färdplanen för Kristianstads kommun.
Arbetet med Idrottsområde Söder/
Kristianstad Arenaområde gick vidare
enligt plan, i nära dialog med berörda
föreningar. Även processen med den viktiga framtidssatsningen nytt badhus har
inletts. Det är ett omfattande projekt vad
gäller ekonomi, byggnation och innehåll.
Kulturgalan arrangerades i oktober

Kristianstad Judoklubb arrangerar varje år en
tävling i Kristianstad Arena.
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Hästarna i hagen får oväntat besök under vandringseventet Eurorando.

på Kulturkvarteret för andra året,
med utdelning av Kristianstads kommuns kulturpris och kulturstipendium.
Kristianstadsbladet, som delade ut sitt
Kultur- och nöjespris, var medarrangör.
Sparbanken Skåne och Sparbankstiftelsen 1826 gick in som en ny samarbetspart och instiftade ett stipendium för
unga kulturtalanger.
Filmaren Thérèse Ahlbeck blev Kristian
stads kommuns kulturpristagare och
konstnären Beatrice Johansson blev årets
kulturstipendiat.

MEDARBETARE

I medarbetarenkäten, med svarsfrekvensen 92,68 procent, fick förvaltningen
bättre resultat än kommungenomsnittet
på samtliga index.
Sjukfrånvaron hamnade på 19 dagar i
snitt per tillsvidareanställd, där främsta
anledningen var långtidssjukskrivningar.
Införande av heltid för alla tillsvidareanställda på biblioteket sköts fram till
1 september 2017. Beslutet föregicks av
konsekvensanalys av den ökade kostnaden.
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EKONOMI

Framtiden

Driftanalys

Satsningen på jämställdhet inom idrotten
fortsätter och kompletteras med jämställdhetssatsning på kulturområdet, där
det tvärtom är pojkar som är i minoritet.
Kultur- och fritidsnämnden slutför
2017 en omfattande utredning avseende
föreningsbidrag, lokaler etc. Utredningen
kommer ligga till grund för ett utvecklingsarbete avseende kontanta bidrag
och subvention till föreningslivet.

Driftbudgeten redovisade ett underskott
på -492 tkr. Analys av driftredovisningen
visade en obalans för badverksamheten.
Tivolibadet tappade nära 1 mkr i intäkter, vilket till viss del kompenserades
av att personalkostnader hållits nere.
Tivolibadet hamnade på -360 tkr, och
friluftsbaden på -420 tkr. Biblioteksverksamheten gjorde underskott på -286 tkr,
utifrån ökade kostnader för datasystem
och städning.

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringsanalys

Ekonomi (tkr)

Investeringsbudgeten redovisade ett
överskott på ca +1,5 mkr. Investering avseende belysning på Tollarps idrottsplats
delades upp på två år, 2016 och 2017,
investeringen genomförs först 2017.
Resterande överskott var avsatta medel
för läktare till Barbacka och ljudsystem
till Kulturkvarteret och teatern. Dessa
upphandlingar hann inte avslutas innan
årsskiftet. Ombudgetering kommer att
begäras.

Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel

2016

2015

21 422

20 898

–217 098

–213 059

195 184
–492

192 447

2 654

2 882
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–195 676 –192 161

19 %

286

19 %
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Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2016
MÅL

• MEDBORGARE

•

•

• EKONOMI

• MEDARBETARE

• UTVECKLING

•

Nöjda medborgare

Skapa fler och nya
aktiviteter för barn och
ungdomar

Ett jämlikt kultur- och
fritidsliv

•

Utveckla biblioteken i
en snabbt föränderlig
medievärld

•

Innehållsutveckling
Kulturkvarteret

•

Kristianstad ska ha en
tydlig idrotts- och kulturprofil

INDIKATOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nöjd-Medborgar-Index
Brukarundersökningar med positivt
resultat
Besökstal kulturinstitutioner
Besökstal arenan
Deltagartillfällen aktivitetsstöd
Antal nya ungdomsprojekt via ”en
snabb slant”
Andel elever som deltar i Kultur
nyckeln av totala målgruppen
Antal besök fritidsgårdar
Deltagare C4-lägret och Kulturlägret
Procentuella deltagartillfällen flickor
aktivitetsstöd
Unika deltagare pojkar och flickor
Procentuella besök fritidgårdar
flickor
Barnkonventionen
Kultur och fritid för äldre
Antal föreningsprojekt integration

Antal besökare på stadsbiblioteket
Antal program
Utlåning
Besök på Snoka, den digitala portalen
till SKNO-biblioteken

Antal program
Besökstal
Antal evenemang med regionalt, nationellt och internationellt genomslag
Framtagande av nytt kultur- och
fritidspolitiskt strategidokument
Antal företag inom kulturella,
kreativa näringar

•
•

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå

•
•

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

KOMMENTAR
»» SCB:s medborgarundersökning visade positivt resultat för
kultur- och fritidsverksamheterna med NMI 72 för kultur
och 63 för fritid.
»» Brukarundersökning vid rastplatserna längs kanot- och
Skåneled. Dock låg svarsfrekvens. Positiva svar till skötseln
av leder och rastplatser. Bidragsutredning föreningsbidrag
inledd, där bl.a. brukarundersökningar föreningsliv ingår.
»» Besökstal för kulturinstitutionerna var över 500 000.
»» Arenans besökstal 393 000.

»»
»»
»»
»»
»»

36,4 deltagartillfällen per invånare i åldern 7-20 år.
6 projekt beviljades ”en snabb slant”.
76 %.
15,32 besök på fritidsgårdar per invånare 10-18 år.
642 deltagande barn på C4-lägret och 118 på Kulturlägret.

»» 43,1 % av deltagartillfällena genomfördes av flickor.
»» 6,7 procentenheters skillnad mellan unika deltagare pojkar
och flickor.
»» 24,6 % av besök fritidsgårdar var flickor.
»» Arbetet med barnkonventionen pågår.
»» Dialog med omsorgsförvaltningen, t.ex. om Senior Sport
School och bidrag pågår.
»» 17 integrationsbidrag beviljades.
»» 178 354 besökare.
»» 500 program.
»» Utlånen har minskat. Gamlegårdens och Tollarps bibliotek
har haft stängt en period p.g.a. ombyggnad, vilket påverkat
besök- och utlåningssiffror.
»» 275 672 besök på Snoka. Gäller hela Skåne Nordost.
»» 509 program.
»» 37 871 besök på programmen.
»» 16 evenemang med regionalt genomslag, 8 nationella och
3 internationella evenemang.
»» Ny kultur- och fritidspolitisk strategi har antagits av Kommunfullmäktige.
»» Diskusson om destinationsutveckling kopplat till kkn har
inletts med kommunledningskontoret.
»» Arbete pågår med att uppdatera badplanen. Fokus under
2016 var utredning om ny handikappbadplats.
»» Ett nätverk har skapats. Under 2017 ska gemensamma mål
och satsningar formuleras.

•

Kristianstad som ledande
friluftskommun

•
•

•

God hälsa och hög
arbetstillfredsställelse

•
•

Nöjd-Medarbetar-Index
Sjukfrånvaro

•

Ökad delaktighet,
ökat medskapande
och ansvarstagande

»» KOF hade 4,68 och kommunen 4,61.
»» 19 dagar i snitt per tillsvidareanställd och gränsen för gult
låg på 17.

•
•

Medarbetarskaps-Index
Ledarskapsindex

»» KOF hade 4,67 och kommunen 4,59.
»» KOF hade 4,77 och kommunen 4,71.

•
•

Budgetföljsamhet
Genomförandegrad investeringar

•

Beläggningsgrad stora idrottshallar

»» Driftbudgeten visade ett underskott på -492 tkr.
»» Investeringsbudgeten visar ett överskott på ca +1,5 mkr.
Överskottet berodde på upphandlingar som inte hunnit
slutföras.

•
•

Budgetrespekt

Ekonomiskt och miljö
mässigt hållbara anläggningar och arbetssätt

Ny badplan

Nätverk friluftsliv

»» Beläggningsgrad 81,2 %.
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Digitalisering av detaljplaner och
visualisering av planprioritering
Detaljplaner som tagits fram under året
har digitaliserats och lagrats så de blir
analyserbara. Visualisering har skett av
prioriteringslistan för detaljplaner på digital karta som gjort den överskådlig och
lättillgänglig.

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

•
•
•
•

•
•
•
•

Medborgare
Utveckling

Medarbetare
Ekonomi

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå
Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

C4 Shopping i Hammar är ett av de områden som varit aktuella för planering och bygglov under 2016.

Uppdrag
Byggnadsnämnden har det politiska
ansvaret för plan- och byggfrågor samt
för geografisk information och lantmäteri. Det innebär att nämnden bland
annat har ansvar för att lämna råd och
upplysningar i frågor som rör nämndens
verksamhet, att utveckla samarbetet med
organisationer och intressegrupper inom
sitt ansvarsområde samt att ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning,
byggande och fastighetsbildning.

Årets händelser

Antalet lov- och anmälningsärende var
fortsatt mycket högt, totalt 1 540 stycken.
Jämfört med den senaste 10-årsperioden har 2015 och 2016 haft högst antal
ärenden. Medianvärdet på handläggningstiderna var 16 dagar, lågt trots hög
belastning. Antal inkomna och avslutade
lantmäteriförrättningar blev 100 stycken,
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vilket är något lägre än genomsnittsantalet för de senaste åren.
Under året har 470 startbesked lämnats för uppförande av ett rekordstort
antal nya bostäder.
Verksamheten har under perioden
haft ett antal vakanta tjänster varför en
prioritering har fått ske mellan olika
planuppdrag. Revidering har skett av den
prioriteringslista som ligger till grund
för arbetsordning avseende detaljplaner.
Riktlinjerna för prioritering utgår från
ett antal kriterier som är vägledande
avseende möjligheten att uppnå de
målsättningar som anges i den kommun
övergripande Strategiska Färdplanen.
Planprioriteringslistan har digitaliserats
och visualiserats på digital karta, vilket
gjort den överskådlig och lättillgänglig.
Detaljplaner som tagits fram under
året har digitaliserats och lagrats i ett
GIS-format, så de blir analyserbara.
Det blir därmed möjligt att presentera

dem på ett enklare sätt, för till exempel
kommunens invånare, men blir också till
hjälp i förvaltningens verksamhet. Ett
mycket stort arbete med digitalisering
av samtliga äldre planer har påbörjats
under året och fortsätter under 2017.
En gemensam förvaltning för byggnadsnämnden och miljö- och hälso
skyddsnämnden bildades under året.
Genom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är kommunen väl rustat för
de utmaningar som finns avseende bland
annat krav på effektiv och samordnad
prövning. Sammanslagningen har medfört att det under verksamhetsåret har
fått läggas extra resurser på att upprätta
nya rutiner, strukturer och arbetssätt.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

Målsättning om attraktivt och långsiktigt
hållbart byggande, samt hög servicenivå

PLANERING & SAMHÄLLSBYGGANDE

Ny radhusbebyggelse
planeras i Hammarslund.

Startbesked beviljades
för flerbostadshus vid
ishallen.

Förslaget till kust- och havsplan visar vilka områden som är känsliga för klimatförändringar.

till företag och medborgare, får anses
vara uppfyllda, dels genom de beslut om
planer och bygglov som är tagna, dels genom den uppföljning som sker avseende
handläggningstid för olika ärendeområden.

UTVECKLING

Målsättningen om samhällsbyggande
som stärker Kristianstad som tillväxtmotor i regionen anses uppnått genom
bland annat delaktighet och projektledning inom ramen för Strukturplan Skåne
Nordost. Projektet är viktigt för att skapa
förutsättningar för tillväxt och attraktivitet i regionen.

MEDARBETARE

Hög arbetstillfredställelse och en god
arbetsmiljö har i stort kunnat uppnås. En
medarbetarenkät har genomförts under
perioden och därefter har åtgärdsområden identifierats, både där förbättringar
i arbetsmiljön behöver ske, men även

inom områden där goda resultat ska
behållas.

EKONOMI

Driftanalys
Det ekonomiska resultatet visar på ett
driftbudgetöverskott på ca +3,1 mkr. Ett
antal vakanta tjänster bidrar till överskottet, vilket lett till att viss verksamhet
har fått flyttas fram till 2017.

Investeringsanalys

Ett visst budgetöverskott kan noteras
avseende investeringsbudgeten.

Framtiden

Hög servicenivå, rättssäker handläggning
och korta handläggningstider, liksom
insatser för ett fortsatt högt bostadsbyggande, kommer även fortsättningsvis att
vara tongivande för verksamheten. En
viktig satsning är arbetet med e-tjänster
och förenkling av ansökningsblanketter.

För att synliggöra samhällsbyggnadsprocessen tydligare för bland annat kommunens invånare, avsätts resurser till att
ta fram förutsättningar för ett visualiseringscenter, placerat i medborgarcenter.
Ett sådant gör den fysiska planeringen
lättöverskådlig och lättillgänglig och
kopplingen till andra delar i samhällsbyggandet, som kommunens vision och
miljömål, kan belysas och förklaras.
Byggnadsnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel

2016

2015

34 222

33 375

–13 229

–47 451

–15 504

16 339
3 110

15 571

1 108

1 213

55

53

61 %
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–48 879
67

60 %
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Byggnadsnämndens styrkort 2016

• EKONOMI

• MEDARBETARE

• UTVECKLING

• MEDBORGARE

MÅL

•

Attraktivt och hållbart
byggande

•

Hög servicenivå till företag
och medborgare

•

Samhällsbyggande som
stärker Kristianstad som
tillväxtmotor i regionen

•

Hög arbetstillfredsställelse
och en god arbetsmiljö

•

Genomförd planerad
verksamhet inom
budgetram

Lantmäteriförrättning
vid Ursulas källa på Ivö.
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INDIKATOR

•
•

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå

•
•

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

KOMMENTAR

•

Andel uppnådda verksamhetsmål i
verksamhetsplanen med koppling till
attraktivt och långsiktigt hållbart
byggande

»» Flertalet av de uppsatta målen har uppnåtts under
året. Arbetet med vissa planer är dock försenat bl.a.
fördjupad översiktsplan för Kristianstad. Åtgärder
är vidtagna och tidplanen justerad.

•

Högre NKI-resultat jämfört med 2015

»» Mätning har skett efter tertial 1 och 2. Värden för
tertial 2 är högre jämfört med 2015.

•

Uppsatta mål i verksamhetsplanen som
bär koppling till samhällsbyggande som
stärker Kristianstad som tillväxtmotor i
regionen

»» Målet anses uppnått genom bl.a. delaktighet och
projektledning inom ramen för Strukturplan Skåne
Nordost, vilket är ett projekt för att skapa förutsättningar för tillväxt och attraktivitet i regionen.

•

Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) ska vara
högre än kommunsnittet

»» NMI är 4,65 på förvaltningen, kommunen har 4,61
i genomsnitt.

•

Uppföljning av verksamhetsplan/budget
sker till nämnden tertialvis

»» Verksamheten bedrivs inom givna ramar både
avseende driftskostnad som investeringar. Viss
verksamhet har dock fått flyttas fram till 2017.

MILJÖ & HÄLSA

Effektivare tillsyn
och samarbete
Sammanslagningen till en större förvaltning resulterade i nya rutiner och förstärkt samarbete. Det märks
bland annat genom ökat samarbete i planfrågor.
Serveringstillstånd för alkohol var ett nytt ansvarsområde för nämnden. Det innebar utveckling av nya
arbetssätt både för att få en effektivare tillsyn och för
att underlätta för de företag som söker tillstånd.

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

•
•
•
•

•
•
•
•

Medborgare
Utveckling

Medarbetare
Ekonomi

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå
Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Serveringstillstånd för alkohol var ett nytt ansvarsområde för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Uppdrag
Nämnden har det politiska ansvaret för
kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. Det innebär tillsyn, miljöstrategiskt
arbete och information.

Årets händelser

Nämnden tog över ansvaret för att
hantera serveringstillstånd för alkohol.
Arbetssättet har effektiviserats för att
kunna genomföra mer tillsyn på olika
verksamheter. Samordning sker också
med livsmedelsinspektörerna. Inom livsmedel genomfördes ett projekt om risker
med material som kommer i kontakt med
livsmedel.
I miljötillsynen låg fokus på kemikalier. Det handlade både om kemikalier i
verksamheter, men också på konsument-

produkter. Nämnden tog fram ett förslag
till handlingsplan för kemikaliesmarta
förskolor. Utöver den planerade verksamheten har nämnden lagt mycket tid
på att samverka med andra förvaltningar
när det gäller byggnadsrelaterat ohälsa i
kommunala byggnader.
Nämnden medverkade i arbetet med
att ta fram en kust- och havsplan och
lyfte bland annat natur- och hållbarhetsfrågor. Just havet har varit i fokus eftersom det finns flera områden i havet med
höga naturvärden. Ett arbete startades
upp med att ta fram underlag för marin
reservatbildning. För att minska näringsläckaget till havet fortsatte satsningen
på att inventera och ställa krav på bättre
avloppsrening längs Vramsån.
Inom Agenda 21-arbetet har fokus

legat på att informera om Fairtrade och
att genomföra Framtidsveckan.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

Verksamheten drivs med en öppen attityd och en hög servicenivå till företag och
kommuninvånare.
Målsättningen om snabb ärendehandläggning och hög tillgänglighet anses
generellt vara uppfylld.
Avdelningens första e-tjänst blev
klar under året och fler tjänster är på
gång.
Tillsyn enligt miljöbalken genomfördes som planerat enligt en riskbaserad
plan. Livsmedelskontroll genomfördes på
cirka 760 livsmedelsanläggningar.
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Rådgivning till
markägare ökar
mångfalden på
betesmarker.

Kemikalier var i fokus vid miljötillsyn.
Barnkoll – kontroll av innehåll i smink för barn.

UTVECKLING
Målsättningen om att vara en kunskapsresurs till verksamhetsutövare bedöms
vara uppfylld. Förvaltningen arbetar
kontinuerligt med att ha en god dialog
och sprida information till verksamhetsutövare och allmänhet.

MEDARBETARE

Målsättningen om en god arbetsmiljö
uppnås genom att arbetsmiljöfrågor
ingår i det dagliga arbetet. Avstämningsmöten och verksamhetsplanering
genomförs regelbundet för att följa upp
hur arbetsfördelningen ser ut på avdelningen. Det bidrar till en hög arbetstillfredställelse och medskapandenivå.

EKONOMI

Driftanalys
Resultatet för året blev ett underskott i
driftbudgeten på -120 tkr. Underskottet
berodde på att miljö- och hälsoskyddsnämnden tog över ansvaret för serveringstillstånd för alkohol. Kostnaderna
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för arbetsområdet var högre än det
tillskott som nämnden fick i budgeten.
Intäkterna från serveringstillstånd för
alkohol blev inte heller lika höga som i
budgeten.
Tillsynsintäkterna för övriga arbetsområden motsvarade de budgeterade.
Avdelningen har också fått statliga och
regionala bidrag till olika projekt.

Investeringsanalys

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade
ingen investeringsbudget 2016.

Framtiden

Det är viktigt att nu satsa på att förverkliga de åtgärder som finns i de nya
miljömålen och naturvårdsprogrammet.
Nämnden kommer därför att prioritera
både att driva åtgärder och att följa upp
hela kommunens åtgärdsarbete. Statusen
på åtgärderna kommer att redovisas i
webbverktyget Miljöbarometern som
publiceras igen under våren.
Nämnden kommer att fortsätta prio-

ritera åtgärder med inriktning på ”Friskt
vatten” och ”Kemikaliesmart vardag”.
Friskt vatten handlar både om havet och
vattendragen, men också om dricksvattenkvaliteten. Även inom livsmedel kommer dricksvatten att vara ett prioriterat
område. Därför görs en satsning på att
utveckla beredskapsplanen för dricksvatten. När det gäller kemikaliesmart vardag
kommer flera projekt att drivas inom
miljötillsynen. Dessutom ska en kemikalieplan tas fram för kommunen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel

2016
7 337

2015
6 229

–19 081

–11 744

–11 159

11 624

11 143

–120

–17 388
–16

0

0

23

21

80 %

76 %

MILJÖ & HÄLSA

Miljö- och hälsoskyddsnämndens styrkort 2016
MÅL

INDIKATOR

•
•
•

Snabb och rättssäker
ärendehandläggning

•
•
•

• MEDBORGARE

•
•
•
•
•
•
•

• EKONOMI

• MEDARBETARE

• UTVECKLING

•
•

•

•
•
•

•

Hög tillgänglighet och god
service
Implementering av åtgärdsprogram för miljömål
Stärkt status för hotade
arter i kommunen

Riskbaserad miljöbalkstillsyn

•
•
•
•
•
•
•
•

Två resp. sex veckors ärendehandläggning
vid kompletta handlingar
Ökad tydlighet efter miljötillsyn med
reviderade mallar

Uppföljning av tidsatta krav sker snarast
efter utgången tid
Beslut tas efter max en påminnelse vid
överenskommelse om åtgärd
Alla handläggare ska ha gjort något
gemensamt besök

Internkontroll utifrån bl.a. risker för
rättsosäkerhet
Internkontroll utifrån bl.a. risker för brister i servicenivå

Utveckling av arbetssätt för serveringstillstånd
Förenklad information vid tillsyn

Antagande av mål och åtgärder i berörda
förvaltningar
Nyckeltal i en ny Miljöbarometer

Åtgärder kopplade till ansvarsarter

Stärkt skydd av värdefulla områden

•
•

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå

•
•

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

KOMMENTAR
»» Merparten av ärendena hanteras inom tidsramen
2 veckor för delegeringsbeslut och ca 6 veckor för
nämndbeslut vid kompletta handlingar.

»» En översyn av arbetssätt och mallar har påbörjats
inom miljötillsynen.

»» Uppföljning av tidsatta krav sker som regel direkt
efter utgången tid och rutinerna har skärpts ytterligare.
»» Beslut tas som regel efter max en påminnelse.

»» Alla handläggare har gjort något gemensamt besök.
»» Internkontroll omfattar rättsosäkerhet.
»» Internkontroll av servicenivå.

»» Arbetssätt för serveringstillstånd har utvecklats.
»» Information vid tillsyn har förenklats.

»» Kommunala miljömål har antagits och åtgärds
arbete har inletts.
»» Miljöbarometern har uppdaterats. Publicering görs
på nya webben.
»» Åtgärdsarbete för ansvarsarter pågår.
»» Arbete för stärkt skydd pågår.

»» Tillsyn utförs enligt riskbaserad verksamhetsplan
och behovsutredning.

•

Miljömålsstyrd och riskbaserad behovs
utredning och verksamhetsplan

Förbättrad vattenstatus i
Hanöbukten

•
•
•

Medverkan i havsplaneprocess

Mha är en kunskapsresurs
för verksamhetsutövare och
allmänhet

•
•
•
•
•

Nöjd-Kund-Index

Personalstatistik i kursdeltagande

»» Nämnden satsar på att förse verksamhetsutövare,
kommuninvånare m.fl. med information.
»» Löpande kursdeltagande som följs upp.

•

Aktivt nätverksarbete med förvaltningar,
myndigheter och organisationer

»» Aktivt nätverksarbete har skett i många olika sammanhang.

Livsmedelstillsyn med
fokus på säkra livsmedel
och riktig information
Minimerade risker med
kemikalieanvändning

Mha är i kunskapsfronten
inom vårt verksamhets
område
Hög arbetstillfredsställelse
och en god arbetsmiljö
”Rätt” arbetsbelastning/
nivå

Kontinuerligt utvecklingsarbete med stort medskapande
Genomföra planerad verksamhet inom budget

•
•
•
•
•
•
•

Kontroll som baseras på en flerårig plan,
branschvisa indikatorkontrollområden
och tidigare erfarenhet
Åtgärder inom fokusområde Hanöbukten
Åtgärder inom fokusområde Giftfri vardag,
ex giftfria förskolor
Systematisk uppdatering av webb

Genomförda informationsaktiviteter
Medverkan i regionalt och nationellt
arbete/utredningar.

Förbättringsarbete enligt handlingsplan
inom systematiskt arbetsmiljöarbete
Frisktal mha

Uppföljning vid medarbetarsamtal, tertial
avstämning och tidsredovisning.
Genomförd processutveckling för anmälan, klagomål, alkohol och tillsyn

Initiativ från handläggare på dagordning.
Tertialvis uppföljning av verksamhetsplan/budget
Månadsvis information till personal

»» Kontroll har i stor utsträckning utförts enligt plan,
men brist på resurser medförde att årsplanen inte
helt kunde fullföljas.
»» Åtgärder pågår som planerat.

»» Medverkan i havsplaneprocessen har genomförts.
»» Arbete inom fokusområdet pågår som planerat.
Förslag till handlingsplan för kemikaliesmarta
förskolor är framtagen.
»» SKL:s enkät 2016 visade positivt resultat.
»» Uppdatering av webben pågår.

»» Mha deltog i nationella och regionala projekt samt i
nationella referensgrupper vid fler än 10 tillfällen.
»» Förbättringsarbete har genomförts enligt handlingsplan inom systematiskt arbetsmiljöarbete.
»» Frisktalet för avdelningen är högt.

»» Avstämning gruppvis genomfördes i april, september och november. Medarbetarsamtal genomfördes
under hösten.
»» Processkartläggning har till största delen genomförts som planerat.
»» Det finns en stor delaktighet från handläggare på
interna möten och målet uppfylls utifrån indikatorn.
»» Verksamhetsplan har genomförts i princip inom
budgetram och uppföljning har skett.
»» Information har genomförts varje månad.
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AB KRISTIANSTADSBYGGEN

I projektet jämställda miljöer i Gamlegårdens centrum var det fokus på att
skapa en plats lika självklar för kvinnor, som män och barn, att röra sig i.

Mötena med hyresgästerna och det bosociala arbetet är viktigt för ABK.

Uppdrag
AB Kristianstadsbyggen (ABK) är ett
allmännyttigt bostadsföretag vars uppgift
är att bygga och förvalta hyresbostäder
för alla boendegrupper. ABK äger och
förvaltar 9 000 bostäder och 300 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

Bolaget planerar att bygga 1 000 nya
bostäder i kommunen de kommande fem
åren och har under 2016 påbörjat nyproduktion av ca 100 lägenheter. Under året
har ABK färdigställt fyra projekt med 34
lägenheter i Kristianstad och 16 lägenheter i Vä, samt genom AB Allön färdigställt
ett vård- och omsorgsboende med 36
lägenheter och storkök i Åhus.
Bolaget har under 2016 ökat renove-
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I kvarteret Hunden, mitt emot kulturkvarteret i Kristianstad
byggdes lokaler om till nya bostäder.

ring och underhåll av fastigheterna från
en redan hög nivå. Större renoveringsprojekt är bland annat förnyelsearbetet
på Lyckans Höjd, innergården på kv
Pontonen samt fasad- och takrenovering
i kv Kina.
Bolaget har under året belönats med
Kristianstad kommuns miljöpris för sitt
energi- och miljöarbete, samt med Guldäpplet för nytänkande hyresgästkommunikation.
I projektet Jämställda miljöer har
Gamlegårdens centrum renoverats utifrån idéer från hyresgästerna.
I augusti arrangerade ABK Kulturdagen på Gamlegården, med flera tusen
besökare.
Under året har bolaget påbörjat en
organisationsförändring, med målet att
skapa ökad effektivitet samt ökad samsyn inom företaget. SIKAB planerar för
att bygga kommunens nya badhus.

Måluppfyllelse

Bolagets resultat jämfört med budget
för 2016 har påverkats positivt av den

mycket goda uthyrningsgraden för både
bostäder och lokaler, det gynnsamma
ränteläget och goda insatser av personalen. Resultatet har också påverkats av
satsningen på underhåll, renovering och
energieffektivisering.

Framtiden

ABK kommer fortsätta sitt arbete för en
positiv utveckling i Kristianstads kommun genom nyproduktion av bostäder,
underhåll av fastigheterna, 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

2016

2015

768 431

758 112

15,6

15,6

32 931

296 078
210

52 566

258 278
212

C4 ENERGI AB

C4 Energi påbörjade arbetet med utbyggnad av
fjärrvärme till C4 Shopping i Hammar.

Under 2016 har en förbehandlingsanläggning
installerats på biogasanläggningen i Karpalund.

Under Öppet Rådhus informerades bland annat om
vilka elavtal som finns att välja på hos C4 Energi.

Uppdrag

I Karpalund har 53,6 GWh biogas
producerats, varav 37,8 GWh sålts som
fordonsgas. På grund av låga priser på
biogas och en rad reinvesteringar ligger
AO Biogas resultat strax under budget.
En ny förbehandlingsanläggning är
driftsatt i Karpalund. Därmed behandlas
hushållens bruna påsar med organiskt
avfall numera direkt i Karpalund.

anpassas till nya förbrukningsmönster
och verklig kostnadsstruktur.
2017 planeras för en uppbyggnad av
kapacitet för att affärsmässigt erbjuda
solcellslösningar för elproduktion, lösningar kring laddning av elbilar och ellagring av en rad kundnära servicetjänster, för att bistå kunderna att använda sin
energi så effektivt som möjligt.
Ett kontinuerligt arbete pågår för att
upprätthålla hög tillgänglighet och effektivitet i bolagets verksamheter.
För de nystartade verksamheterna
Elhandel och Fjärrkyla läggs stort fokus
på att öka kundvolymerna.
Biogasverksamheten lider av osäkra
marknadsförutsättningar. Kortsiktiga
skatteregler och brist på långsiktighet i
strategin för bränslen i busstrafiken är
påtagliga hot. En rad initiativ tas för att
möta dessa. Målet är också att dubbla
produktionen till 2020 för att vinna storskalighetsfördelar.
För att nå kommunens mål i fiberverksamheten kommer utbyggnadstakten vara ca 5–6 000 fastigheter under
2017–2018, därefter minskar takten
något fram till 2020.

C4 Energis (C4E) verksamhet omfattar
Eldistribution, Fjärrvärme, Fjärrkyla,
Biogas, Fibernät och Elhandel. El produceras också vid Allöverket. Uppdraget är
att leverera miljövänliga produkter, tjänster och service med hög leveranssäkerhet
till konkurrenskraftiga priser. Ägardirektiv anger förväntad avkastning.

Årets händelser

Från starten av AO elhandel 1 april 2015
har C4E vid årsskiftet mer än 3 200
elhandelskunder. Elförsäljningen 2016
uppgick till 38 GWh. All el som C4E säljer
och producerar är 100 procent förnyelse
bar. Priser på el och elcertifikat har
generellt varit låga, medan volatiliteten i
elpriserna ökat.
Fjärrvärmeförsäljning har varit som
budgeterat och elproduktionen något
högre än budget. Under året har 84 nya
anläggningar anslutits till fjärrvärme,
varav 65 villor. I verksamheten Fjärrkyla
har tre nya kunder anslutits.
I eldistributionen var volymerna 501
GWh, vilket var två procent högre än
2015.
Under 2016 har utbyggnad i fiberverksamheten genomförts till ca 6 000
nya fastigheter/hushåll. Ca 70 procent av
kommunens fastigheter/hushåll är redan
anslutna eller har de mindre än 50 meter
till lagd fiberinfrastruktur. Uthyrning
av svartfiberförbindelser ökar. Fler än
12 000 kunder är nu aktiva och köper
tjänster i nätet.

Måluppfyllelse

Prisnivån på C4Es produkter och
tjänster är konkurrenskraftiga med
en stark miljöprofil. Enligt den årliga
”Nils Holgersson-jämförelsen” ligger
C4Es elnäts- och fjärrvärmepriser
under genomsnittet i riket och Skåne.
Produktionen och kvaliteten generellt
i leveranserna har varit god. Resultat
nivån är bättre än budget.

Framtiden

En Nordisk slutkundsmarknad för el
bedöms vara etablerad under perioden
2020–2022 vilket kommer att påverka
C4E. Genom etablering av elhandel är
C4E nu starkare rustad för att kunna
möta dessa förändringar.
Energibesparing, framför allt hos
större kunder, leder till minskad efterfrågan, inte minst på grund av LED-effekten.
Förhoppningsvis kan ökad takt i nybyggnation och nyetableringar kompensera
för detta.
Arbetet med att se över prismodellen
för fjärrvärme fortsätter. Den behöver

C4 Energi AB (koncernen)
Ekonomi (tkr)
Nettoomsättning

2016

2015

511 847

489 539

37,7

34,7

Resultat efter fin.
poster

104 345

Nettoinvesteringar

152 769

Soliditet %

Antal anställda

91

91 729

132 872
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RENHÅLLNINGEN KRISTIANSTAD

Renhållningen på plats med fyrfacksinformation
på Fjälkingedagen.

Det nya insamlingssystemet innebär två fyrkantskärl med åtta fraktioner.

Uppdrag
Renhållningen Kristianstad har som
uppdrag att på ett effektivt sätt samla
in och omhänderta kommuninvånarnas
hushållsavfall med fokus på bästa miljö-,
service- och kundnytta.

Årets händelser

Årets fokus låg på förberedelser inför det
nya fastighetsnära insamlingssystemet
för förpackningar och tidningar, Fyrfack.
Nya sopbilar och kärl beställdes samtidigt som informationsinsatser genomfördes bland annat genom personliga möten
och en ny fyrfackshemsida.
Planeringsarbetet med nya återvinningscentraler (ÅVC) i kommunen pågick
för fullt under året. Fokus för de nya återvinningscentralerna har varit att de ska
vara moderna och estetiskt tilltalande.
Bolaget arbetade därför flitigt med design, logistik och säkerhet som levererar
högsta kvalitet.
86
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Insamling av återbruksprylar ökade;
ÅVC Åhus samlade in ca 75 ton och i
oktober startades även återbruksinsamling på ÅVC Tollarp. Med ökad fokus på
information lanserade Renhållningen
kundportalen Mina sopor, etablerade
sig på sociala medier och tog fram fyra
animerade informationsfilmer.

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 man aktivt med delaktighet, engagemang och ansvarstagande. Ekonomin
planeras långsiktigt och kostnader ses
över löpande.

Framtiden

Under våren 2017 kommer Renhållningen att etappvis börja införa det nya

Renhållningens årliga sopsorteringsshow tillsammans med
Sopkommissionen drar hundratals förstaklassare varje år.

insamlingssystemet Fyrfack i Kristianstads kommun.
Utvecklingsarbetet med att modernisera återvinningscentralerna kommer
att fortlöpa. För att möta dagens och
morgondagens behov och krav kommer
en ny återvinningscentral i Arkelstorp att
byggas med invigning i december 2017.
Nya återvinningscentraler i Kristianstad
och Degeberga planeras också, med fokus
på större ytor, ökad trafiksäkerhet, mottagning av farligt avfall och återbruk. Passersystem ska på sikt införas på samtliga
återvinningscentraler.
Renhållningen Kristianstad (koncernen)
Ekonomi (tkr)
Nettoomsättning

Resultat efter fin.
poster

Soliditet %

Nettoinvesteringar
Antal anställda

2016

2015

82 662

85 878

–1 326
23,0

7 429

60

–469
22,0

17 298
58

ÅHUS HAMN & STUVERI AB

Tekniska chefen Martin Svensson visar hamnens nyligen
inköpta containertruck.

Lossning med vikarmskran.

Uppdrag
Åhus Hamn & Stuveri AB är ett hamnbolag med delat ägarskap mellan Kristianstads kommun (54 procent) och Åhus
Stuveriintressenter AB (46 procent) 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 vars
uppgift är att tillhandahålla mäkleri- och
speditionstjänster.

Årets händelser

Bolaget har under 2016 arbetat fram en
ny värdegrund som bygger på Kunden i
fokus, Professionalism och Långsiktigt
hållbara. All personal har deltagit i arbetet och formulerat ett regelverk för hur
arbete och samverkan ska bedrivas.
Projektet med att hantera vattenledningsrör för förstärkningsledningen mellan Perstorp och Ringsjön, som Sydvatten

Hamnområdet i Åhus.

AB genomför, har löpt väl under året
och kommer att fortsätta en bit in under
2017. Hamnens personal har fått mycket
beröm för hur man hanterat det känsliga
godset.
Hamnbolaget har under året samarbetat med Ystad Hamn Logistik AB i
syfte att utveckla konkurrenskraft och
infrastruktur i regionen, främst i östra
Skåne. Inom ramen för samarbetet har
ett nätverk för utveckling av Östra Skåne
bildats och tre möten har genomförts.
I nätverket deltar representanter från
Åhus och Ystads hamnar, SKNO, SÖSK och
kommunerna Kristianstad, Hässleholm,
Ystad och Simrishamn.
Bolaget har under året fortsatt arbetat
med projektet kring en naturgasterminal
inom hamnområdet, med en förbindelse
till biogasproduktionen, tillsammans
med E.ON och Swedegas.

Måluppfyllelse

Det totala godsflödet har minskat med
cirka två procent. Främst har det märkts

minskningar avseende foder, spannmål
och containergods. Positiva trender finns
dock inom hantering av gips, gödning,
sten och virke. En god kostnadskontroll
och en positiv ränteutveckling bidrar till
att bolaget kan leverera ett resultat som
är bättre än budgeterat.

Framtiden

Bolaget har nu genomfört en rad nödvändiga investeringar som påverkar
handlingsfriheten. Denna stora investeringsvolym tynger bolaget kraftfullt och
därför måste affärsutveckling vara prioriterat under de närmast kommande åren.
Åhus Hamn & Stuveri AB
Ekonomi (tkr)

2016

2015

Nettomsättning

55 736

52 824

21,0

20,0

Resultat efter fin.
poster
Soliditet %

Nettoinvesteringar
Antal anställda

3 807
8 389
28
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739

7 782
29
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KRISTIANSTAD AIRPORT AB

Helén sköter ledningen
i tornet på Kristianstad
Österlen Airport.

Blokart-SM 2016 på flygplatsen.

Näringslivsdagen arrangerades 2016 på flygplatsen.

Uppdrag
Flygplatsbolaget bedriver flygplatsverksamhet på Kristianstad Österlen Airport i
Everöd. Bolaget startade sin verksamhet
1984.
Bolaget ägs av fyra kommuner enligt
följande fördelning, Kristianstads kommun 91 procent, Hässleholms kommun
5 procent, Bromölla kommun 2 procent
och Östra Göinge kommun 2 procent.

Årets händelser

Antalet passagerare var under 2016 strax
över 30 000, vilket är en minskning med
ca 5 000 passagerare jämfört med föregående år. Minskningen berodde framför
allt på att charterresandet till Turkiet
helt uteblev under året och att Sparrow
hade färre avgångar till Stockholm jämfört med 2015.
Under året har det genomförts tre
88
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Fullt på plattan.

charteravgångar till Kroatien, med lyckat
resultat. För andra året var Stockholmstrafiken även igång under sommar
veckorna med en tidtabell anpassad efter
semesterresande.
Under året har det förhandlats fram ett
nytt kontrakt med Sparrow Aviation som
ligger i linje med den passagerarvolym
bolaget har idag. Förra kontraktet var an
passat efter målbilden 50 000 passagerare.
Det nya kontraktet har påverkat resultatet
negativt under 2016, men det skapar klart
bättre förutsättningar för passagerartillväxt 2017 och de därefter kommande åren.
Att öka passagerarantalet är nödvändigt för
att skapa bättre och högre intäktsmöjlig
heter och målet är därför att växa tvåsiffrigt i procent varje år under de tre närmsta
åren.

Måluppfyllelse

Bolaget redovisade ett negativt resul-

tat efter finansiella poster på -6,5 mkr.
Under 2016 var investeringsvolymen
ca 0,6 mkr.
Målet för antal resenärer under året
var 30 000, och utfallet blev detsamma.

Framtiden

Det förs diskussioner och avtalsförhandlingar med ett antal potentiella partners.
Under 2017 kommer ett femtiotal nya
avgångar till Stockholm lanseras.
Kristianstad Airport AB
Ekonomi (tkr)

2016

2015

Nettomsättning

8 050

5 395

Resultat efter fin.
poster
Soliditet %

Nettoinvesteringar
Antal anställda

–6 282

–6 917

634

938

92,0
24

93,0
24

KRINOVA AB

Krinova har drivit flera ToY-projekt under året. Ett av dem var
”Framtidens mest innovativa utbildningsintegrerade café” som
Maria, Ida och Maida jobbade med under 10 veckor.

Året har kantats av framgångar för många av företagen på Krinovas
Innovationsarena. Gårdfisk vann Änglamarkspriset 2016 för konceptet
miljövänlig fiskodling.

Uppdrag
I Krinovas roll ingår att rigga projekt
mellan akademi, offentlig verksamhet
och näringsliv som kan leda till nya
affärsidéer och innovationer. Profil
området mat – miljö – hälsa speglar
Kristianstadsregionens näringsliv och
Högskolan Kristianstads kompetens
områden. Genom innovationsarenan
erbjuds både nya och befintliga företag
stöd och verktyg som ska ge fler och mer
innovativa företag. Krinova är också en
dynamisk mötesplats för näringslivet och
i parken ska kunskapsintensiva företag
erbjudas etableringsmöjligheter.

Årets händelser

Krinova har under 2016 fortsatt stärka
sin ställning som mötesplats. För tredje
året arrangerade Krinova ”Food Hackathon”, vilket lockade deltagare från
världens alla hörn.
Totalt kom närmare 23 000 besökare
till Krinova under året för möten och
konferenser. Krinova har under året
utvecklat fredagsfrukostkonceptet som
mötesplats och välkomnar företag och

Food Hackathon by Krinova är ett årligt event som lockar
deltagare från världens alla hörn.

organisationer utanför Krinova att köpa
frukostbiljetter. Fredagsfrukost på Krinova är till för att knyta nya kontakter, få
inspiration och dela med sig av kunskaper och erfarenheter.
Allt fler, såväl företag, akademin
som offentliga organisationer har valt
att lägga ToY-projekt (Team of Young
professionals) hos Krinova för att få nya
infallsvinklar och lösningar. Under året
har Krinova drivit fyra ToY-projekt där
nyutexaminerade studenter löst utmaningar från samhälle och företag. Årets
ToY-projekt har gett nya perspektiv och
lösningar på framtidens badhus, ett levande centrum i Hörby, framtidens mest
innovativa utbildningsintegrerade café
och ett nytt koncept för Lekoseum i Osby.
Det har under 2016 varit ett rekordstort inflöde av företag, 106 stycken, till
Innovationsarenan. Flera av företagen
har också rönt framgångar både internationellt och nationellt.

Måluppfyllelse

Resultatet av Krinovas verksamhet sker
i form av tillväxt i företag och ökad att-

raktionskraft för Kristianstadsregionen.
Målet är att göra ett plus minus nollresultat. 2016 hade Krinova AB en omsättning
på 11,9 miljoner kr.

Framtiden

Under 2017 lanserar Krinova en testbed
för vattenrelaterade innovationer. Det
innebär en möjlighet att attrahera företag, kompetens och utvecklingskapital till
Kristianstadsregionen.
Krinova fortsätter att fördjupa sin internationella närvaro genom strategiska
samarbeten, vilket möjliggör ingångar
för företag på de aktuella marknaderna.
Krinova planerar att utveckla en vision
för science parkområdet.
Krinova AB

Ekonomi (tkr)

2016

2015

Nettomsättning

11 900

13 012

71,0

77,0

15

17

Resultat efter fin.
poster
Soliditet %

Nettoinvesteringar
Antal anställda

27
0
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-1
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KRISTIANSTADS INDUSTRIBYGGNADS AB

Uppdrag

Årets händelser

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 arbetsfrämjande syfte
samt att bedriva annan därmed jämförlig
verksamhet.
Bolaget ägs till 100 procent av Kristianstads Kommunföretag AB (KKF).

Samtliga fastigheter är avyttrade och det
bedrevs därför ingen uthyrningsverksamhet i bolaget under det gångna året.

Måluppfyllelse

Det redovisade resultatet efter finansiella
poster 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

Arenaområde Söder växer fram.
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2016

2015

0

0

–20

–54

99,0

99,0

0

0

0

0

Mat och upplevelser för alla sinnen

Postadress: 291 80 Kristianstad
Telefon växel: 044-13 50 00
kommun@kristianstad.se | www.kristianstad.se

