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Nämnd/Styrelse: Kommunfullmäktige 
  
Sekreterare: Hanna Nicander  
Tfn: 044-132226 
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Onsdagen den 14 december 2022 kl. 09:00, 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, 
Kristianstad. 

 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Anmälan av ersättare och upprop  

3 Val av justerare  

4 Delgivningar 2022/68 

A Granskning av delårsbokslut 2022 AV Media Skåne  2022/1301 

B Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga kraftbesked 
- Detaljplan för del av Hammar 138:24 m.fl. i Hammar 

2016/831 

C Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga kraftbesked 
Horna 3 12 och del av Lysbojen 4 

2017/29 

D Länsstyrelsen Skåne – Ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige - Fredrik Hamrin (M) 

2022/1309 

5 Revidering av gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kristianstads 
kommun 

2022/1187 

6 Reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda 2022/584 

7 Val av ledamöter och ersättare i arbete och 
välfärdsnämnden 

2022/1030 

8 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i arbete och välfärdsnämnden 

2022/1030 
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9 Val av ledamöter och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 

2022/1031 

10 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden 

2022/1031 

11 Val av ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden 2022/1035 

12 Val av ordförande och vice ordförande i 
byggnadsnämnden 

2022/1035 

13 Val av ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden 2022/1032 

14 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i omsorgsnämnden 

2022/1032 

15 Val av ledamöter och ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden 

2022/1036 

16 Val av ordförande och vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden 

2022/1036 

17 Val av ledamöter och ersättare i miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

2022/1037 

18 Val av ordförande och vice ordförande i miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

2022/1037 

19 Val av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden 2022/1039 

20 Val av ordförande och vice ordförande i tekniska 
nämnden 

2022/1039 

21 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden 2022/1041 

22 Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden 2022/1041 

23 Val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden 2022/1046 

24 Val av ordförande och vice ordförande i 
överförmyndarnämnden 

2022/1046 

25 Val av ledamöter och ersättare i Östra Skånes 
Hjälpmedelsnämnd 

2022/1048 

26 Val av ordförande och vice ordförande i Östra Skånes 
Hjälpmedelsnämnd 

2022/1048 

27 Val av ledamot och ersättare i gemensam nämnd för 
fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster 

2022/1050 
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28 Val av ordförande och vice ordförande i gemensam nämnd 
för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster 

2022/1050 

29 Val av ledamot tillika ordförande och ersättare i 
samordningsförbundet Skåne Nordost 

2022/1078 

30 Val av ledamöter, ersättare, revisor och revisorsersättare 
i styrelsen för Regionmuséet 

2022/1079 

31 Val av ombud och ersättare i Skånes kommuner 2022/1080 

32 Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet AV 
Media Skåne 

2022/1165 

33 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen avseende 
dels tätortsförhållanden och dels jord- eller 
skogsbruksfrågor 

2022/1081 

34 Val av ledamöter i styrelsen för Per Anderssons 
stipendiefond för teknisk utbildning 

2022/1082 

35 Val av ledamöter och ersättare i Solvig och Emil Isakssons 
fond för sjuka barn 

2022/1083 

36 Val av ordförande och vice ordförande i Solvig och Emil 
Isakssons fond för sjuka barn 

2022/1083 

37 Val av ledamöter i Anna Nilssons stiftelse 2022/1084 

38 Val av ledamot och revisor i Vanneberga Folkets Hus-
förening 

2022/1096 

39 Val av ledamöter, ersättare, revisor och revisorsersättare 
i stiftelsen Lerjevallen 

2022/1085 

40 Val av ledamöter i styrelsen för Mårten och Anna 
Pehrsons donationsfond för år 2023 

2022/1086 

41 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Nils 
Anderssons donationsfond (Fjälkinge) för år 2023 

2022/1087 

42 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för 
Wahlbergska stiftelsen för år 2023 

2022/1088 

43 Val av ledamot, ersättare och revisor i Kristianstads 
teaterförening för år 2023 

2022/1089 

44 Val av revisor och ersättare i Kristianstads 
fritidsgårdsforum för år 2023 

2022/1090 
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45 Val av revisor och revisorsersättare i Kristianstads 
tennisklubb för år 2023 

2022/1091 

46 Val av revisor och revisorsersättare i Vångabergets 
slalomklubb för år 2023 

2022/1092 

47 Val av ledamot i styrelsen för Ernst Wohlins stiftelse till 
Maria och Ola Wohlins minne för år 2023 

2022/1164 

48 Eventuella valärenden  

49 Borgens-/låneramar för de kommunala bolagen samt 
extern låneram för kommunkoncernen 2023 

2022/1291 

50 Borgensavgifter från och med år 2023 2022/1290 

51 Initiativärende - Extra föreningsstöd 2022 2022/1241 

52 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Kristianstads kommun gällande § 12 alkoholförtäring 

2022/1262 

53 Taxor för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 2023 

2022/1228 

54 Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten och 
avloppsanläggningar 2023 

2022/594 

55 Revidering av avfallstaxa för Kristianstads kommun 2022/1363 

56 Ordning för ersättares inträde för mandatperioden 2022-
2026 

2022/1233 

57 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 2022/751 

58 Eventuella motioner, interpellationer, frågor och 
medborgarförslag 

 

59 Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 2022/615 

 

Bo Silverbern 
Ordförande 



 
Revisorerna 

 
 
 

Till Kommunfullmäktige i Bromölla, Båstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, 
Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge 
kommuner 

 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2022-08-31 

 
Undertecknade har, i enlighet med vad Kommunallagen föreskriver, översiktligt granskat AV 
Media Skånes delårsrapport per 2022-08-31. Syftet med granskningen är att bedöma om 
direktionens fastställda mål för god ekonomisk hushållning samt det lagstadgade 
balanskravet kommer att uppfyllas. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i 
förhållande till en revision på så sätt att den främst baseras på analytisk granskning och 
heller inte omfattar all verksamhet. 

 
Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen gör vi följande bedömningar: 

 
Periodens resultat uppgår till ett överskott om 592 tkr, vilket kan jämföras med ett överskott 
på 396 tkr för motsvarande period föregående år. Prognostiserat helårsresultat visar på ett 
överskott om 439 tkr. 

 
Gällande måluppföljningen bedöms båda två finansiella mål och tre mål av totalt fem för 
verksamheten att uppnås vid årets slut. 

 
Balanskravet för 2022 bedöms bli uppfyllt genom att verksamheten visar ett överskott vid 
årets slut. 

 
Vår samlade bedömning av delårsrapporten, beträffande kriteriet rättvisande räkenskaper, i 
allt väsentligt kan anses upprättad enligt god kommunal redovisningssed. 

 
 
 

Hässleholm den 
 
 
 

Ulf Hansson Erik Lundvall Johan Berglund 
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AV Media Skåne

Granskning av delårsbokslut 2022

2022-10-26
Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor/certifierad revisor































Thomas Hallberg

Auktoriserad revisor/certifierad revisor

thomas.hallberg@se.ey.com

+46 70 5384617

































LAGA KRAFTBESKED 
BN 17-0058 
2022-11-11 

 

 

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

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
Mari Wagner  
044-13 55 01 
mari.wagner@kristianstad.se 
 

 

Detaljplan för del av Hammar 138:24 m.fl. i Hammar 
Byggnadsnämnden antog 2022-03-01, § 29 detaljplan för del av Hammar 138:24 m.fl. i 
Hammar. 

Länsstyrelsen har 2022-03-14 med stöd av 11 kap 10 § PBL beslutat att överprövning av 
byggnadsnämndens beslut inte ska ske. 

Byggnadsnämndens beslut har överklagats till Mark- och miljödomstolen enligt 13 kap 
2a §  PBL. Mark- och miljödomstolen har i dom 2022-10-20 avslagit överklagandet (mål 
nr P 1719-22). Tiden för överklagande av Mark- och miljödomstolens beslut gick ut 
2022-11-10. Domen har inte överklagats.  

Detaljplanen har fått laga kraft den 10 november 2022 

 

Handlingar 

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

Sändlista 

• Byggnadsnämnden 
• Kommunfullmäktige  
• Länsstyrelsen i Skåne län 
• Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun 
• kartor@kristianstad.se 
• eva.folkesson-loof@kristianstad.se 
• Kommunledningskontoret/ avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling  
• Tekniska förvaltningen 
• C4 Elnät (eldistributör) 



LAGA KRAFTBESKED 
BN 17–1799 
2022-11-10 

 

 

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

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
Alexander Bredén-Jonsson  
044-13 26 43 
alexander.breden-jonsson@kristianstad.se 
 

 

Detaljplan för Horna 3:12 och del av Lysbojen 4 i Åhus 
Kommunfullmäktige antog 2022-10-11, § 184 detaljplan för Horna 3:12 och del av 
Lysbojen 4 i Åhus. 

Länsstyrelsen har 2022-10-27 med stöd av 11 kap 10 § (SFS 2010:900) plan- och 
bygglagen beslutat att överprövning av kommunfullmäktiges beslut inte ska ske. 

Kommunfullmäktiges beslut har inte överklagats enligt 13 kap 2 § plan- och bygglagen 
(2010:900).  

Detaljplanen har fått laga kraft den 10 november 2022 

_____________ 

Handlingar 

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

Sändlista 

• Kommunfullmäktige  
• Byggnadsnämnden  
• Länsstyrelsen i Skåne län 
• Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun 
• kartor@kristianstad.se 
• eva.folkesson-loof@kristianstad.se 
• Kommunledningskontoret/ avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling  
• Tekniska förvaltningen 
• C4 Elnät 
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Postadress: 205 15 Malmö Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane  
www.lansstyrelsen.se/skane/personuppgifter 

Kristianstads kommun 
kommunledningskontoret@kristianstad.se 

 

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 23 november 2022 till och med 
den 14 oktober 2026. 

Kommun: Kristianstads kommun 
Parti: Moderaterna 
Avgången ersättare: Fredrik Hamrin 
Ny ersättare: Mikael Nissen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Kristianstads kommun har kommit in med en 
begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Fredrik 
Hamrin har avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av förvaltningshandläggare Adriana Andersson. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Protokoll  
 

Datum 
2022-11-23  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-40467-2022 
  
 



Länsstyrelsen 
Skåne 

Protokoll 
 

2022-11-23 
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201-40467-2022 
 
 

 

Kopia till 
Moderaterna 
Mikael Nissen 
Fredrik Hamrin  
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 

  



Länsstyrelsen 
Skåne 

 
 

 

  
 

 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne 
antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. 
Ange diarienummer 40467-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 



Bilaga till bevis 
 

 

 

Aktuella ledamöter och ersättare 
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.  

Kommun/region: Kristianstad 
Parti: Moderaterna 
Invalsdatum: 2022-11-23 

 

Väster 

 

Ledamot Ersättare 
Hannjö, Filip 
Silverbern, Christina 
Persson, Jesper 
Skog, Angus 
Stenergard, David 
Sharif, Mustafa 

1. Kilis, Jessica 
2. Krizanec, Franc 
3. Winberg, Anna 
4. Berggren, Richard 
5. Ysberg, Lovisa 
6. Hofvendahl Svensson, Maria L M 
7. Nissen, Mikael *  

 

 

Öster 

 

  Ledamot               Ersättare 

  Palm, Camilla               1. Kilis, Jessica 

  Ceimertz, Ludvig                 2. Krizanec, Franc 

  Olsson, Lena              3. Winberg, Anna 

  Silverbern, Bo              4. Berggren, Richard 

  Åängasköld, Monika              5. Ysberg, Lovisa 

  Persson, Ulf              6. Hofvendahl Svensson, Maria L M 

  Tågström, Ulrika               7. Nissen, Mikael * 

  Olander, Sylvia 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 229 

Revidering av gemensamt reglemente för kommun-
styrelsen och övriga nämnder i Kristianstads kommun 
Änr KS 2022/1187 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anta förslag till revidering av gemensamt reglemente för kommunsty-

relsen och övriga nämnder i Kristianstads kommun. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

Mikael Persson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”Vänsterpartiet menar att denna revidering borde avslagits i sin helhet. 
Förslaget att införa 3-personers presidier i de större nämnderna är rejält 
kostnadsdrivande och kan inte ses som något annat än en väg för M och KD 
att köpa SD lojalitet. 

De resurser som nu försvinner i höga arvoden till ett fåtal politiker har 
gjort betydligt bättre nytta i kommunens verksamheter. 

Då vårt yrkande inte vann kommunstyrelsens stöd reserverar vi oss mot 
beslutet.” 

Daniél Tejera (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Deltar inte i beslutet 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Mikael Persson (S) yrkar avslag på ärendet. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Daniél Tejera (L) föreslår följande: 

- Avslag på föreliggande förslag att skapa 3-presidier i arbete och 
välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och omsorgs-
nämnden. 

- I konsekvens med att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
sedan tidigare bildats från ursprungligen två förvaltningar nu ta 
nästa steg och slå ihop miljö- och hälsoskyddsnämnden och bygg-
nadsnämnden till en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. 

- Förändringar i reglementet sker i enlighet med ovanstående yrkan-
de. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut, Mikael 
Perssons (V) förslag till beslut och Daniél Tejeras (L) förslag till beslut mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunled-
ningskontorets förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige anta förslag till 
revidering av gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Kristianstads kommun. 

Förslag till revidering innebär att arbete och välfärdsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden presidier ska bestå av ordfö-
rande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande istället för ordförande 
och vice ordförande. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta förslag till revidering av gemensamt reglemente för kommunsty-
relsen och övriga nämnder i Kristianstads kommun. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 233. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-04. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KSAU § 233 

Revidering av gemensamt reglemente för kommun-
styrelsen och övriga nämnder i Kristianstads kommun 
Änr KS 2022/1187 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Ärendet hänskjuts direkt till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige anta förslag till 
revidering av gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Kristianstads kommun. 

Förslag till revidering innebär att arbete och välfärdsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden presidier ska bestå av ordfö-
rande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande istället för ordförande 
och vice ordförande. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta förslag till revidering av gemensamt reglemente för kommunsty-
relsen och övriga nämnder i Kristianstads kommun. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-04. 



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (1) 
 

 

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

 

  
Kommunledningskontoret 2022-11-15 
Kansliavdelningen 
Hanna Nicander 
044132226 
hanna.nicander@kristianstad.se  kommunstyrelsen 

  

Revidering av gemensamt reglemente för kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Kristianstads kommun 
Änr KS 2022/1187 

Förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta förslag till revidering av gemensamt reglemente för kommunstyrel-
sen och övriga nämnder i Kristianstads kommun. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige anta förslag till revide-
ring av gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Kristianstads kommun. 

Förslag till revidering innebär att arbete och välfärdsnämnden, barn- och ut-
bildningsnämnden och omsorgsnämnden presidier ska bestå av ordförande, 
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande istället för ordförande och vice 
ordförande. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-15. 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 
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Inledning 
Detta är ett styrelse- och nämndreglemente för Kristianstads kommun fastställt av 
kommunfullmäktige 2022 09 13 § 138 2022-xx-xx § xx att gälla från och med 2022 09 14 
2022-xx-xx. 

Den första delen av reglementet innehåller bestämmelser som är gemensamma för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen (avsnitt A). Därefter kommer för 
kommunstyrelsen och nämnderna specifika bestämmelser där deras uppgifter och 
verksamhetsområden framgår (avsnitt B). 

Begreppet nämnd omfattar nedan i detta reglemente även kommunstyrelsen om inte 
annat anges. 
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A. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA 

BESTÄMMELSER 
 
Uppgifter 

 
1 § Uppdrag och verksamhet 

 
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i 
annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda 
mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

 
2 § Organisation inom verksamhetsområdet 

 
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till 
av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 

 
3 § Personalansvar 

 
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för 
förvaltningschef som anställs av styrelsen. Nämnden har hand om personalfrågor 
inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som 
anges för kommunstyrelsen i 7 § del B i detta reglemente. 

 
4 § Behandling av personuppgifter 

 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar 
som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i nämndens 
registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 

Styrelsen är dessutom personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. 

Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

 
5 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

 
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

 
Nämnden ska när skötseln av en kommunal angelägenhet inom nämndens 
verksamhetsområde har lämnats över till privat utförare se till att även dennes 
verksamhet kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 
fastställda program och direktiv. 
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Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag 
som fullmäktige har lämnat till den 

- i reglemente, 
- genom finansbemyndigande. 

 
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas 
till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt speciallag. 

 
6 § Information och samråd 

 
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån 
från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten 
till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 
nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 
7 § Processbehörighet 

 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom 
nämndens verksamhet, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan 
författning eller beslut av fullmäktige. 

Detta gäller också för kommunstyrelsen i mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

 
8 § Remissorgan 

 
Nämnden ska vara kommunens remissorgan för sitt verksamhetsområde, förutom 

 
- ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen som 

tillfaller kommunfullmäktige, och 
- nämndövergripande frågeställningar som tillfaller kommunstyrelsen. 
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9 § Medborgarförslag 
 

Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt 
beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
fullmäktige. 

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av 
ett medborgarförslag. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för 
beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska 
informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas 
fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas. 

Den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att få två veckor 
på sig att skriftligen yttra sig över tjänsteutlåtandet. 

 
Arbetsformer 

 
10 § Tidpunkt för sammanträden 

 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet. 

 
11 § Kallelse 

 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Ordföranden 
bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 
 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 
12 § Sammanträde på distans 

 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast tre arbetsdagar i förväg 
anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid förvaltningen. 
Ordföranden avgör, efter samråd med vice ordförande, om närvaro får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

 
13 § Närvarorätt 

 
Kommunstyrelsens kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden och delta i överläggningarna, men inte i besluten, samt få sin mening 
antecknad till protokollet. 

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar 
det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
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14 § Sammansättning 
 

Kommunens nämnder består av följande antal ledamöter och ersättare. 
 

Nämnd Antal ledamöter Antal ersättare 
Kommunstyrelsen 15 8 
Arbete och välfärdsnämnden 15 8 
Barn- och utbildningsnämnden 15 8 
Byggnadsnämnden 11 6 
Kultur- och fritidsnämnden 11 6 
Krisledningsnämnden 7 7 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 11 6 
Omsorgsnämnden 15 8 
Räddningsnämnden 7 7 
Tekniska nämnden 11 6 
Valnämnden 7 7 
Överförmyndarnämnden 5 5 

 
15 § Ordföranden 

 
Det åligger ordföranden 

 
1. att leda nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov 

är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen 
 

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor, 

3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige 
samt 

4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
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16 § Presidium 
 

Nämndens presidium ska bestå av följande ledamöter enligt nedan. 
 

Nämnd Ordförande Vice 
ordförande 

Förste vice 
ordförande 

Andre vice 
ordförande 

Kommunstyrelsen X  X X 
Arbete och 
välfärdsnämnden X X X X 

Barn- och 
utbildningsnämnden X X X X 

Byggnadsnämnden X X   
Kultur- och 
fritidsnämnden X X   

Krisledningsnämnden X  X X 
Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden X X   

Omsorgsnämnden X X X X 
Räddningsnämnden X  X X 
Tekniska nämnden X X   
Valnämnden X X   
Överförmyndarnämnden X X   

 
17 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills 
valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 

 
18 § Förhinder 

 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan 
anställd vid förvaltningen. Nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid 
förvaltningen ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra. 

 
19 § Ersättares tjänstgöring 

 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett 
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pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens 
ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de 
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in 
i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet. 

 
20 § Jäv, avbruten tjänstgöring 

 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna. 

 
21 § Yrkanden 

 
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta det skriftligt. 

 
22 § Deltagande i beslut 

 
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden 
fattar det med acklamation. 

 
23 § Reservation 

 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
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före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering. 

 
24 § Justering av protokoll 

 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

 
25 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera 

 
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

 
26 § Delgivningsmottagare 

 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen, eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 

 
27 § Undertecknande av handlingar 

 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 
Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot 
som nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med 
stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med 
anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, 
kontrasigneras av den som utses därtill. 
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B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA SÄRSKILDA UPPGIFTER 

 
Kommunstyrelsen 

 
1 § Allmänt om styrelsens uppgifter 

 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen 
har ett helhetsansvar för hela kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning. 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda 
målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 

Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana 
uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter 
som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning. 

 
2 § Ledningsfunktionen 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls. 

Kommunstyrelsens ska leda och samordna bland annat 
 

1. utvecklingen av den kommunala demokratin, 
2. personal-, löne- och arbetsmiljöpolitiken, 
3. kommunens jämställdhets- och likabehandlingsarbete, 
4. kommunens arbete med integration och mångfald, 
5. kommunens strategiska hållbarhetsarbete (ekonomi, social, miljö), 
6. energiplaneringen och energihushållningen, 
7. det interna säkerhetsarbetets inriktning i den kommunala verksamheten och det 

övergripande ansvaret för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs, 
8. arbetet med att effektivisera administrationen, 
9. arbetet med att utveckla och effektivisera nämnds- och 

förvaltningsorganisationen, 



15

 

 

 
 

10. digitaliseringsarbetet, utvecklingen av informationssystem och tillämpningen av 
informationsteknik (IT), 

11. den strategiska planeringen inklusive den översiktliga fysiska planeringen, 
12. ägaransvaret för mark, fastigheter och anläggningar, 
13. markförsörjningen, 
14. bostadspolitiken, 
15. kommunens utveckling av skydd mot högvatten samt utse 

dammsäkerhetsansvarig, 
16. de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lag om kommunernas och 

landstingens åtgärder för extraordinära händelser i fredstid och under höjd 
beredskap, 

17. näringslivspolitiken, 
18. informations- och konsumentrådgivningsverksamheten, 
19. den kommunala upphandlings- och inköpsverksamheten, 
20. den kommunala turistverksamheten, 
21. arbetet med att reformera det kommunala regelverket, och 
22. utvecklingen av medborgar- och brukarinflytande. 

 
Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa 

 
1. miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen, 
2. socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas, 
3. den kommunala äldreomsorgsverksamheten samt verksamheten för 

funktionsnedsatta och verka för en god omsorgsverksamhet, 
4. den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och 

sjukvård, 
5. den kommunala förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen och verka för att 

lagstiftningens mål inom området uppfylls, 
6. skolväsendet i övrigt och verka för att skollagstiftningens mål uppfylls, 
7. fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i 

kommunen, 
8. integrations- och arbetsmarknadspolitiken och verka för en bra integration och 

arbetsmarknad i kommunen, och 
9. den tekniska verksamheten och verka för en bra försörjning och service av 

kommunens fastigheter, parker, turist- och fritidsanläggningar, vatten- och 
avloppsanläggningar, gator med mera. 

 
3 § Styrfunktionen 

 
Kommunstyrelsens styrfunktion ska inriktas på och omfatta att 

 
1. leda och samordna arbetet med övergripande mål, riktlinjer och ramar för 

styrningen av hela den kommunala verksamheten, 
2. göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd, 
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3. övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den totala 
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning 
handhas rationellt och ekonomiskt, 

4. se till att uppföljning och utvärdering sker till fullmäktige från samtliga nämnder 
om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret, 

5. ansvara för samordningsträffar och avstämningsmöten med nämndpresidierna 
och förvaltningscheferna, och 

6. upprätta övergripande strategi och riktlinjer för hur säkerhetsarbetet ska bedrivas 
i kommunala verksamheter. 

 
4 § Styrelsens övergripande uppgifter 

 
Kommunstyrelsen ska 

 
1. initiera planläggning och ge planuppdrag med mål och inriktning till 

byggnadsnämnden, 
2. leda, samordna och följa upp exploateringsverksamheten, 
3. ansvara för plan- och exploateringsekonomi, 
4. ansvara för markförsörjning samt upprättande av program för långsiktig mark- 

lokal-, och bostadsförsörjning, 
5. initiera och genomföra förvärv av fastigheter, 
6. ansvara för upplåtelse, villkorsändring och uppsägning av tomträtt, 
7. träffa exploaterings- och markanvisningsavtal för plangenomförande, 
8. initiera och genomföra försäljning av fastigheter, 
9. handlägga borgensfrågor med anknytning till bostadsförsörjningen, och 

10. bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning och 
planläggning med mera. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar härutöver för 

 
1. sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt 

främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen, 
2. anställda med särskilt anställningsstöd och övriga arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder inom den kommunala verksamheten samt kontakt med statliga 
myndigheter i dessa frågor, 

3. kommunens centrala informations- och kommunikationsverksamhet samt 
konsumentvägledning i den mån verksamheten inte uppdragits åt någon annan, 

4. information, marknadsföring, produktutveckling samt boknings- och försäljnings- 
verksamhet inom destinationsnäringen, och 

5. översyn av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges 
handlingar. 
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5 § Gemensam service 
 

Kommunstyrelsen ansvarar för verksamheten gemensam service som tillhandahåller 
tjänsterna måltid, lokalvård, fordon och transport och intern service åt andra nämnder. 

Undantaget är de verksamheter som framgår av särskilda överenskommelser mellan 
kommunstyrelsen och respektive nämnd. 

 
6 § Företag och stiftelser 

 
Kommunstyrelsen ska 

 
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade, 

3. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 
kap. 2-6 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser 
kommunen äger eller har intresse i, 

4. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i. 

5. årligen, senast i samband med att kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen, 
pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i enligt 10 kap. 3-4 §§ kommunallagen under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet 
ska delges fullmäktige vid samma tidpunkt som kommunstyrelsen överlämnar 
årsredovisningen till fullmäktige. Finner styrelsen att brister förelegat ska den 
samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 
7 § Kommunalförbund 

 
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunal- 
förbund som kommunen är medlem i. 

 
8 § Ekonomi och medelsförvaltning 

 
Kommunstyrelsen ska 

 
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa de av fullmäktige meddelade 

föreskrifter. 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel i enlighet med 
kommunfullmäktiges placerings- och finansieringsreglemente. I uppgiften ingår 
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också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid 
samt vidta de åtgärder som behövs för att driva in förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att 
 

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån 
uppdraget inte överlåtits åt annan nämnd, 

- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 
handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

 
3. genomföra kommunövergripande upphandlingar inom varu- och tjänsteområden i 

enlighet med av kommunfullmäktige antagen upphandlings- och inköpspolicy. 

 
9 § Delegering från kommunfullmäktige 

 
Styrelsen beslutar i följande ärenden 

 
1. vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt, 
2. köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, nyttjanderätt, expropriation eller inlösen 

med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta och 
villkorsändra tomträtt inom en beloppsram på fem miljoner kronor per objekt, 

3. köp, försäljning och byte av lös egendom såsom bostadsrätt, byggnad på ofri 
grund, och i övrigt inom en beloppsram på en miljon per objekt, 

4. besluta om upplåtelse av arrenden där avtalen innebär att arrendatorn erhåller 
besittningsskydd, 

5. besluta om förvärv av fastighet på exekutiv auktion, 
6. in- och uthyrning av lokaler och bostäder med en hyrestid över fem år. Efter beslut 

tecknas kontrakt av tekniska nämnden, 
7. uppsägning av externt förhyrda eller uthyrda lokaler och bostäder. Efter beslut 

genomförs uppsägning av tekniska nämnden, 
8. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen 

bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, 
ingå förlikning och sluta annat avtal, 

9. avge yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell 
betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige, 
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av 
yttrandet, 

10. föra kommunens talan i mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen, 
11. avge yttrande enligt kamerabevakningslagen, 
12. gatukostnader enligt plan- och bygglagen, 
13. utse kommunens ledamöter i Krinova AB, och 
14. tillstånd att använda kommunens vapen. 
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10 § Personalpolitiken 
 

Kommunstyrelsen leder, samordnar, utvecklar och följer upp arbetsgivarpolitiken inom 
kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt 
utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

4. besluta om stridsåtgärd, 
5. lämna uppdrag som avses i enligt 6 kapitlet 3 § lagen (2009:47) om vissa 

kommunala befogenheter, 
6. fastställa riktlinjer för personal- löne- och arbetsmiljöpolitik, 
7. fastställa kommunens jämställdhetsplan, 
8. fastställa handlingsplan för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i 

arbetslivet, 
9. anställa direktör samt besluta om instruktion för denna, 

10. anställa kommunens samtliga förvaltningschefer, och 
11. utgöra kommunens pensionsmyndighet. 

 
11 § Uppföljning 

 
Kommunstyrelsen ska 

 
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program 

för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret, 

5. i april och oktober varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av 
motioner som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 

 
12 § Arbetslöshetsnämnd 

 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om 
arbetslöshetsnämnd. 



20

 

 

 
 

13 § Arkivmyndighet 
 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglemente. 

 
14 § Anslagstavla och webbplats 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 

 
Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och 
interna webbplats. 

 
15 § Författningssamling 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och 
se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 

 
16 § Kommunalråd 

 
Ordförande i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott ska tituleras kommunalråd och 
andre vice ordförande i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott ska tituleras 
oppositionsråd. 

Kommunalråden och oppositionsrådet är heltidsengagerade. 

 
17 § Utskott 

 
Arbetsutskott och personalutskott 
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott och ett personalutskott. 

 
Sammansättning 
Arbetsutskottet består av sju ledamöter och sju ersättare. 

 
Inom arbetsutskottet väljer kommunstyrelsen för den tid styrelsen beslutar bland 
arbetsutskottets ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice 
ordförande. 

Personalutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. 
 

Inom personalutskottet väljer kommunstyrelsen för den tid styrelsen beslutar bland 
personalutskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

Ersättarnas tjänstgöring 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden och 
kommunfullmäktige bestämda ordningen. 
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Ersättare för ordförande 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde utser utskottet en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 

Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i utskottet 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem. 

Tidpunkt 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det. 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas. 

Sammanträde 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av utskotten 
om beredning behövs. Utskotten äger dock rätt att utan eget förslag överlämna ett ärende 
till kommunstyrelsen. 

Ordföranden eller kommundirektören överlämnar ärenden till arbetsutskottet eller, om 
arbetsutskottets beredning inte kan inväntas, direkt till kommunstyrelsen. 

Protokoll 
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. 

 
Avsägelse 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 
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Arbete och välfärdsnämnden 

1 § Verksamhetsområde 
 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och beslutar i frågor som den 
enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Undantaget är de uppgifter som den 
andra socialnämnden, Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun, ansvarar för. 

Nämnden har ansvar för individ- och familjeomsorg samt att skapa förutsättningar för 
enskildas delaktighet i samhället genom arbete, sysselsättning och utbildningsinsatser för 
vuxna. Nämnden ansvarar för följande verksamheter 

1. insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (1988:870) till vuxna med missbruk eller samsjuklighet, 

2. insats i form av sysselsättning enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk 
funktionsnedsättning, med undantag av personer som har pågående insats från 
omsorgsnämnden utifrån ett varaktigt vård och omsorgsbehov, 

3. öppna, förebyggande och samordnande sociala insatser enligt socialtjänstlagen, för 
enskilda eller grupper i samhället, 

4. insatser enligt socialtjänstlagen och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga till barn och ungdomar med behov till följd av brister i miljö eller 
föräldraförmåga. Samverkansområde med omsorgsnämnden, se 2 § Samverkan, 

5. insatser inom familjerätt, 
6. insats i form av ekonomiskt bistånd och hushållsekonomisk rådgivning, 
7. utreda och förebygga felaktiga utbetalningar enligt socialtjänstlagen och 

bidragsbrottslagen (220:612), 
8. praktik, sysselsättnings- och arbetsmarknadsinsatser, 
9. insatser mot våld i nära relation, 
10. samordningsansvar för kommunens arbetsmarknadspraktik, 
11. vuxenutbildning 

- yrkesutbildning på gymnasial nivå 
- svenska för invandrare, 

12. studie- och yrkesvägledning för vuxna, 
13. information, mottagning och introduktion av nyanlända flyktingar och 

flyktingfamiljer i vissa fall enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 
med flera, 

14. mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till en 
kommun enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning, 

15. familjerådgivning, 
16. medling och ungdomstjänst, 
17. stöd till brottsoffer och deras anhöriga, 
18. handläggning av föreningsbidrag och fondverksamhet inom nämndens 

verksamhetsområde, 
19. lokalvård och måltidsservice inom de av nämndens verksamheter som framgår av 

särskild överenskommelse med verksamheten Gemensam service 
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20. Drog- och brottsförebyggande rådet, 
21. Integrationsrådet i Kristianstads kommun, och 
22. Interreligiösa rådet. 

 
2 § Samverkan 

 
Nämnden ska samverka med Omsorgsnämnden och Barn och utbildningsnämnden i 
Kristianstads kommun samt hälso- och sjukvårdsverksamhet för att på bästa sätt 
tillgodose den enskildes rättigheter utifrån gällande lagstiftning. 

Kommunens sammanhållna vårdansvar innebär att nämnden har ansvar för att samverka 
med omsorgsnämnden inom nedanstående område. 

- Insatser till barn med behov och/eller rätt till insatser enligt både socialtjänstlagen 
och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Samverkan 
ska ske med omsorgsnämnden i de fall då behovet inte säkert kan härledas till 
brister i miljö, föräldraförmåga eller vård och omsorgsbehov till följd av en 
funktionsnedsättning. 

- Insatser till vuxna med behov och/eller rätt till insatser enligt socialtjänstlagen och 
i förekommande fall lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
Samverkan ska ske med omsorgsnämnden i de fall då behovet inte säkert kan 
härledas till missbruksproblematik. I frågan om samsjuklighet föreligger ett 
gemensamt ansvar för dialog mellan nämnderna. 

 
 

3 § Utskott 
 

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott 
Nämnden har ett utskott, Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott. 

 
Sammansättning 
Utskottet består av fem ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande. Utöver 
ledamöterna finns även två ersättare. 

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande. 

Ersättarnas tjänstgöring 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden och 
kommunfullmäktige bestämda ordningen. 

Ersättare för ordförande 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde utser utskottet en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 
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Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i utskottet 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem. 

Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordförande fullgöra dennes uppgifter. 

Tidpunkt 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det. 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas. 

Beslutsförhet 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Protokoll 
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. 

 
Avsägelse 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 
1 § Verksamhetsområde 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom kommunal utbildningsverksamhet och 
beslutar i frågor som den enligt lag eller annan författning ska ha hand om. 

Nämnden ansvarar för följande verksamheter 
 

1. förskola, 
2. pedagogisk omsorg, 
3. öppen förskola, 
4. fritidshem, 
5. förskoleklass, 
6. grundskola, 
7. grundsärskola, 
8. gymnasieskola, 
9. gymnasiesärskola, 

10. vuxenutbildning 
- på grundläggande nivå 
- på gymnasial nivå, förutom yrkesutbildningar 
- som särskild utbildning på grundläggande nivå 
- som särskild utbildning på gymnasial nivå. 

11. yrkeshögskola, och 
12. musikskola. 

 
Nämnden utövar tillsyn över följande fristående verksamheter: 

 
6. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt, 
7. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag, och 
8. ägar- och ledningsprövning av fristående verksamheter som godkänts av 

nämnden. 

Nämnden ansvarar också för måltidsservice inom de av nämndens verksamheter som 
framgår av särskild överenskommelse med verksamheten Gemensam service. 

 
2 § Delegering från kommunfullmäktige 

 
Nämnden beslutar i följande ärende 

 
1. årlig indexering av maxtaxan för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg. 
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3 § Utskott 
 

Arbetsutskott 
Nämnden har ett arbetsutskott, vars uppdrag är att förbereda ärenden för hantering i 
nämnden. 

Sammansättning 
Utskottet består av fem ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande. Utöver 
ledamöterna finns även fem ersättare. 

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande. 

Ersättarnas tjänstgöring 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden och 
kommunfullmäktige bestämda ordningen. 

Ersättare för ordförande 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde utser utskottet en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 

Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordförande fullgöra dennes uppgifter. 

Tidpunkt 
Utskottet sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter i utskottet 
begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas. 

Beslutsförhet 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Protokoll 
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. 

 
Avsägelse 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

 
4 § Öppna nämndssammanträden 

 
Nämnden har möjlighet att besluta om öppna nämndssammanträden. 
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Byggnadsnämnden 

 
1 § Verksamhetsområde 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsverksamhet och beslutar 
i frågor som den enligt lag eller annan författning ska ha hand. Nämnden har även ansvar 
för mätnings-, kart- och geografisk informationsverksamhet samt frågor som gäller den 
kommunala lantmäterimyndighetens organisation. 

Nämnden ansvarar för följande verksamheter 
 

1. har den närmaste uppsikten över byggnadsverksamheten enligt plan- och 
bygglagen, 

2. ger planbesked, 
3. beslutar i strandskyddsärenden, 
4. handlägger frågor om skyddsrumsbesked och skyddsplan, 
5. beredande organ till kommunstyrelsen i frågor som rör den fysiska 

översiktsplaneringen inklusive övergripande bebyggelse-, trafik och 
grönstrukturplanering, 

6. utför även, på kommunstyrelsens uppdrag, de övriga utredningar som behövs i 
anslutning härtill till exempel beträffande infrastruktur och grönyteplanering, 
bebyggelseutveckling, kultur- och stadsmiljöprogram, m.m., 

7. ansvarar för utformning och gestaltning av offentlig miljö, 
8. bedriva och utveckla samarbete med andra kommunala organ, samhällsorgan, 

myndigheter, enskilda och intressegrupper inom sitt ansvarsområde, och 
9. verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och 

landskapsmiljö. Vidare ska nämnden uppmärksamt följa den allmänna 
utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning, samt ta de initiativ 
som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning. Nämnden 
ska också lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet. 

10. fordon inom de av nämndens verksamheter som framgår av särskild 
överenskommelse med verksamheten gemensam service. 

 
Nämnden utövar tillsyn över följande verksamheter 

 
1. ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900), och 
2. strandskyddsärenden i enlighet med länsstyrelsens delegationer. 

 
2 § Delegering från kommunfullmäktige 

 
Nämnden beslutar i följande ärenden 

 
1. årlig indexering av taxan, och 
2. att anta, ändra eller upphäva detaljplan och områdesbestämmelse under 

förutsättning att: 
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- den inte strider mot gällande översiktsplan eller motsvarande översiktliga 
beslutsunderlag, 

- den inte medför ekonomiska åtaganden för kommunen, 
- kommunstyrelsen inte har invändningar mot detaljplanen eller 

områdesbestämmelserna eller invändningarna inte beaktats, 
- länsstyrelsen inte framfört sådana invändningar att beslut om prövning 

enligt plan- och bygglagen kan befaras, eller 
- den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 

betydelse eller antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
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Krisledningsnämnden 

 
1 § Verksamhetsområde 

 
Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnden i lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid gäller bestämmelserna 
i detta reglemente. I övrigt tillämpas kommunallagens bestämmelser. 

Nämnden utgör kommunens högsta ledning under extraordinära händelser i fredstid, då 
ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner ska fungera 
på lägst acceptabla nivå. 

Nämnden ska fullgöra den ledningsfunktion som enligt lag ankommer på kommunen vid 
extra ordinära händelser i fredstid. 

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 

Vid en extraordinär händelse äger nämnden rätt att ta i anspråk de förvaltningsresurser 
som den begär. Dock ska nämnden se till att samhällsviktig verksamhet bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämmer, de föreskrifter som kan finnas i lag 
eller annan författning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden ska inom kommunens geografiska område verka för, att de åtgärder som vidtas 
av olika aktörer för krishantering och informationen till allmänheten under en 
extraordinär händelse i fredstid samordnas. 

 
2 § Inkallande av krisledningsnämnd 

 
Det åligger nämndens ordförande att 

 
- besluta om när extra ordinär händelse föreligger, 
- bestämma när nämnden ska kallas in, och 
- om så behövs, innan nämnden har samlats, fatta nödvändiga beslut. 

Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. 
 

- främja samverkan mellan krisledningsnämnden och kommunens övriga nämnder. 

 
3 § Övertagande av övriga nämnders verksamhetsområden 

 
Nämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från 
övriga nämnder i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära 
händelsens omfattning och art. 

Ett sådant beslut ska omgående sändas till den nämnd som berörs. 
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Nämnden bör, om det är möjligt med hänsyn till rådande situation, samråda med berörd 
nämnd innan beslut fattas inom ordinarie nämnds ansvarsområde. 

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som 
faller under nämndens verksamhetsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa 
överenskommelser och betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat 
avtal. 

 
4 § Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och landsting 

 
Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats 
av en extraordinär händelse i fredstid samt bistå annan kommun eller annat landsting 
med hälso- och sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse i omfattning enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:736). Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig 
ersättning av den andra kommunen eller landstinget. 

När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har 
vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den 
extraordinära händelsen. 

Nämnden kan under en extraordinär händelse besluta om begränsat ekonomiskt stöd till 
en enskild som drabbats av händelsen. 

 
5 § Uppgifter enligt övrig speciallagstiftning 

 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom nämndens 
verksamhet. Nämndens dataskyddsombud ska vara samma som utses av 
kommunstyrelsen. 

För nämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess, som skulle ha 
gällt i den ordinarie nämndorganisationen. 

Vidare får den som deltar eller har deltagit i kommunens verksamhet med beredskap för 
eller åtgärder under extraordinära händelser inte röja eller utnyttja vad han eller hon 
därigenom har fått veta om 

1. förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser, 
2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt, 
3. en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller 
4. ett företags affärs- eller driftsförhållanden. 

 
Nämnden är också registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin 
verksamhet förfogar över och ansvarar också för vård och förvaltning av verksamhetens 
arkivhandlingar enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente. 

 
6 § Särskilda arbetsformer 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd. 
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Som ordförande i nämnden fullgörs uppdraget av kommunstyrelsens ordförande. 
Uppdragen som förste vice ordförande och andre vice ordförande fullgörs av samma 
personer som i kommunstyrelsen. 

Nämnden ska kunna verka under långt över tiden utdragna händelser vilket kan innebära 
skifttjänstgöring. 

Nämndens administration ombesörjs genom kommunledningskontoret. 

 
7 § Rapportering och uppföljning 

 
Nämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 

 
Nämnden ska vid en extraordinär händelse ge länsstyrelsen, eller annan myndighet som 
regeringen bestämmer, lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, 
tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder. 

 
8 § Avveckling av verksamhet 

 
När förhållandena medger ska nämnden besluta, att de uppgifter som nämnden har 
övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen får besluta att nämndens verksamhet ska 
avvecklas och att den anpassade organisationen ska återgå till normal organisation. Ett 
sådant beslut kan fattas även om den extraordinära händelsen fortfarande pågår. Om ett 
sådant beslut fattats återgår de verksamhetsområden som nämnden har övertagit till 
ordinarie nämnd. 

Efter det att nämnden varit inkallad ska skriftlig redovisning av händelseförlopp, 
kostnader samt utvärdering lämnas till fullmäktigesammanträde så snart som möjligt. 

Fullmäktige beslutar om en nämnd som genom nämndens övertagande av denna nämnds 
beslutsrätt ska kompenseras för oförutsedda kostnader vilka uppstått genom beslut av 
nämnden. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 
1 § Verksamhetsområde 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur-, biblioteks-, fritids-, bad- och 
idrottsverksamheten och beslutar i frågor som den enligt lag eller annan författning ska ha 
hand om. 

Nämnden ansvarar för följande verksamheter 
 

1. samordna arbetet med att upprätta förslag till planer och strategier för kultur-, 
biblioteks-, fritids-, bad- och idrottsverksamhet, 

2. samordna kommunens strategiska arbete med friluftsliv, 
3. utveckla anläggningar inom nämndens verksamhetsområden, 
4. konstinköp och den konstnärliga gestaltningen av offentliga miljöer, 
5. kulturpris och kulturstipendier och i samråd med kommunfullmäktiges presidium 

besluta om formerna för utdelandet, 
6. namnfrågor rörande bland annat gatu-, väg- och platsnamn, 
7. bidrag till fritidsgårdsverksamhet, 
8. bidrag till föreningar, studieförbund och institutioner inom nämndens 

verksamhetsområden, 
9. bokning och uthyrning av kommunala kultur-, fritids- och idrottsanläggningar, och 
10. hantering av kommunala registreringslotterier. 

 
2 § Utskott 

 
Namnberedningen och Konstkommittén 
Nämnden har två utskott, Namnberedningen och Konstkommittén. 
Utskotten reglereras i respektive utskotts reglemente. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 
1 § Verksamhetsområde 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och beslutar i 
frågor som den enligt lag eller annan författning ska ha hand om.  
 

   Nämnden ansvarar för följande verksamheter  
 

1. handläggning av ärenden och prövning av tillstånd inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet,  

2. handläggning av ärenden inom livsmedelsområdet, 
3. handläggning av ärenden och prövning av tillstånd inom alkohol-, tobaks- och 

nikotinområdet, 
4. handläggning av ärenden inom annan speciallagstiftning till skydd för människors 

hälsa och miljön samt de förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd 
av dessa lagar, i den mån dessa uppgifter inte ska utföras av annan nämnd, och 

5. naturvård, miljö- och vattenstrategiskt arbete inom nämndens 
myndighetsområden och miljöövervakning. 

 
     Nämnden utövar tillsyn över följande verksamheter 
 

1. miljö- och hälsoskyddsverksamheter,  
2. livsmedelsverksamheter,   
3. verksamheter som säljer eller serverar alkohol, tobaksprodukter och  

nikotinprodukter,  
4. verksamheter som säljer receptfria läkemedel, 
5. kommunala naturreservat, och 
6. verksamheter som omfattas av annan speciallagstiftning till skydd för  
               människors hälsa och miljön samt de förordningar och föreskrifter som   

meddelats med stöd av dessa lagar, i den mån dessa uppgifter inte ska utföras  
av annan nämnd. 
 

2 § Delegering från kommunfullmäktige 
Nämnden beslutar i följande ärende 

 
- årlig indexering av taxan. 
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3 § Utskott 

 
Alkoholutskott 
Nämnden kan ha ett alkoholutskott, vars uppdrag är att besluta i ärenden inom 
serveringstillstånd och tobakshandel. 

Sammansättning 
Utskottet består av tre ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande. Utöver 
ledamöter kan två ersättare utses. 

 
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande. 

Ersättarnas tjänstgöring 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden och 
kommunfullmäktige bestämda ordningen. 

Ersättare för ordförande 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde utser utskottet en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 

Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordförande fullgöra dennes uppgifter. 

Tidpunkt 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter i utskottet 
begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas. 

Beslutsförhet 
Utskottet får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Protokoll 
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. 

 
Avsägelse 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 
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Omsorgsnämnden 

 
1 § Verksamhetsområde 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och beslutar i frågor som den 
enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Undantaget är de uppgifter som den 
andra socialnämnden, Arbete och välfärdsnämnden i Kristianstads kommun, ansvarar för. 

Nämnden har ansvar för kommunens insatser till äldre, personer med 
funktionsnedsättning och personer i behov av hemsjukvård. Nämnden ansvarar för 
följande verksamheter 

1. insatser i ordinärt boende i form av hemtjänst enligt socialtjänstlagen, 
2. insatser i form av särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen, 
3. insatser i form av dagverksamhet för personer med demenssjukdom enligt 

socialtjänstlagen, 
4. insatser i form av hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
5. insatser till vuxna personer med vård och omsorgsbehov enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, 
6. insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning med vård- och 

omsorgsbehov (så kallad socialpsykiatri) enligt socialtjänstlagen, och/eller lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

7. insats i form av sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, 
enligt socialtjänstlagen. Avser personer som har andra pågående insatser utifrån 
ett varaktigt vård- och omsorgsbehov, 

8. insatser till barn med vård och omsorgsbehov enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, 

9. vård- och omsorgsinsatser till barn med funktionsnedsättning främst med 
personlig omsorg, i ordinärt boende i form av hemtjänst enligt socialtjänstlagen. 
Avseende punkt 8 och 9 gäller att behov beror på funktionsnedsättning och inte 
kan härledas till bristande miljö och/eller föräldraförmåga. Samverkansområde 
med Arbete och välfärdsnämnden, se nedan 2 § Samverkan, 

10. preventiva hembesök och förebyggande insatser samt samordning och samverkan 
av och med föreningsliv och frivilliginsatser inom verksamhetsområdet, 

11. anhörigstöd till närstående, 
12. måltidsservice, inom de av nämndens verksamheter som framgår av särskild 

överenskommelse med verksamheten Gemensam service. 
13. elevhem för rörelsehindrade, Riksgymnasiet i Kristianstad, 
14. insatser för att tillgodose medborgarnas behov av färdtjänst och riksfärdtjänst, 
15. verksamhet enligt lagen (2018:220) om bostadsanpassningsbidrag, 
16. handläggning av föreningsbidrag och fondverksamhet inom verksamhetsområdet, 
17. Kommunala rådet för funktionsnedsatta, och 
18. Kommunala pensionärsrådet. 
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2 § Samverkan 
 

Nämnden ska samverka med arbete- och välfärdsnämnden i Kristianstads kommun för att 
på bästa sätt tillgodose den enskildes rättigheter utifrån gällande lagstiftning. 

 
Kommunens sammanhållna vårdansvar innebär att nämnden har ansvar för att samverka 
med arbete-och välfärdsnämnden inom nedanstående område. 

 
-  insatser till barn med behov och/eller rätt till insatser enligt både 

socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade till 
följd av ett varaktigt vård- och omsorgsbehov. Samverkan ska ske med arbete- 
och välfärdsnämnden i de fall då behovet inte säkert kan härledas till brister i 
miljö, föräldraförmåga eller vård och omsorgsbehov till följd av en 
funktionsnedsättning. 

 
- insatser till vuxna med behov och/eller rätt till insatser enligt socialtjänstlagen 

och i förekommande fall lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
till följd av ett varaktigt vård- och omsorgsbehov. Samverkan ska ske med 
arbete- och välfärdsnämnden i de fall då behovet inte säkert kan härledas till 
missbruksproblematik. I frågan om samsjuklighet föreligger ett gemensamt 
ansvar för dialog mellan nämnderna. 

 
3 § Utskott 

 
Omsorgsnämndens särskilda utskott 
Nämnden har ett särskilt utskott. 

 
Sammansättning 
Utskottet består av fem ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande. Utöver 
ledamöterna finns även två ersättare. 

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande. 

Ersättarnas tjänstgöring 
Ersättare har närvarorätt vid utskottets sammanträde. Ersättare ska inkallas till 
tjänstgöring i den av nämnden och kommunfullmäktige bestämda ordningen. 

Ersättare för ordförande 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde utser utskottet en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den 
till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har 
utsetts. 

Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordförande fullgöra dennes uppgifter. 
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Tidpunkt 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det. 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas. 

Beslutsförhet 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Protokoll 
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. 

 
Avsägelse 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

 
4 § Självförvaltningsorgan 

 
Nämnden har ett självförvaltningsorgan, vård- och omsorgsboendet Tätörtsvägen. 

 
Nämnden har i en arbetsordning/överenskommelse fastställt självförvaltningsorganets 
uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid. 
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Räddningsnämnden 

 
1 § Verksamhetsområde 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom räddningstjänsten och beslutar i frågor som 
den enligt lag eller annan författning ska ha hand om. 

Nämnden ansvarar för följande verksamheter 
 

1. kommunens uppgifter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor, och 

2. att stödja kommunstyrelsens arbete inom det övergripande säkerhetsarbetet. 
 

2 § Delegering från kommunfullmäktige 
 

Nämnden beslutar i följande ärenden 
 

1. taxesättning för sotning, och 
2. att fastställa räddningstjänstens prislistor. 



39

 

 

 
 
Tekniska nämnden 

 
1 § Verksamhetsområde 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnation, drift, underhåll och förvaltning 
av kommunens byggnader, anläggningar och allmän plats samt för teknisk försörjning, 
utveckling och service och beslutar i frågor som den enligt lag eller annan författning ska 
ha hand om. 

Nämnden ansvarar för följande verksamheter 
 

1. kommunens allmänna vatten- och avloppsförsörjning inklusive planering, 
utbyggnad, underhåll och utveckling av rörnät, reningsverk, vattenverk och 
kundrelationer enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster inklusive att 
handlägga frågor om vatten- och avloppsabonnemang och svara för debitering av 
vatten- och avloppsavgifter, 

2. drift och underhåll samt utveckling, genomförandeplanering och utbyggnad av 
kommunens fastigheter med kommunala byggnader och allmänna platser, 
inklusive gator och vägar, trafikanläggningar, gång- och cykelstråk, torg, gågator, 
parker, gröna stråk, turist- och fritidsanläggningar, kulturfastigheter, 
naturvårdsområden och besöksplatser i Vattenriket, 

3. förvaltning av allmän plats, byggnader och anläggningar i den utsträckning som 
kommunstyrelsen fastställt i egenskap av ägaransvarig. Förändringar i 
ansvarsområdets omfattning beslutas av kommunstyrelsen, 

4. genomförande av byggnation som sker på uppdrag eller inom tilldelad ekonomisk 
ram av ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter, anläggningar och allmän platsmark, 

5. kommunens parkeringsanläggningar och parkeringsövervakning, 
6. initiera hos ansvarig nämnd eller att själv vidta åtgärder när byggnader och 

anläggningar inom nämndens ansvarsområde inte fungerar på avsett sätt, 
7. reservatsförvaltare i de fall det ankommer på kommunen, 
8. utredningsuppdrag i lokalförsörjningsfrågor enligt direktiv som lämnas av 

kommunstyrelsen, 
9.  vid genomförande av projekt ska samråd ske, på initiativ av tekniska nämnden, 

med den nämnd eller styrelse för vars verksamhet projektet utförs, 
10. kommunens skydd mot högvatten innefattande byggledning, drift och underhåll av 

skyddsvallar, pumpstationer, dikessystem och kanaler samt 
dimensioneringsunderlag för Helge Å och kusten samt uppföljning och 
prognostisering av vattennivåer, 

11. trafiknämnd, och 
12. kommunal väghållningsmyndighet. 

 
2 § Delegering från kommunfullmäktige 

 
Nämnden beslutar i följande ärenden 

 
1. besluta i bidragsfrågor rörande enskilda vägar, 
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2. in- och uthyra lokaler och bostäder med en hyrestid av högst fem år, 
3. efter beslut i kommunstyrelsen in- och uthyra lokaler och bostäder med en 

hyrestid över fem år, 
4. genomföra uppsägning av förhyrda eller uthyrda lokaler eller bostäder för 

villkorsändring, för avflyttning av förhyrda lokaler och bostäder, samt för 
avflyttning av uthyrda lokaler förutsatt avtalet inte är förenat med 
besittningsskydd, 

5. efter beslut i kommunstyrelsen genomföra uppsägning för avflyttning av lokaler 
och bostäder för avtal med besittningsskydd, 

6. på uppdrag av ansvarig nämnd teckna bostadshyreskontrakt där beslut fattas 
enligt socialtjänstlagen eller lagen (1993:387) om stöd och service till 
funktionshindrade, och 

7. besluta om yttrande till polismyndigheten, nyttjandevillkor samt utgående avgift, 
enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, i ärenden enligt ordningslagen 
(1993:1617) rörande nyttjande av offentlig plats. 



41

 

 

 
 
Valnämnden 

 
1 § Verksamhetsområde 

 
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt vallagen (2005:837) och 
folkomröstningslagen (1979:369) såsom val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige, 
val till kommunfullmäktige och val till EU-parlamentet samt genomförande av 
folkomröstning. 
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Överförmyndarnämnden 

 
1 § Verksamhetsområde 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten och beslutar i 
frågor som den enligt lag eller annan författning ska ha hand. 

Nämnden utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. 

 
2 § Särskilda bestämmelser om nämndens verksamhet 

 
För nämndens verksamhet finns särskilda bestämmelser i 19 kap. föräldrabalken 
(1949:381). 





 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 230 

Reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda 
Änr KS 2022/584 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anta förslag till revidering av arvodesbestämmelser för förtroendeval-

da i Kristianstads kommun. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

Mikael Persson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”Vänsterpartiet menar att denna revidering borde avslagits i sin helhet. 
Förslaget att införa 3-personers presidier i de större nämnderna är rejält 
kostnadsdrivande och kan inte ses som något annat än en väg för M och KD 
att köpa SD lojalitet. Att dessutom välja en arvodesnivå som är lika hög som 
oppositionens är direkt stötande.  

De resurser som nu försvinner i höga arvoden till ett fåtal politiker har 
gjort betydligt bättre nytta i kommunens verksamheter. 

Då vårt yrkande inte vann kommunstyrelsens stöd reserverar vi oss mot 
beslutet.” 

Daniél Tejera (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Deltar inte i beslutet 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Mikael Persson (V) och Daniél Tejera (L) yrkar avslag på ärendet. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot 
Mikael Perssons (V) med fleras förslag till beslut och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 
revidering av arvodesbestämmelser. 

Ett helt grundarvode är för 2022 68 147 kr. Förslag till revidering innebär 
att kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande erhåller 0,15 av ett helt grun-
darvode istället för 0,10. Under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar att revidera kommungemensamt reglemente för kommunstyrel-
sen och övriga nämnder i Kristianstads kommun föreslås 1:e vice ordfö-
rande och 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden och om-
sorgsnämnden erhålla 0,60 av ett helt grundarvode. 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande i arbete och välfärdsnämnden föreslås erhålla 0,40 
av ett helt grundarvode. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta förslag till revidering av arvodesbestämmelser för förtroendeval-
da i Kristianstads kommun. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 234. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-04. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KSAU § 234 

Reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda 
Änr KS 2022/584 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Ärendet hänskjuts direkt till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 
revidering av arvodesbestämmelser. 

Ett helt grundarvode är för 2022 68 147 kr. Förslag till revidering innebär 
att kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande erhåller 0,15 av ett helt grun-
darvode istället för 0,10. Under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar att revidera kommungemensamt reglemente för kommunstyrel-
sen och övriga nämnder i Kristianstads kommun föreslås 1:e vice ordfö-
rande och 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden och om-
sorgsnämnden erhålla 0,60 av ett helt grundarvode. 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande i arbete och välfärdsnämnden föreslås erhålla 0,40 
av ett helt grundarvode. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta förslag till revidering av arvodesbestämmelser för förtroendeval-
da i Kristianstads kommun. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-04. 



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (1) 
 

 

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

 

  
Kommunledningskontoret 2022-11-15 
Kansliavdelningen 
Hanna Nicander 
044132226 
hanna.nicander@kristianstad.se  kommunstyrelsen 

  

Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda i 
Kristianstads kommun 
Änr KS 2022/584 

Förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta förslag till revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda i 
Kristianstads kommun. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till re-
videring av arvodesbestämmelser. 

Ett helt grundarvode är för 2022 68 147 kr. Förslag till revidering innebär att 
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande erhåller 0,15 av ett helt grundarvo-
de istället för 0,10. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att 
revidera kommungemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Kristianstads kommun föreslås 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden erhålla 
0,60 av ett helt grundarvode. 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i ar-
bete och välfärdsnämnden föreslås erhålla 0,40 av ett helt grundarvode. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-15. 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 
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Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 
Fastställda av Kommunfullmäktige 2022 09 13 § 142 2022-xx-xx § xx att 
gälla från och med 2022 09 14 2022-11-16.  
Uppräkning från och med januari 2022 anges i kursiv stil och har skett uti-
från förändringar av riksdagsledamotsarvoden (höjning 1 600 kronor per 
månad till 71 500 kronor per månad).  

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 §  
Kommunallagen (2017:725). Dessa bestämmelser gäller även ledamöter  
och suppleanter i styrelser för hel- och majoritetsägda kommunala bolag. 

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden och möten 

Tjänstgörande ledamot, närvarande ersättare/suppleant och annan  
förtroendevald som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad  
som närmare anges i 4, 6-8, och 11-15 § för 

- sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning,  
bolagsstyrelse, kommunstyrelsen, och nämnd, utskott,  
kommitté samt revisorernas sammanträden 

- sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och  
arbetsgrupper 

- protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts, informa-
tionsmöte, uppdrag som kontaktpolitiker eller liknande som rör  
kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det  
kommunala förtroendeuppdraget 

- förhandling eller förberedelse inför förhandling med personal- 
organisation eller annan motpart till kommunen 

- överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det  
den förtroendevalda själv tillhör  

- sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsamman-
satt organ 

- presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller  
utskott  

- besiktning eller inspektion 
- överläggning med utomstående myndighet eller organisation 
- fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett beslutat  

revisionsuppdrag 
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- revisor utan årsarvode som fullgör uppdrag med granskning av  
föregående mandatperiods sista budgetårs verksamhet 

- revisionens ordförande och vice ordförande, vid deltagande vid  
kommunfullmäktiges sammanträde 

§ 3 Årsarvode  
Förtroendevald enligt bilaga 1 och bilaga 2 har rätt till årsarvode mot- 
svarande aktuell % av helt grundarvode som 2022 är 68 147 kr/månad. 

Årsarvodesdelen i dessa arvodesbestämmelser är konstruerade efter en  
modell som innebär att grundarvodet baseras på att ett heltidsuppdrag  
alltid ersätts med 100 % av grundarvodet. Från denna regel finns tre  
undantag; 

- Heltidsarvodet för kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice  
ordförande är 115 % av grundarvodet och heltidsarvodet för  
kommunstyrelsens andre vice ordförande är 110 % av grund- 
arvodet. Årsarvode till dessa tre förtroendevalda kan aldrig  
överskridas. 

För förtroendevald med flera uppdrag i kommunen får det sammanlagda 
årsarvodet inte överstiga motsvarande ett helt grundarvode (100%). 

Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad.  

Arvoden enligt § 3 och 4, förändras per den 1 januari med samma  
procentuella förändring som fastställts av Riksdagens arvodesnämnd för  
riksdagsledamots grundarvode. 

§ 4 Sammanträdesarvode  

Förtroendevald har rätt till sammanträdesarvode enligt följande; 

- Förtroendevald som inte är årsarvoderad. 
- Förtroendevald med årsarvode som fullgör uppdrag om mindre än 

100 % av heltid för sammanträden i andra nämnder/kommun- 
fullmäktige än det som årsarvodet avser.  

- Ledamot och ersättare i kommunstyrelsen som inte ingår i dess  
arbetsutskott ska utöver sitt årsarvode erhålla sammanträdes- 
arvode vid sammanträde i kommunstyrelsen. 

 

För sammanträden som pågår färre än 5 timmar utges sammanträdes- 
arvode med 2 % av grundarvodet. 
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För sammanträde som pågår 5 timmar eller mer utges sammanträdes- 
arvode med 2,8 % av grundarvodet. 

Förtroendevald som under samma dag deltar i flera sammanträden eller 
motsvarande har inte rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än 
2,8 % av grundarvodet. 

Ledamot i räddningsnämnden som är ledamot i kommunstyrelsens arbets-
utskott har inte rätt till sammanträdesarvode i räddningsnämnden. 

§ 5 Ersättning vid förrättning 

Förrättningsarvode 

Med förrättning menas konferens, studiebesök, studieresa, kurs eller  
liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband  
med det kommunala förtroendeuppdraget som beslutats av respektive  
nämnd/styrelse. 

Förtroendevald har rätt till förrättningsarvode enligt följande; 

- Förtroendevald utan årsarvode. 
- Förtroendevald med årsarvode som fullgör uppdrag om mindre än 

40% av heltid. 
- Förtroendevald med årsarvode som fullgör uppdrag om 40% men 

inte 100% för förrättningar i andra nämnder/styrelser än de som 
årsarvodet avser. 

 
Förrättningsarvode utges om 2 % av grundarvodet oavsett förrättningens 
längd och antal förrättningar per kalenderdag. 

Vid både sammanträde och förrättning samma dag utges sammanlagt max 
2,8 % av grundarvodet. 

Förrättningsarvode utges även för resdag om resa inte kan förläggas till 
samma dag. 

Ledamot i räddningsnämnden som är ledamot i kommunstyrelsens arbets-
utskott har inte rätt till förrättningsarvode i räddningsnämnden. 

Traktamenten 

Traktamente utges med samma förmåner som anställda i Kristianstads 
kommun eller kommunalt bolag.  
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§ 6 Förlorad arbetsinkomst  

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst  
enligt följande; 

- Förtroendevald utan årsarvode. 
- Förtroendevald med årsarvode som fullgör uppdrag om mindre än 

40 % av heltid. 
- Förtroendevald med årsarvode som fullgör uppdrag om 40 % men 

inte 100 % för sammanträden och förrättningar i andra nämnder 
än det som årsarvodet avser. 

 
Med förlorad arbetsinkomst jämställs förlorad arbetslöshetsersättning och 
föräldrapenning. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges inte till förtroendevald som 
uppbär hel sjukersättning eller hel pensionsförmån. 

Ledamot i räddningsnämnden som är ledamot i kommunstyrelsens arbets-
utskott har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst enligt 
ovanstående i räddningsnämnden. 

Anställda 

För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån 
och/eller förlorad semesterförmån ska den förtroendevalda styrka sina 
förluster med särskild blankett/e-tjänst samt lönespecifikation eller under-
tecknat intyg från arbetsgivaren eller revisor för varje tillfälle. 

Som anställd räknas även den som driver egen verksamhet i form av aktie-
bolag. Den förtroendevalda ska styrka sina förluster med särskild blan-
kett/e-tjänst samt lönespecifikation, revisor eller liknande för varje tillfälle. 

Timavlönad 

Den som är timavlönad har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst 
om hen har avstått från att arbeta under ett inplanerat/schemalagt arbets-
pass för att istället som förtroendevald närvara på samman-
träde/möte/förrättning. Detsamma gäller om den förtroendevalda på mor-
gonen har blivit uppringd och tillfrågad om att arbeta men då väljer att 
tacka nej till detta. Den förtroendevalda ska alltså ha gjort ett medvetet val 
att avstå från ett inplanerat eller erbjudet arbetspass för att i stället gå på 
sammanträde/möte/förrättning. Den förtroendevalda ska styrka sina för-
luster med särskild blankett/e-tjänst för varje tillfälle. Ersättning ska be-
räknas utifrån förväntad förlorad arbetsinkomst. Intyg från arbetsgivaren 
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ska styrka aktuellt arbetspasserbjudande samt ange belopp på beräknad 
arbetsinkomst. 

Egenföretagare 

Förtroendevald som inte har något anställningsförhållande ska intyga att 
den förtroendevalda driver aktiv verksamhet som ger arbetsinkomst. Ar-
betsinkomsten ska grundas på uppgifter om uttag i överskott av aktiv nä-
ringsverksamhet från föregående års deklaration. 

Den förtroendevalda ska styrka sina förluster med särskild blankett/e-
tjänst för varje tillfälle. Omräkning av överskott av aktiv näringsverksam-
het till timlön sker genom att uppgift om uttag i överskott av aktiv närings-
verksamhet divideras med 12 och därefter divideras med 165 (tim/må-
nad). Den fastställda timlönen gäller för ett kalenderår, om inga föränd-
ringar sker vad gäller inkomsten eller verksamheten. Om ersättning beta-
lats ut kan man inte i efterhand begära högre ersättning. 

§ 7 Förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån  

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån 
enligt på arbetsmarknaden gällande kollektivavtal. 

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån. 

§ 8 Särskilda arbetsförhållanden 

Rätten till ersättning enligt 6-7 § omfattar nödvändig ledighet för förtroen-
devald med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt 
när det inte kan anses skäligt att den förtroendevalda fullgör sina ordinarie 
arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.  

Rätten till ersättning 6-7 § omfattar tid för resa till och från sammanträdet 
eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till  
sammanträdet eller motsvarande.  

§ 9 Kommunal pension  

För årsarvoderad förtroendevald finns det särskilda bestämmelser om 
kommunal pension i de kommunala pensionsreglementena.  

§ 10 Frånvaro 

Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid har rätt till ledighet, 
med bibehållen årsarvodering, motsvarande högsta antalet semesterdagar 
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enligt Allmänna bestämmelser (AB). Ledigheten ska förläggas på ett sådant 
sätt att uppdraget kan fullgöras. 

Allmänna bestämmelser gäller vidare i tillämpliga delar vid ledighet på 
grund av sjukdom, olycksfall i arbetet och annan ledighet. 

För förtroendevald med uppdrag som uppgår till sammanlagt minst 40 % 
av heltid görs helt sjukavdrag första sjukdagen. Under 2:a till och med 14:e 
sjukdagen utges 80 % av arvodet. Under 15:e till och med 90:e sjukdagen 
utges 10 % av arvodet. Därefter utges inget arvode. 

För förtroendevald med uppdrag som uppgår till sammanlagt mindre än 40 
% av heltid utges oavkortat arvode de första 30 sjukdagarna. Från och med 
31:e sjukdagen till och med 90:e sjukdagen utges 10 % av arvodet. Därefter 
utges inget arvode. 

Förtroendevald, som är ledig med föräldrapenning och vars kontanta  
arvode överstiger 62,5 % av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken 
(SFB) och som varit sammanhängande sysselsatt som förtroendevald  
under minst 180 kalenderdagar före ledighet med föräldrapenning, utges 
ersättning motsvararande skillnaden mellan 80 % av arvodets bortfall  
beräknat per kalenderdag och högsta belopp för föräldrapenning enligt 
SFB. 

Ersättningen utges under högst 270 kalenderdagar per födsel. 

För förtroendevald med årsarvode och annan frånvaro än sjukdom mer än 
trettio kalenderdagar i följd prövas frågan om reducering av arvodet av 
kommunstyrelsen. Innan reducering av arvode sker ska kommunstyrelsen 
höra vederbörande styrelse eller nämnd. 

§ 11 Ersättning för resor 

Förtroendevalda utan årsarvode och med årsarvode och uppdrag som  
sammanlagt inte uppgår till 40 % av heltid erhåller reskostnadsersättning 
vid resor till och från sammanträden enligt gällande bilersättningsavtal,  
alternativt ersätts kostnaden för resa med kollektivtrafik. Ersättningen  
utges för resa från och till bostaden för faktiskt utförd resa. 

Förtroendevalda med årsarvode som fullgör uppdrag om 40 % eller mer 
omfattas av kommunens resepolicy och har tillgång till kommunens bilpool 
vid tjänsteresor i samband med uppdraget. Med tjänsteställe menas cent-
rum i Kristianstad (Rådhus Skåne respektive Östra kommunhuset). 
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§ 12 Ersättning för barntillsyn 

Ersättning betalas för de styrkta merkostnader för barntillsyn som upp-
kommit i samband med förtroendevalds deltagande i sammanträde eller 
motsvarande.  

Som förutsättning för ersättning gäller att barnet inte fyllt 12 år. Om sär-
skilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning 
betalas dock högst 2 % av grundarvodet per dag. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller 
av annan närstående.  

§ 13 Ersättning för vård och tillsyn av person med funktionsvariation 
eller svår sjukdom 

Ersättning betalas för de merkostnader för vård och tillsyn, av person med 
funktionsvariation eller svårt sjuk person, som uppkommit i samband med 
förtroendevalds deltagande i sammanträde eller motsvarande. Ersättning 
betalas dock högst med 2 % av grundarvodet per dag.  

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller 
av annan närstående.  

§ 14 Särskild ersättning för förtroendevald med funktionsvariation 

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsvariation för de sär-
skilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde el-
ler motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader 
för till exempel resor, ledsagare, tolk och liknande. 

§ 15 Övriga ersättningar 

För andra kostnader än som avses i 11-14 § betalas ersättning om den för-
troendevalda kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

Ersättning utges inte om den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att 
förhindra att kostnaderna uppkom.  

§ 16 Begäran av ersättning  

För att få ersättning enligt 6-8 § och 11-15 § ska den förtroendevalda 
styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas 
till fullmäktiges/styrelsens/nämndens/utskottets sekreterare. Arvode  
enligt 3-4 § betalas ut utan föregående anmälan.  
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Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorad semester-
förmån enligt 6-7 § ska framställas senast inom ett år från dagen för  
sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.  

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 7 § ska fram- 
ställas senast 31 mars året efter det år som förlusten hänförs till. 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas 
senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till  
vilken kostnaden hänför sig.  

Ekonomiska förmåner/ersättningar betalas ut en gång per månad. 

§ 17 Tolkning av bestämmelserna  

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av  
kommunstyrelsen.  
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Bilaga 1 

Årsarvoden enligt § 3 i Kristianstads kommun 
 

Helt grundarvode för förtroendevald 2022 är 68 147 kr/månad. 

Sammanträdesarvode 2022 för färre än 5 timmar är 1 363 kr och för minst 5 
timmar är 1 908 kr.  

Förrättningsarvode 2022 är 1 363 kr.  

Uppdrag    Grundarvode/faktor % 

Kommunfullmäktige 

Ordförande    0,30 
1:e vice ordförande   0,15 
2:e vice ordförande   0,10 0,15 

Kommunstyrelsen 

Ordförande Kommunalråd  1,15 
1:e vice ordförande Kommunalråd 1,15 
2:e vice ordförande Kommunalråd 1,10 

Ledamöter och ersättare  0,10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

1:e vice ordförande   0,40 
Ledamöter    0,40 

Kommunstyrelsens personalutskott 

Ordförande    0,35 
Vice ordförande   0,175 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförande Kommunalråd  1,00 
1:e vice ordförande   0,60 
2:e vice ordförande   0,60 

Omsorgsnämnden 

Ordförande Kommunalråd  1,00 
1:e vice ordförande   0,60 
2:e vice ordförande   0,60 
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Arbete- och välfärdsnämnden (tillgänglig för ordförandebeslut ingår) 

Ordförande    0,80 
1:e vice ordförande   0,40 
2:e vice ordförande   0,40 

Byggnadsnämnden 

Ordförande    0,40 
Vice ordförande   0,20 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Ordförande    0,40 
Vice ordförande   0,20 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförande    0,40 
Vice ordförande   0,20 

Tekniska nämnden 

Ordförande    0,40 
Vice ordförande   0,20 

Revisionen 

Ordförande    0,18 
Vice ordförande   0,18 
Ledamöter    0,09 

Överförmyndarnämnden 

Ordförande    0,20 
Vice ordförande   0,10 

Valnämnden 

År då allmänna val och EU-val äger rum. Övriga år utges sammanträdes- 
arvode. 

Ordförande    0,10 
Vice ordförande   0,05 
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Bilaga 2 

Årsarvoden enligt § 3 i hel- och majoritetsägda kommunala bolag 
 
Ordförande:  X % av grundarvodet 
 
Vice ordförande: 50 % av ordförandens årsarvode 
 
Lekmannarevisor: 15 % av vice ordförandens årsarvode 

Samtliga fasta arvoden inkluderar ersättning för uppdrag i dotterbolag. 

För sammanträde med dotterbolag tillämpas sammanträdesarvode enligt 
kommunens arvodesbestämmelser. Ledamot eller suppleant som under 
samma dag deltar i sammanträde med såväl moderbolag som dotterbolag 
har inte rätt till högre sammanträdesarvode än 2,8 % av grundarvode. 
Sammanträde med dotterbolag förutsätts ske samma dag som samman-
träde sker i moderbolaget. 

Ordförandenas arvodesnivå: 

C4 Energi AB:    29 % 

AB Kristianstadsbyggen:  29 % 

Kristianstads renhållnings AB:  18 % 

Åhus Hamn och Stuveri AB:  18 % 

Kristianstads Airport AB:  18 % 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 32 

Val av ledamöter och ersättare i arbete och  
välfärdsnämnden 
Änr KS 2022/1030 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i arbete och  

välfärdsnämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026: 

Femton ledamöter  
Carl Henrik Nilsson SD 
Mattias Norén SD 
Fia Rosenstråle SD 
David Stenergard M 
Monika Åängasköld M 
Richard Berggren M 
Filip Hannjö M 
Bodil Thuresson KD 
Katarina Honoré S 
Lars Sjöberg S 
Titti Tingström S 
Patric Nelson S 
Abdi Kajse Aynan V 
Hanna Rogland L 
Qalinle Dayib C 

 

Åtta ersättare  
Per-Olof Lundkvist SD 
Ulf Nilsson SD 
Jakub Zulinski M 
Gösta Knutsson KD 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Hasan Akbar S 
Ann Bertilsson S 
Eskil Eskilsson V 
Lena Löfgren L 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i arbete och  
välfärdsnämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026: 

Femton ledamöter  
Carl Henrik Nilsson SD 
Mattias Norén SD 
Fia Rosenstråle SD 
David Stenergard M 
Monika Åängasköld M 
Richard Berggren M 
Filip Hannjö M 
Bodil Thuresson KD 
Katarina Honoré S 
Lars Sjöberg S 
Titti Tingström S 
Patric Nelson S 
Abdi Kajse Aynan V 
Hanna Rogland L 
Qalinle Dayib C 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Åtta ersättare  
Per-Olof Lundkvist SD 
Ulf Nilsson SD 
Jakub Zulinski M 
Gösta Knutsson KD 
Hasan Akbar S 
Ann Bertilsson S 
Eskil Eskilsson V 
Lena Löfgren L 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 33 

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i arbete och välfärdsnämnden 
Änr KS 2022/1030 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande i arbete och välfärdsnämnden för tiden från och med den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Ordförande  
David Stenergard M 
  
1:e vice ordförande  
Carl Henrik Nilsson SD 
  
2:e vice ordförande  
Katarina Honoré S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i arbete och välfärdsnämnden för tiden från och med den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Ordförande  
David Stenergard M 
  
1:e vice ordförande  
Carl Henrik Nilsson SD 
  
2:e vice ordförande  
Katarina Honoré S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 34 

Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbild-
ningsnämnden 
Änr KS 2022/1031 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i barn- och  

utbildningsnämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026: 

Femton ledamöter  
Fia Rosenstråle SD 
Bengt Eriksson SD 
Håkan Englund SD 
Ludvig Ceimertz M 
Jessica Kilis M 
Angus Skog M 
Lovisa Ysberg M 
Alexander Harrison KD 
Sabina Månsson Hultgren S 
Jens Nordwander S 
Jenny Hellberg S 
Oskar Johansson S 
Karin Feldt V 
Henny Tillberg L 
Andreas Nilsson C 

 

Åtta ersättare  
Elina Johansson SD 
Oscar Månsson SD 
Kristian Ekstrand M 
Charlotte Neurén KD 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Agneta Wandefors Högström S 
Tony Nilsson S 
Björn Brynolfsson V 
Emma Mogren L 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i barn- och  
utbildningsnämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till och  
med den 31 december 2026: 

Femton ledamöter  
Fia Rosenstråle SD 
Bengt Eriksson SD 
Håkan Englund SD 
Ludvig Ceimertz M 
Jessica Kilis M 
Angus Skog M 
Lovisa Ysberg M 
Alexander Harrison KD 
Sabina Månsson Hultgren S 
Jens Nordwander S 
Jenny Hellberg S 
Oskar Johansson S 
Karin Feldt V 
Henny Tillberg L 
Andreas Nilsson C 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Åtta ersättare  
Elina Johansson SD 
Oscar Månsson SD 
Kristian Ekstrand M 
Charlotte Neurén KD 
Agneta Wandefors Högström S 
Tony Nilsson S 
Björn Brynolfsson V 
Emma Mogren L 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 35 

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
Änr KS 2022/1031 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande i barn- och utbildningsnämnden för tiden från och med den 
1 januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Ordförande  
Ludvig Ceimertz M 
  
1:e vice ordförande  
Fia Rosenstråle SD 
  
2:e vice ordförande  
Sabina Månsson Hultgren S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden för tiden från och med den 
1 januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Ordförande  
Ludvig Ceimertz M 
  
1:e vice ordförande  
Fia Rosenstråle SD 
  
2:e vice ordförande  
Sabina Månsson Hultgren S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 36 

Val av ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden 
Änr KS 2022/1035 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden  

för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december  
2026: 

Elva ledamöter  
Dick Nystrand SD 
Niklas Laudén SD 
Anna Winberg M 
Patrik Jogby M 
Christina Borglund KD 
Henrik Friberg KD 
Fredrik Winberg S 
Cecilia Burburan Borsch S 
Jan Lindelöf S 
Pierre Månsson L 
Christina Nyström C 
  
Sex ersättare  
Johnny Nilsson SD 
Angus Skog M 
Ulla Malmgren M 
Britt Eriksson S 
Bengt Ringdahl S 
Alice Carlqvist Seger L 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden  
för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december  
2026: 

Elva ledamöter  
Dick Nystrand SD 
Niklas Laudén SD 
Anna Winberg M 
Patrik Jogby M 
Christina Borglund KD 
Henrik Friberg KD 
Fredrik Winberg S 
Cecilia Burburan Borsch S 
Jan Lindelöf S 
Pierre Månsson L 
Christina Nyström C 
  
Sex ersättare  
Johnny Nilsson SD 
Angus Skog M 
Ulla Malmgren M 
Britt Eriksson S 
Bengt Ringdahl S 
Alice Carlqvist Seger L 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 37 

Val av ordförande och vice ordförande i  
byggnadsnämnden 
Änr KS 2022/1035 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i  

byggnadsnämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till och  
med den 31 december 2026: 

Ordförande  
Christina Borglund KD 
  
Vice ordförande  
Fredrik Winberg S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i  
byggnadsnämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till och  
med den 31 december 2026: 

Ordförande  
Christina Borglund KD 
  
Vice ordförande  
Fredrik Winberg S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 38 

Val av ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden 
Änr KS 2022/1032 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden 

för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31  
december 2026: 

Femton ledamöter  
Håkan Englund SD 
Pia Dahlin SD 
Kristina Nordgren SD 
Sylvia Olander M 
Torgil Rundcrantz M 
Kerstin Malmer M 
Michael Anefur KD 
Camilla Ottosson KD 
Kristina Lindbåge S 
Alf Öien S 
Lorna Molin S 
Tommy Carlsson S 
Efa Nilsson V 
Helene Åkesson L 
Ingrid Karlsson C 

 

Åtta ersättare  
Anita Reimers SD 
Charlotta Nilsson SD 
Adrian Bringsfjäll M 
Elsebeth Lemche KD 
Peter Isacson S 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Vakant S 
Jan Nordström V 
Lisbeth Thorsson L 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden 
för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31  
december 2026: 

Femton ledamöter  
Håkan Englund SD 
Pia Dahlin SD 
Kristina Nordgren SD 
Sylvia Olander M 
Torgil Rundcrantz M 
Kerstin Malmer M 
Michael Anefur KD 
Camilla Ottosson KD 
Kristina Lindbåge S 
Alf Öien S 
Lorna Molin S 
Tommy Carlsson S 
Efa Nilsson V 
Helene Åkesson L 
Ingrid Karlsson C 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Åtta ersättare  
Anita Reimers SD 
Charlotta Nilsson SD 
Adrian Bringsfjäll M 
Elsebeth Lemche KD 
Peter Isacson S 
Vakant S 
Jan Nordström V 
Lisbeth Thorsson L 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 39 

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i omsorgsnämnden 
Änr KS 2022/1032 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande i omsorgsnämnden för tiden från och med den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026: 

Ordförande  
Michael Anefur KD 
  
1:e vice ordförande  
Håkan Englund SD 
  
2:e vice ordförande  
Kristina Lindbåge S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i omsorgsnämnden för tiden från och med den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026: 

Ordförande  
Michael Anefur KD 
  
1:e vice ordförande  
Håkan Englund SD 
  
2:e vice ordförande  
Kristina Lindbåge S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 40 

Val av ledamöter och ersättare i kultur- och  
fritidsnämnden 
Änr KS 2022/1036 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i kultur- och fritids-

nämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026: 

Elva ledamöter  
Bengt Eriksson SD 
Dick Nystrand SD 
Lena Ohlsson M 
Anders Gunnarsson M 
Mustafa Sharif M 
Joyce Andersson KD 
Leif Sivtoft S 
Ann-Catrin Norfall S 
Kalle Olofsson S 
Jörgen Johnsson L 
Lena Holst C 
  
Sex ersättare  
Jens Johansson SD 
Maria Hofvendahl Svensson M 
Charlotte Einarsson KD 
Liz Jönsson S 
Björn Jönsson S 
Annika Carlsson L 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i kultur- och fritids-
nämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026: 

Elva ledamöter  
Bengt Eriksson SD 
Dick Nystrand SD 
Lena Ohlsson M 
Anders Gunnarsson M 
Mustafa Sharif M 
Joyce Andersson KD 
Leif Sivtoft S 
Ann-Catrin Norfall S 
Kalle Olofsson S 
Jörgen Johnsson L 
Lena Holst C 
  
Sex ersättare  
Jens Johansson SD 
Maria Hofvendahl Svensson M 
Charlotte Einarsson KD 
Liz Jönsson S 
Björn Jönsson S 
Annika Carlsson L 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 41 

Val av ordförande och vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden 
Änr KS 2022/1036 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i kultur- och 

fritidsnämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026: 

Ordförande  
Lena Ohlsson M 
  
Vice ordförande  
Leif Sivtoft S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026: 

Ordförande  
Lena Ohlsson M 
  
Vice ordförande  
Leif Sivtoft S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 42 

Val av ledamöter och ersättare i miljö- och hälso-
skyddsnämnden 
Änr KS 2022/1037 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i miljö- och hälso-

skyddsnämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026: 

Elva ledamöter  
Niklas Laudén SD 
Jens Johansson SD 
Per Friberg SD 
Ulf Persson M 
Magnus Carlsson M 
Nils-Arne Thuresson KD 
Anders Svensson S 
Therese Ekelöv S 
Johan Kronbäck Angsmo S 
Anna-Kerstin Larsson L 
Henric Djerf C 
  
Sex ersättare  
Ricard Jönsson SD 
Filip Hannjö M 
Mikael Kik KD 
Petronella Lundmark S 
Håkan Hellberg S 
Britt-Marie Hansson L 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i miljö- och hälso-
skyddsnämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026: 

Elva ledamöter  
Niklas Laudén SD 
Jens Johansson SD 
Per Friberg SD 
Ulf Persson M 
Magnus Carlsson M 
Nils-Arne Thuresson KD 
Anders Svensson S 
Therese Ekelöv S 
Johan Kronbäck Angsmo S 
Anna-Kerstin Larsson L 
Henric Djerf C 
  
Sex ersättare  
Ricard Jönsson SD 
Filip Hannjö M 
Mikael Kik KD 
Petronella Lundmark S 
Håkan Hellberg S 
Britt-Marie Hansson L 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 43 

Val av ordförande och vice ordförande i miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
Änr KS 2022/1037 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026: 

Ordförande  
Ulf Persson M 
  
Vice ordförande  
Anders Svensson S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i miljö- och 
hälsoskyddsnämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026: 

Ordförande  
Ulf Persson M 
  
Vice ordförande  
Anders Svensson S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 44 

Val av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden 
Änr KS 2022/1039 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i tekniska nämnden 

för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026: 

Elva ledamöter  
Pia Dahlin SD 
Bengt Håkansson SD 
Bo Lave Nilsson SD 
Ulrika Tågström M 
Jesper Persson M 
Erik Jönsson KD 
Thomas Nilsson S 
Ewa Linder S 
Elek Oksenfeldt S 
Anders Fredriksson L 
Karl Gemfeldt C 
  
Sex ersättare  
Marc Karlsson SD 
Roger Nilsson M 
Olle Lindqvist KD 
Elisabet Blomdahl S 
Jörgen Eriksson S 
Andreas Andersson L 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i tekniska nämnden 
för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026: 

Elva ledamöter  
Pia Dahlin SD 
Bengt Håkansson SD 
Bo Lave Nilsson SD 
Ulrika Tågström M 
Jesper Persson M 
Erik Jönsson KD 
Thomas Nilsson S 
Ewa Linder S 
Elek Oksenfeldt S 
Anders Fredriksson L 
Karl Gemfeldt C 
  
Sex ersättare  
Marc Karlsson SD 
Roger Nilsson M 
Olle Lindqvist KD 
Elisabet Blomdahl S 
Jörgen Eriksson S 
Andreas Andersson L 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 45 

Val av ordförande och vice ordförande i tekniska 
nämnden 
Änr KS 2022/1039 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i tekniska 

nämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026: 

Ordförande  
Pia Dahlin SD 
  
Vice ordförande  
Thomas Nilsson S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i tekniska 
nämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026: 

Ordförande  
Pia Dahlin SD 
  
Vice ordförande  
Thomas Nilsson S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 46 

Val av ledamöter och ersättare i valnämnden 
Änr KS 2022/1041 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i valnämnden för 

tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026: 

Rickard Axelsson SD 
Magnus Englund M 
Bo Hansson M 
Olle Lindqvist KD 
Johannes Jeppsson S 
Susanne Carlsson S 
Pontus Tallberg L 
  
Sju ersättare  
Johannes Norrman SD 
Kenneth Jarl SD 
Mustafa Sharif M 
Barbro Westerström M 
Lars-Göran Björck S 
Ann-Sofie Adermark S 
Gert Friberg C 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i valnämnden för 
tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026: 

Sju ledamöter  
Rickard Axelsson SD 
Magnus Englund M 
Bo Hansson M 
Olle Lindqvist KD 
Johannes Jeppsson S 
Susanne Carlsson S 
Pontus Tallberg L 
  
Sju ersättare  
Johannes Norrman SD 
Kenneth Jarl SD 
Mustafa Sharif M 
Barbro Westerström M 
Lars-Göran Björck S 
Ann-Sofie Adermark S 
Gert Friberg C 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 47 

Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden 
Änr KS 2022/1041 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i valnämnden 

för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med 31 december 
2026: 

Ordförande  
Magnus Englund M 
  
Vice ordförande  
Johannes Jeppsson S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i valnämnden 
för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med 31 december 
2026: 

Ordförande  
Magnus Englund M 
  
Vice ordförande  
Johannes Jeppsson S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 48 

Val av ledamöter och ersättare i  
överförmyndarnämnden 
Änr KS 2022/1046 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i överförmyndar-

nämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026: 

Fem ledamöter  
Pia Dahlin SD 
Bengt Håkansson SD 
Mikael Nissen M 
Tommy Nilsson S 
Ann-Christine Lundkvist L 
  
Fem ersättare  
Kristina Nordgren SD 
Peter Olsson M 
Monica Roos M 
Elisabet Björck S 
Ann Andersson C 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i överförmyndar-
nämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026: 

Fem ledamöter  
Pia Dahlin SD 
Bengt Håkansson SD 
Mikael Nissen M 
Tommy Nilsson S 
Ann-Christine Lundkvist L 
  
Fem ersättare  
Kristina Nordgren SD 
Peter Olsson M 
Monica Roos M 
Elisabet Björck S 
Ann Andersson C 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 49 

Val av ordförande och vice ordförande i  
överförmyndarnämnden 
Änr KS 2022/1046 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i  

överförmyndarnämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till 
och med den 31 december 2026: 

Ordförande  
Pia Dahlin SD 
  
Vice ordförande  
Tommy Nilsson S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i  
överförmyndarnämnden för tiden från och med den 1 januari 2023 till 
och med den 31 december 2026: 

Ordförande  
Pia Dahlin SD 
  
Vice ordförande  
Tommy Nilsson S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 50 

Val av ledamöter och ersättare i Östra Skånes 
Hjälpmedelsnämnd 
Änr KS 2022/1048 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i Östra Skånes 

Hjälpmedelsnämnd för tiden från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026: 

Två ledamöter  
Michael Anefur KD 
Kristina Lindbåge S 
  
Två ersättare  
Håkan Englund SD 
Lorna Molin S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i Östra Skånes 
Hjälpmedelsnämnd för tiden från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026: 

Två ledamöter  
Michael Anefur KD 
Kristina Lindbåge S 
  
Två ersättare  
Håkan Englund SD 
Lorna Molin S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 51 

Val av ordförande och vice ordförande i Östra  
Skånes Hjälpmedelsnämnd 
Änr KS 2022/1048 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i Östra 

Skånes Hjälpmedelsnämnd för tiden från och med den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026: 

Ordförande  
Michael Anefur KD 
  
Vice ordförande  
Kristina Lindbåge S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i Östra 
Skånes Hjälpmedelsnämnd för tiden från och med den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026: 

Ordförande  
Michael Anefur KD 
  
Vice ordförande  
Kristina Lindbåge S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 52 

Val av ledamot och ersättare i gemensam nämnd för 
fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster 
Änr KS 2022/1050 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ledamot och ersättare i gemensam nämnd 

för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster för tiden från och med 
den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Ledamot 
Oscar Nilsson, ekonomidirektör  
 
Ersättare 
Anders Magnusson, utvecklingsledare 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamot och ersättare i gemensam nämnd 
för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster för tiden från och med 
den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Ledamot 
Oscar Nilsson, ekonomidirektör  
 
Ersättare 
Anders Magnusson, utvecklingsledare 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 53 

Val av ordförande och vice ordförande i gemensam 
nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna 
tjänster 
Änr KS 2022/1050 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i gemensam 

nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster för tiden från 
och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Ordförande 
Oscar Nilsson, ekonomidirektör Kristianstads kommun 
 
Vice ordförande 
Jan Steen, Region Skåne 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i gemensam 
nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster för tiden från 
och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Ordförande 
Oscar Nilsson, ekonomidirektör Kristianstads kommun 
 
Vice ordförande 
Jan Steen, Region Skåne 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 54 

Val av ledamot tillika ordförande och ersättare i 
samordningsförbundet Skåne Nordost 
Änr KS 2022/1078 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ledamot och ersättare för tiden från och med 

den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Ledamot  
David Stenergard M 
  
Ersättare  
Katarina Honoré S 

• Välja följande person till ordförande i samordningsförbundet Skåne 
Nordost för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2024: 

Ordförande  
David Stenergard M 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamot och ersättare för tiden från och 
med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Ledamot  
David Stenergard M 
  
Ersättare  
Katarina Honoré S 

• Välja följande person till ordförande i samordningsförbundet Skåne 
Nordost för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2024: 

Ordförande  
David Stenergard M 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 55 

Val av ledamöter, ersättare, revisor och  
revisorsersättare i styrelsen för Regionmuséet 
Änr KS 2022/1079 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ledamöter, ersättare, revisor och  

revisorsersättare i styrelsen för Regionmuséet för tiden från och med 
den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Tre ledamöter  
Bengt Wendel SD 
Bo Silverbern M 
Ulrika Tollgren S 
  
Tre ersättare  
Rickard Axelsson SD 
Maria Hofvendahl Svensson M 
Leif Sivtoft S 
  
Revisor  
Bill Nilsson SD 
  
Revisorsersättare  
Roland Krantz S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter, ersättare, revisor och  
revisorsersättare i styrelsen för Regionmuséet för tiden från och med 
den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Tre ledamöter  
Bengt Wendel SD 
Bo Silverbern M 
Ulrika Tollgren S 
  
Tre ersättare  
Rickard Axelsson SD 
Maria Hofvendahl Svensson M 
Leif Sivtoft S 
  
Revisor  
Bill Nilsson SD 
  
Revisorsersättare  
Roland Krantz S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 56 

Val av ombud och ersättare i Skånes kommuner 
Änr KS 2022/1080 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ombud och ersättare i Skånes kommuner för 

tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026: 

Nio ombud  
Ian Fernheden SD 
Carl Henrik Nilsson SD 
Camilla Palm M 
Bo Silverbern M 
Jan Svensson KD 
Ulrika Tollgren S 
Martin Hallingström Skoglund S 
Annelie Karlsson S 
Daniél Tejera L 

 

Nio ersättare  
Pia Dahlin SD 
Fia Rosenstråle SD 
Lena Ohlsson M 
Ludvig Ceimertz M 
Alexander Harrison KD 
Dan Berger S 
Therese Larsson Sturesson S 
Qazim Hasanaj S 
Kent Angergård C 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ombud och ersättare i Skånes kommuner för 
tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026: 

Nio ombud  
Ian Fernheden SD 
Carl Henrik Nilsson SD 
Camilla Palm M 
Bo Silverbern M 
Jan Svensson KD 
Ulrika Tollgren S 
Martin Hallingström Skoglund S 
Annelie Karlsson S 
Daniél Tejera L 

 

Nio ersättare  
Pia Dahlin SD 
Fia Rosenstråle SD 
Lena Ohlsson M 
Ludvig Ceimertz M 
Alexander Harrison KD 
Dan Berger S 
Therese Larsson Sturesson S 
Qazim Hasanaj S 
Kent Angergård C 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 57 

Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet 
AV Media Skåne 
Änr KS 2022/1165 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ledamot och ersättare i kommunalförbundet 

AV Media Skåne för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026: 

Ledamot  
Ludvig Ceimertz M 
  
Ersättare  
Sabina Månsson Hultgren S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget. 

 

 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamot och ersättare i kommunalförbundet 
AV Media Skåne för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026: 

Ledamot  
Ludvig Ceimertz M 
  
Ersättare  
Sabina Månsson Hultgren S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 58 

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen  
avseende dels tätortsförhållanden och dels  
jord- eller skogsbruksfrågor 
Änr KS 2022/1081 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
• Välja följande personer till gode män enligt fastighetsbildningslagen  

avseende dels tätortsförhållanden och dels jord- och skogsbruksfrågor  
för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31  
december 2026: 

Tätortsförhållanden  
Sex gode män  
Kenneth Jarl SD 
Elina Johansson SD 
David Stenergard M 
Fredrik Winberg S 
Cecilia Burburan Borsch S 
Vakant L 

 

Jord- och skogsbruksfrågor  
Sex gode män  
Rickard Axelsson SD 
Kristina Nordgren SD 
Ulf Persson M 
Fredrik Winberg S 
Cecilia Burburan Borsch S 
Vakant L 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget.  

 

Förslag till valberedningen  
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till gode män enligt fastighetsbildningslagen  
avseende dels tätortsförhållanden och dels jord- och skogsbruksfrågor  
för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31  
december 2026: 

Tätortsförhållanden  
Sex gode män  
Kenneth Jarl SD 
Elina Johansson SD 
David Stenergard M 
Fredrik Winberg S 
Cecilia Burburan Borsch S 
Vakant L 

 

Jord- och skogsbruksfrågor  
Sex gode män  
Rickard Axelsson SD 
Kristina Nordgren SD 
Ulf Persson M 
Fredrik Winberg S 
Cecilia Burburan Borsch S 
Vakant L 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 59 

Val av ledamöter i styrelsen för Per Anderssons sti-
pendiefond för teknisk utbildning 
Änr KS 2022/1082 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
• Välja följande personer till ledamöter i styrelsen för Per Anderssons  

stipendiefond för teknisk utbildning för tiden från och med den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Tre ledamöter  
Bo Lave Nilsson SD 
Henrik Stedt KD 
Sabina Månsson Hultgren S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget.  

 

Förslag till valberedningen  
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter i styrelsen för Per Anderssons  
stipendiefond för teknisk utbildning för tiden från och med den 1  
januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Tre ledamöter  
Bo Lave Nilsson SD 
Henrik Stedt KD 
Sabina Månsson Hultgren S 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 60 

Val av ledamöter och ersättare i Solvig och Emil 
Isakssons fond för sjuka barn 
Änr KS 2022/1083 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i Solvig och 

Emil Isakssons fond för sjuka barn för tiden från och med den 1  
januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Tre ledamöter  
Niclas Nilsson SD 
Bo Silverbern M 
Annelie Karlsson S 
  
Två ersättare  
David Stenergard M 
Katarina Honoré S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget.  

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen  
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i Solvig och Emil  
Isakssons fond för sjuka barn för tiden från och med den 1 januari 2023  
till och med den 31 december 2026: 

Tre ledamöter  
Niclas Nilsson SD 
Bo Silverbern M 
Annelie Karlsson S 
  
Två ersättare  
David Stenergard M 
Katarina Honoré S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 61 

Val av ordförande och vice ordförande i Solvig och 
Emil Isakssons fond för sjuka barn 
Änr KS 2022/1083 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i Solvig 

och Emil Isakssons fond för sjuka barn för tiden från och med den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Ordförande  
Bo Silverbern M 
  
Vice ordförande  
Annelie Karlsson S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget.  

 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen  
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i Solvig 
och Emil Isakssons fond för sjuka barn för tiden från och med den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Ordförande  
Bo Silverbern M 
  
Vice ordförande  
Annelie Karlsson S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 62 

Val av ledamöter i Anna Nilssons stiftelse 
Änr KS 2022/1084 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
• Välja följande personer till ledamöter i Anna Nilssons Stiftelse för 

tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31  
december 2026: 

Tre ledamöter  
Kenneth Jarl SD 
Ulf Persson M 
Ulf-Peter Honoré S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget 

 

Förslag till valberedningen  
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter i Anna Nilssons Stiftelse för 
tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31  
december 2026: 

Tre ledamöter  
Kenneth Jarl SD 
Ulf Persson M 
Ulf-Peter Honoré S 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 63 

Val av ledamöter, ersättare, revisor och  
revisorsersättare i stiftelsen Lerjevallen 
Änr KS 2022/1085 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
• Välja följande personer till ledamöter, ersättare, revisor och  

revisorsersättare i stiftelsen Lerjevallen för tiden från och med den 
1 januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Två ledamöter  
Erik Jönsson KD 
Jan Isaksson S 
  
Två ersättare  
Christer Nilsson M 
Ann-Catrin Norfall S 
  
Revisor  
Lars Thuvesson SD 
  
Revisorsersättare  
Patrick Tollgren Lazarov S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget.  

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen  
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter, ersättare, revisor och  
revisorsersättare i stiftelsen Lerjevallen för tiden från och med den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Två ledamöter  
Erik Jönsson KD 
Jan Isaksson S 
  
Två ersättare  
Christer Nilsson M 
Ann-Catrin Norfall S 
  
Revisor  
Lars Thuvesson SD 
  
Revisorsersättare  
Patrick Tollgren Lazarov S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 64 

Val av ledamöter i styrelsen för Mårten och Anna 
Pehrsons donationsfond för år 2023 
Änr KS 2022/1086 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ledamöter i styrelsen för Mårten och Anna  

Pehrsons donationsfond för tiden från och med den 1 januari 2023 till 
och med den 31 december 2023: 

Tre ledamöter  
Bo Göran Nilsson SD 
Nils-Arne Thuresson KD 
Sabina Månsson Hultgren S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget 

 

Förslag till valberedningen  
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter i styrelsen för Mårten och Anna  
Pehrsons donationsfond för tiden från och med den 1 januari 2023 till 
och med den 31 december 2023: 

Tre ledamöter  
Bo Göran Nilsson SD 
Nils-Arne Thuresson KD 
Sabina Månsson Hultgren S 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 65 

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Nils 
Anderssons donationsfond (Fjälkinge) för år 2023 
Änr KS 2022/1087 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
• Välja följande personer till ledamöter i styrelsen för Nils  

Anderssons donationsfond (Fjälkinge) för tiden från och med den  
1 januari 2023 till och med den 31 december 2023: 

Tre ledamöter  
Håkan Englund SD 
Joyce Andersson KD 
Bengt Ringdahl S 
  
Tre ersättare  
Elina Johansson SD 
Mirko Civcic KD 
Therese Ekelöv S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget.  

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen  
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter i styrelsen för Nils  
Anderssons donationsfond (Fjälkinge) för tiden från och med den  
1 januari 2023 till och med den 31 december 2023: 

Tre ledamöter  
Håkan Englund SD 
Joyce Andersson KD 
Bengt Ringdahl S 
  
Tre ersättare  
Elina Johansson SD 
Mirko Civcic KD 
Therese Ekelöv S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 66 

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Wahl-
bergska stiftelsen för år 2023 
Änr KS 2022/1088 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i styrelsen för  

Wahlbergska Stiftelsen för tiden från och med den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2023: 

Två ledamöter  
Magnus Carlsson M 
Jan Carlsson S 
  
En ersättare  
Bo Göran Nilsson SD 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget.  

 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen  
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i styrelsen för  
Wahlbergska Stiftelsen för tiden från och med den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2023: 

Två ledamöter  
Magnus Carlsson M 
Jan Carlsson S 
  
En ersättare  
Bo Göran Nilsson SD 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 
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Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 67 

Val av ledamot, ersättare och revisor i Kristianstads 
teaterförening för år 2023 
Änr KS 2022/1089 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till ledamot, ersättare, revisor i  

Kristianstads teaterförening för tiden från och med den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2023: 

Ledamot  
Monica Roos M 
  
Ersättare  
Kalle Olofsson S 
  
Revisor  
Lars Thuvesson SD 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget.  
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Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen  
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamot, ersättare, revisor i  
Kristianstads teaterförening för tiden från och med den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2023: 

Ledamot  
Monica Roos M 
  
Ersättare  
Kalle Olofsson S 
  
Revisor  
Lars Thuvesson SD 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 
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Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 68 

Val av revisor och revisorsersättare i Kristianstads 
fritidsgårdsforum för år 2023 
Änr KS 2022/1090 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande personer till revisor och revisorsersättare i  

Kristianstads Fritidsgårdsforum för tiden från och med den 1  
januari 2023 till och med den 31 december 2023: 

Revisor  
Bill Nilsson SD 
  
Revisorsersättare  
Roland Krantz S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget.  
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Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen  
Föreslå kommunfullmäktige:  

• Välja följande personer till revisor och revisorsersättare i  
Kristianstads Fritidsgårdsforum för tiden från och med den 1  
januari 2023 till och med den 31 december 2023: 

Revisor  
Bill Nilsson SD 
  
Revisorsersättare  
Roland Krantz S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 
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Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 69 

Val av revisor och revisorsersättare i Kristianstads 
tennisklubb för år 2023 
Änr KS 2022/1091 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
• Välja följande personer till revisor och revisorsersättare i  

Kristianstads Tennisklubb för tiden från och med den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2023: 

Revisor  
Erik Jönsson KD 
  
Revisorsersättare  
Roland Krantz S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget.  
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Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till revisor och revisorsersättare i  
Kristianstads Tennisklubb för tiden från och med den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2023: 

Revisor  
Erik Jönsson KD 
  
Revisorsersättare  
Roland Krantz S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 
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Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 70 

Val av revisor och revisorsersättare i Vångabergets 
slalomklubb för år 2023 
Änr KS 2022/1092 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
• Välja följande personer till revisor och revisorsersättare i  

Vångabergets slalomklubb för tiden från och med den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2023: 

Revisor  
Göran Sevebrant M 
  
Revisorsersättare  
Patrick Tollgren Lazarov S 

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget.  
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Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till revisor och revisorsersättare i  
Vångabergets slalomklubb för tiden från och med den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2023: 

Revisor  
Göran Sevebrant M 
  
Revisorsersättare  
Patrick Tollgren Lazarov S 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 
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Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 71 

Val av ledamot i styrelsen för Ernst Wohlins stiftelse 
till Maria och Ola Wohlins minne för år 2023 
Änr KS 2022/1164 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande person till ledamot i styrelsen för Ernst Wohlins Stiftelse 

till Maria och Ola Wohlins minne för tiden från och med den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2023: 

  

 

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer dig bakom förslaget.  

 

Förslag till valberedningen  
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande person till ledamot i styrelsen för Ernst Wohlins Stiftelse 
till Maria och Ola Wohlins minne för tiden från och med den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2023: 

Ledamot  
Lena Ohlsson M 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 

      

Ledamot  
Lena Ohlsson M 



  
1(1) 

 

 

 

 
Kommunledningskontoret 

 

2022-12-14  

 

Eventuella valärenden Kommunfullmäktige 2022-12-14 
Ärende 48 

  Änr 

1 Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Kristianstads  
Renhållnings AB efter Ian Fernheden (SD) 

2022/1329 

2 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige - Linnéa 
Sjögren (S) 

2022/1529 
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Sammanträdesdatum 

 

Valberedningen 2022-12-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

VB § 72 

Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Kristianstads 
Renhållnings AB efter Ian Fernheden (SD) 
Änr KS 2022/1329 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
• Välja Ulf Börkell (SD) till ledamot i styrelsen för Kristianstads  

Renhållnings AB efter Ian Fernheden (SD) för tiden intill slutet av  
ordinarie årsstämma 2023. 

• Paragrafen justeras omedelbart.  

Valberedningens behandling 
Valberedningen ställer sig bakom förslaget.  

 

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja Ulf Börkell (SD) till ledamot i styrelsen för Kristianstads  
Renhållnings AB efter Ian Fernheden (SD) för tiden intill slutet av  
ordinarie årsstämma 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 217 

Borgens-/låneramar för de kommunala bolagen  
samt extern låneram för kommunkoncernen 2023 
Änr KS 2022/1291 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Borgens/låneramar för de kommunala bolagen från och med 2023 

fastställs enligt nedanstående tabell. 

• Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
respektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostna-
der med ett högsta belopp enligt nedanstående tabell. 

Bolag 
Borgens-/låneram 
(mkr) 

Kristianstads kommunföretag AB 790,0 
AB Kristianstadsbyggen 3 800,0 
AB Allön 700,0 
Specialfastigheter i Kristianstad AB 180,0 
C4 Energi AB 800,0 
Kristianstads renhållnings AB 280,0 
Åhus Hamn & Stuveri AB 200,0 
Kristianstad Airport AB  20,0 

• Den externa låneramen för kommunkoncernen från och med 2023 
fastställs till 9 910,0 mkr. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska årligen fastställa borgens- och låneramar för de 
kommunala bolagen och kommunkoncernen. Kommunledningskontoret 
har sammanställt inlämnade uppgifter och lämnar förslag till belopp som 
ska gälla från och med 2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Borgens/låneramar för de kommunala bolagen från och med 2023 
fastställs enligt nedanstående tabell. 

• Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
respektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostna-
der med ett högsta belopp enligt nedanstående tabell. 

Bolag 
Borgens-/låneram 
(mkr) 

Kristianstads kommunföretag AB 790,0 
AB Kristianstadsbyggen 3 800,0 
AB Allön 700,0 
Specialfastigheter i Kristianstad AB 180,0 
C4 Energi AB 800,0 
Kristianstads renhållnings AB 280,0 
Åhus Hamn & Stuveri AB 200,0 
Kristianstad Airport AB  20,0 

• Den externa låneramen för kommunkoncernen från och med 2023 
fastställs till 9 910,0 mkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 209. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-04. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KSAU § 209 

Borgens-/låneramar för de kommunala bolagen 
samt extern låneram för kommunkoncernen 2023 
Änr KS 2022/1291 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Borgens/låneramar för de kommunala bolagen från och med 2023 
fastställs enligt nedanstående tabell. 

• Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
respektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostna-
der med ett högsta belopp enligt nedanstående tabell. 

Bolag 
Borgens-/låneram 
(mkr) 

Kristianstads kommunföretag AB 790,0 
AB Kristianstadsbyggen 3 800,0 
AB Allön 700,0 
Specialfastigheter i Kristianstad AB 180,0 
C4 Energi AB 800,0 
Kristianstads renhållnings AB 280,0 
Åhus Hamn & Stuveri AB 200,0 
Kristianstad Airport AB  20,0 

• Den externa låneramen för kommunkoncernen från och med 2023 
fastställs till 9 910,0 mkr. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska årligen fastställa borgens- och låneramar för de 
kommunala bolagen och kommunkoncernen. Kommunledningskontoret 
har sammanställt inlämnade uppgifter och lämnar förslag till belopp som 
ska gälla från och med 2023. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Borgens/låneramar för de kommunala bolagen från och med 2023 
fastställs enligt nedanstående tabell. 

• Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
respektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostna-
der med ett högsta belopp enligt nedanstående tabell. 

Bolag 
Borgens-/låneram 
(mkr) 

Kristianstads kommunföretag AB 790,0 
AB Kristianstadsbyggen 3 800,0 
AB Allön 700,0 
Specialfastigheter i Kristianstad AB 180,0 
C4 Energi AB 800,0 
Kristianstads renhållnings AB 280,0 
Åhus Hamn & Stuveri AB 200,0 
Kristianstad Airport AB  20,0 

• Den externa låneramen för kommunkoncernen från och med 2023 
fastställs till 9 910,0 mkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-04. 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-11-03 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Lars Agardius 
044136816 
lars.agardius@kristianstad.se  Kommunstyrelsen  

  

Borgens/låneramar för de kommunala bolagen samt 
extern låneram för kommunkoncernen 2023 
Änr KS 2022/1291 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen  
          Föreslå Kommunfullmäktige 

• Borgens/låneramar för de kommunala bolagen fr.o.m. 2023 fastställs enligt 
nedanstående tabell. 

• Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för re-
spektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostnader med 
ett högsta belopp enligt nedanstående tabell. 

 

Bolag 
Borgens-/låneram 
(mkr) 

 KKF 790,0 
 ABK 3 800,0 
   AB Allön 700,0 
   SIKAB 180,0 
 C4 Energi AB 800,0 
 Renhållningen Kristianstad 280,0 
 Åhus Hamn & Stuveri AB 200,0 
 Kristianstad Airport AB  20,0 

 

• Den externa låneramen för kommunkoncernen fr.o.m. 2023 fastställs till 
9 910,0 mkr. 
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Klicka här för att ange text. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska årligen fastställa borgens- och låneramar för de 
kommunala bolagen och kommunkoncernen. Kommunledningskontoret har 
sammanställt inlämnade uppgifter och lämnar förslag till belopp som ska gälla 
fr.o.m. 2023. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-04. 

 

Ärendet 
Enligt finanspolicy för Kristianstads kommun och dess kommunala bolag ska 
kommunfullmäktige årligen fastställa borgens- och låneramar för de kommu-
nala bolagen för nästkommande år. Enligt policyn ska också kommunfullmäk-
tige fastställa en ram för kommunkoncernens totala externa upplåning för det 
kommande året. 

Samtliga lån finns hos Kommuninvest. Den totala låneskulden per 2022-09-30 
inom Kristianstads kommunkoncern utgör totalt 8 951,9 mkr. Av detta belopp 
är totalt 750,1 mkr vidareutlånat till AB Allön, Specialfastigheter i Kristianstad 
AB samt Renhållningen Kristianstad. Nettolåneskulden utgör således 8 201,8 
mkr. AB Allön har efter 2022-09-30 ökat sin låneskuld med 58 mkr och Åhus 
Hamn & Stuveri AB har amorterat sin låneskuld med 20 mkr.   

 

Bolagens yrkanden 

Allmänt 

I samband med ägardialoger i oktober 2022 med de helägda bolagen AB 
Kristianstadsbyggen, C4 Energi AB och Renhållningen har bolagen presenterat 
investeringsplaner och prognoser för åren 2023-2027  kring hur mycket av 
investeringarna som kommer att finansieras med eget kassaflöde respektive 
behöver finansieras med lån. Dessa underlag ligger till grund för bedömningen 
kring borgens /låneramar. 
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ABK-koncernen 

Den totala borgensramen inom ABK-koncernen som omfattar AB Kristian-
stadsbyggen, AB Allön och Specialfastigheter i Kristianstad AB (SIKAB) fö-
reslås ökas med netto 110 mkr jämfört med föregående år.   

AB Kristianstadsbyggen (ABK) har en borgensram på 3 800 mkr vilken fö-
reslås bli oförändrad. Koncernkredit kopplad till koncernkontot föreslås oför-
ändrat uppgå till 100 mkr.  Nyproduktion förväntas ske på Östermalms park, i 
Åhus och i Tollarp. Renoveringar beräknas ske på Gamlegården och Sommar-
lust.   

AB Allön har en borgensram på 560 mkr vilken föreslås att ökas med 140 mkr 
till 700 mkr. Nyproduktion i Tollarp och Åhus förväntas bli aktuellt. Köket på 
Charlotteborgshemmet förväntas att byggas till. Under hösten kommer kom-
munen att mot internrevers vidareutlåna till bolaget motsvarande 58 mkr 
varav 35 mkr för att finansiera nyproduktion av gruppboende i Åhus och 23 
mkr avser refinansiering av lån som amorterades våren 2022. Totala investe-
ringar i AB Allön 2023 förväntas uppgå till 250 mkr vilka bedöms finansieras 
med nyupplåning.  

Specialfastigheter i Kristianstad AB (SIKAB), som förvaltar arenan och gamla 
idrottshallen, har en borgensram på 210 mkr vilken föreslås justeras ned till 
180 mkr vilket är i nivå med nuvarande låneskuld. Inga nya projekt har avise-
rats.  

ABK koncernen har sammanställt sitt investeringsbehov i perioden 2024-
2027. Det totala investeringsbehovet bedöms uppgå till 1,4 miljarder kr varav 
självfinansieringen uppgår till ca 0,9 miljarder kr. Resterande del 0,5 miljarder 
kr bedöms att finansieras med lån.  

C4 Energikoncernen 

Prognosen är att bolagskoncernens investeringsbehov för 2023 uppgår till 
312 mkr varav behov av nyupplåning ca 60 mkr. Bolaget föreslår att nuvaran-
de borgensram på 800 mkr lämnas oförändrad år 2023 och att ev. nyupplå-
ning 2023 ryms inom nuvarande borgensram.  

För perioden 2024–2027 kommer investeringsbehovet att uppgå till ca 1,2 
miljarder där ca 0,9 miljarder utgörs av investeringar som krävs för att kunna 
garantera bolagets leveranser. Självfinansieringsgraden av investeringarna är 
dock ca 70% vilket skulle innebära ett bedömt behov av upplåning på 390 
mkr. 

Inför 2023 bedöms elpriserna fortsatt vara höga och fortsatt positivt kassaflö-
de från avtalet med Telia som kommunikationsoperatör. Dessa faktorer sam-
mantaget gör att självfinansieringsgraden de närmaste åren kommer vara  
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på en tillfredsställande nivå. Osäkerheten ligger främst i avsaknaden av slutli-
ga besked kring hur elkunderna kommer att kompenseras för de höga elpri-
serna och vilka begränsningar som kommer att läggas på elproducenternas in-
tjäning.   

Övriga kommunala bolag  

Kristianstads Renhållnings AB föreslår att nuvarande borgensram på 280 mkr 
lämnas oförändrad.  Bolaget har också en kredit i koncernkontot som uppgår 
till 50 mkr.  

Åhus Hamn & Stuveri AB har idag en borgensram som uppgår till 200 mkr vil-
ken bolaget föreslår bli oförändrad.                  

Kristianstads Industribyggnads AB (KIAB), Kristianstad Airport AB och Krino-
va AB har i dagsläget ingen extern låneskuld.  

Kristianstad Airport AB har dock lämnat förslag om att en borgensram på 20 
mkr tilldelas bolaget. Investeringar i bana och avisningsmaskin bedöms aktu-
ella att genomföra.     

                                        
Sammanställning 
(mkr)        

Bolag 
Aktuell låneskuld 
2022-09-30 

Nuvarande 
borgens-
/låneram 

Förslag till borgens-
/låneram from 2023 

Kristianstads kommun 3 364,2 4 300,0 4 300,0  1) 

KKF 708,3 790,0 790,0  
ABK 3 368,6 3 800,0 3 800,0 
AB Allön 375,8 2) 560,0  700,0  
SIKAB 179,7 210,0 180,0 
C4 Energi AB 620,0 800,0 800,0 
Renhållningen        
Kristianstad 194,8 280,0 280,0 
Kristianstad Airport AB 0,0 0,0 20,0 
Åhus Hamn & Stuveri   
AB 140,5  2) 200,0 200,0 
Summa  8 951,9 10 940,0   11 070,0 
Avgår vid beräkning 
av extern låneram:       
Vidareutlånat belopp 
inom kommunkoncer-
nen  - 750,1 - 1 050,0  - 1 160,0 
        
Extern låneram för 
kommunkoncernen 8 201,8 9 890,0 9 910,0 

1) Beslut om låneram för kommunen fattas i samband med att budgeten för år 
2023 antas av kommunfullmäktige 2022-12-14. 

2) AB Allön ökade sin låneskuld 2022-11-01 genom att ta upp ett nytt lån              
på 58 mkr. Åhus Hamn AB amorterade 20 mkr på lån 2022-12-01.  
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Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

 

Petar Cavala                                                                  Oscar Nilsson 
Bitr kommundirektör                                                Ekonomidirektör  

 

 

 

Beslut expedieras till 
 Kommunledningskontoret, ekonomi/upphandling 
 AB Kristianstadsbyggen 
 C4 Energi AB 
 Kristianstads Renhållnings AB 
 Kristianstad Airport AB 
 Åhus Hamn & Stuveri AB                                                                                                                     
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 218 

Borgensavgifter från och med år 2023 
Änr KS 2022/1290 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Följande nivå på borgensavgifter ska gälla från och med 2023 för upp-

låning och refinansiering som genomförs under 2023 

 Löptid 
  1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 
AB Kristianstadsbyggen inklusive 
dotterbolag 0,30 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % 0,45 % 
C4 Energi AB inklusive dotterbolag 
samt övriga bolag 0,55 % 0,65 % 0,70 % 0,75 % 0,75 % 

• För befintliga lån gäller redan fastställda borgensavgifter fram tills att 
lånen förfaller eller förnyas. 

• Samma nivå som används för borgensavgifter ska även tillämpas i de 
fall som kommunen internt lånar ut till kommunala bolag. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen) samt 
EU:s statsstödsregler ställer krav på marknadsmässiga borgensavgifter. 
Kommunledningskontoret föreslår att avgiften lämnas oförändrad dvs 
samma nivå som för 2022, på samtliga löptider. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Följande nivå på borgensavgifter ska gälla från och med 2023 för upp-
låning och refinansiering som genomförs under 2023 

 Löptid 
  1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 
AB Kristianstadsbyggen inklusive 
dotterbolag 0,30 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % 0,45 % 
C4 Energi AB inklusive dotterbolag 
samt övriga bolag 0,55 % 0,65 % 0,70 % 0,75 % 0,75 % 

• För befintliga lån gäller redan fastställda borgensavgifter fram tills att 
lånen förfaller eller förnyas. 

• Samma nivå som används för borgensavgifter ska även tillämpas i de 
fall som kommunen internt lånar ut till kommunala bolag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 210. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-03. 
Vägledning vid beräkning av kommunala borgensavgifter september 2021. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KSAU § 210 

Borgensavgifter från och med år 2023 
Änr KS 2022/1290 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige 

• Följande nivå på borgensavgifter ska gälla från och med 2023 för upp-
låning och refinansiering som genomförs under 2023 

 Löptid 
  1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 
AB Kristianstadsbyggen inklusive 
dotterbolag 0,30 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % 0,45 % 
C4 Energi AB inklusive dotterbolag 
samt övriga bolag 0,55 % 0,65 % 0,70 % 0,75 % 0,75 % 

• För befintliga lån gäller redan fastställda borgensavgifter fram tills att 
lånen förfaller eller förnyas. 

• Samma nivå som används för borgensavgifter ska även tillämpas i de 
fall som kommunen internt lånar ut till kommunala bolag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen) samt 
EU:s statsstödsregler ställer krav på marknadsmässiga borgensavgifter. 
Kommunledningskontoret föreslår att avgiften lämnas oförändrad dvs 
samma nivå som för 2022, på samtliga löptider. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige 

• Följande nivå på borgensavgifter ska gälla från och med 2023 för upp-
låning och refinansiering som genomförs under 2023 

 Löptid 
  1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 
AB Kristianstadsbyggen inklusive 
dotterbolag 0,30 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % 0,45 % 
C4 Energi AB inklusive dotterbolag 
samt övriga bolag 0,55 % 0,65 % 0,70 % 0,75 % 0,75 % 

• För befintliga lån gäller redan fastställda borgensavgifter fram tills att 
lånen förfaller eller förnyas. 

• Samma nivå som används för borgensavgifter ska även tillämpas i de 
fall som kommunen internt lånar ut till kommunala bolag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-03. 
Vägledning vid beräkning av kommunala borgensavgifter september 2021. 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-11-03 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Lars Agardius 
044-136816 
lars.agardius@kristianstad.se  Kommunstyrelsen   

  

Borgensavgifter fr o m år 2023  
Änr KS 2022/1290 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen   
Föreslå Kommunfullmäktige 

• Följande nivå på borgensavgifter ska gälla fr o m 2023 för upplåning och 
refinansiering som genomförs under 2023 

 Löptid 
  1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 
ABK inklusive dotterbolag 0,30 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % 0,45 % 
C4 Energi inklusive dotterbolag samt 
övriga bolag 0,55 % 0,65 % 0,70 % 0,75 % 0,75 % 

 

• För befintliga lån gäller redan fastställda borgensavgifter fram tills att lå-
nen förfaller eller förnyas. 

• Samma nivå som används för borgensavgifter ska även tillämpas i de fall 
som kommunen internt lånar ut till kommunala bolag. 

 

Sammanfattning 
Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen) samt 
EU:s statsstödsregler ställer krav på marknadsmässiga borgensavgifter. 
Kommunledningskontoret föreslår att avgiften lämnas oförändrad dvs samma 
nivå som för 2022, på samtliga löptider. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-03 

Vägledning vid beräkning av kommunala borgensavgifter sept. 2021 

Ärendet 
Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag innebär bl. a att kom-
munerna, om de går i borgen, ska ta ut en marknadsmässig avgift för att kom-
pensera för den ekonomiska fördel som borgensåtagandet innebär för det 
kommunala bostadsaktiebolaget. På motsvarande sätt måste villkoren för ut-
låning från kommunen till ett sådant bolag vara marknadsmässiga. Genom 
EU:s statsstödsregler gäller motsvarande krav även för annan verksamhet 
som bedrivs av kommunala bolag på en konkurrensutsatt marknad, exempel-
vis energibolag eller ett renhållningsbolag.  

Nu gällande borgensavgifter samt modell för Kristianstads kommun 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-14 om borgensavgifter för 2022: 

 Löptid 
  1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 

ABK inklusive dotterbolag 0,30 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % 0,45 % 

C4 Energi inklusive dotterbolag 
samt övriga bolag 0,55 % 0,65 % 0,70 % 0,75 % 0,75 % 

 

Den modell för borgensavgifter som Kristianstads kommun använt sedan någ-
ra år tillbaka byggde på att kommunen en gång per år samlade in uppgifter 
från finansmarknaden och gjorde en utredning för att sedan fastställa mark-
nadsmässiga borgensavgifter för det kommande årets upplåning. Modellen 
har efterhand visat sig svår att tillämpa i praktiken då skarpa offerter från af-
färsbankerna eller andra marknadsaktörer nästan helt uteblivit. Därmed har 
inga jämförliga räntenivåer kunnat erhållas. 

En vägledning som beskriver hur kommunen i stället ska kunna gå tillväga för 
att beräkna marknadsmässiga borgensavgifter har tagits fram av Sveriges 
Allmännytta, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Kommuninvest.  
Vägledningen som publicerades 2012, uppdaterades 2021.   

I vägledningen finns rekommendationer som kommunen redan följer idag.   
 
Det handlar om att differentiera avgifterna inom kommunkoncernen både vad 
gäller löptider och mellan bolagen inom kommunkoncernen. Värdering av av-
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giften mellan bolagen ska ske utifrån egna meriter och ska spegla skillnaden i 
de villkor till vilka bolagen hade kunnat göra motsvarande upplåning direkt på 
finansmarknaden. AB Kristianstadsbyggen har en stark finansiell ställning och 
följaktligen en hög rating i bankernas interna modeller.  
C4 Energi har en lägre rating än AB Kristianstadsbyggen trots en relativt god 

lönsamhet. En viktig anledning är att säkerhet i verksamheten inte bedöms li-

ka stark som realsäkerheter i lågt belånade bostäder som är fallet för bostads-

bolaget.  

Ratingens betydelse avspeglar sig i skillnaden i nivåer för borgensavgift mel-

lan AB Kristianstadsbyggen och övriga bolag inom Kristianstads kommunkon-

cern.   

 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

 

Petar Cavala                                                      Oscar Nilsson  
Bitr. kommundirektör                                    Ekonomidirektör 

Beslut expedieras till 
De kommunala bolagen inom Kristianstads kommunkoncern  

KLK, ekonomi och upphandlingsavdelningen  
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I N L E D N I N G

Frågan om vad som utgör en marknadsmäs-
sig borgensavgift för kommunala bostads-
aktiebolag hanterades i en vägledning som 
publicerades 2012 av SKR (då SKL), Sveri-
ges Allmännytta (då SABO) och Kommunin-
vest: ”En modell för kommunal borgensavgift 
till kommunala bostadsaktiebolag”.

De finns nu åtminstone tre goda skäl att göra 
en uppdatering av detta material. 

För det första har modellen med tiden visat 
sig svår att tillämpa i praktiken. Det är idag 
nästintill omöjligt för många kommuner att 
få uppgifter om faktiska marknadsräntor, för 
lån med och utan kommunal borgen, från 
affärsbanker eller andra marknadsaktörer. 
Därmed blir det vanskligt att bedöma värdet 
av borgensåtagandet. Detta har lett till att 
det skapats en rad olika tillvägagångssätt för 
beräkning och skattning av vilka avgiftsni-
våer som ska ses som marknadsmässiga. 
Vissa beslut om borgensavgifter har då inte 
tillräckligt tydligt fattats inom de ramar som 
kommunallagen, allbolagen och statsstöds-
reglerna sätter.

För det andra har framväxten av internban-
ker i många kommunkoncerner inneburit att 
frågeställningen kring borgensavgifter delvis 
har vävts in i ett nytt sammanhang. Det är 
nu vanligt att borgensavgifter realiseras som 
räntepåslag på övriga internbanksavgifter, 
eller motsvarande intern ersättningsstruktur, 
inom sådana internbanker. I denna upp-
daterade vägledning omfattar begreppet 
”borgensavgift” därför såväl den direkta, 
traditionella, avgiften mellan bolag och 
kommun som det borgenspåslag som tas ut 
inom ramen för en internbank. Teknikerna 
är olika, men principerna är desamma. De 
grundresonemang om internbanksavgifter 
som fördes 2012 framstår fö jaktligen som 
lite för snäva för att vara riktigt användbara. 
Ett omtag behövs. 

För det tredje har det gått nästan 10 år 
sedan den förra publiceringen. Det förefaller 
angeläget att notera och inkorporera det som 
skett under den tidsperioden.     

Med dessa förutsättningar behöver den tidi-
gare vägledningen preciseras och komplet-
teras så att den i den nu aktuella kontexten 
kan fungera som ett praktiskt användbart 
verktyg.

Det övergripande syftet med denna uppdate-
rade vägledning är detsamma som med den 
tidigare: att underlätta för kommuner och 
regioner att följa gällande lagar och regler 
genom att visa på hur man kan gå tillväga för 
att beräkna och fastställa marknadsmässiga 
borgensavgifter. 

I denna uppdaterade vägledning ligger 
fokus, precis som i den tidigare, på de kom-
munala bostadsbolagen. Samtidigt ska det 
konstateras att problematiken kring borgens-
avgifter naturligtvis gäller för hela bredden 
av kommuners och regioners företag oavsett 
om de bedrivs som aktiebolag eller i annan 
form. Där så är relevant tas därför detta 
bredare perspektiv in i bilden.

För att underlätta den praktiska användning-
en av vägledningen är den kopplad till en 
kontinuerligt uppdaterad sammanställning  
av relevant referensinformation. Denna  
referensinformation kommer tills vidare 
att finnas tillgänglig på Kommuninvests 
hemsida. 

Det kan inte uteslutas att EU-kommissionen 
eller en domstol vid en prövning skulle kunna 
komma till slutsatser som på ett eller annat 
sätt avviker från denna uppdaterade vägled-
ning. Såvitt vi kan bedöma, på basis av den 
gemensamma analys som gjorts av våra tre 
organisationer, ska dock vägledningen ligga i 
linje med tillämpliga lagar och regler.
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Att kommuner och regioner går i borgen för, 
eller ger lån till, kommunala och regionala 
bolag är en sedan länge etablerad praxis. 
Inom ramen för god ekonomisk hushållning, i 
vad som i grunden handlar om en ansvarsfull 
förvaltning av skattemedel, är det naturligt 
att hela tiden försöka säkerställa att de egna 
bolagen har en så kostnadseffektiv finan-
siering som möjligt. Principerna för detta är 
fastställda i kommunallagens kap 11. För 
kreditgivningen genom Kommuninvest gäller 
också att lån till kommunala eller regionala 
bolag alltid ska ske med borgen från aktuell 
kommun eller region. 

De förutsättningar som gäller för att kom-
muner och regioner ska kunna gå i borgen 
eller ge lån varierar en del beroende på 
inom vilken sektor det aktuella bolaget 
verkar. Skillnaderna i regulatorisk miljö 
mellan exempelvis bostäder, fastigheter, 
energi och kollektivtrafik är inte stora, men 
de finns ändå där och behöver tas hänsyn 
till. Den fortsatta framställningen är inriktad 
på kommunala bostadsbolag. Mycket av 
det som gäller för dessa bolag i termer av 
borgensavgifter är även tillämpligt för övriga 
bolagstyper, men överensstämmelsen är 
alltså inte fullständig. 

Viktiga regleringar

Sedan tillkomsten av allbolagen (lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, 
vilken tillämpas sedan januari 2011), är förut-
sättningarna för de kommunala bostadsbola-
gen relativt snävt reglerade. 

Allbolagen klargör att ett kommunalt bo-
stadsbolag ska bedriva sin verksamhet enligt 
affärsmässiga principer. Kommunallagens 
självkostnadsprincip och förbud mot att driva 
företag i vinstsyfte gäller inte. Relationen 
mellan kommun och kommunalt bostadsbo-
lag, även vad gäller att gå i borgen eller ge 
lån, ska vara affärsmässig. De respektive 
ekonomierna ska hållas åtskilda så att det 
inte sker någon otillåten subventionering 
eller värdeöverföring i endera riktningen. 
Kommunen ska agera på samma sätt som 
en jämförbar privat ägare av ett motsvarande 
privat bostadsbolag. Samma krav på affärs-
mässighet ska ställas på det kommunala 
bostadsbolaget som på övriga företag på 
bostadsmarknaden.

Att kommunen går i borgen för eller ger lån 
till ett kommunalt bostadsbolag innebär att 

B A K G R U N D
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1. EU-kommissionens motiv bakom 80-procentskriteriet är att man ser en risk för att långivare och borgensman blir svagare 
i sin prövning och kontroll av låntagaren om borgen täcker 100 procent. Detta motiv kan vara relevant när andra aktörer är 
involverade på ett annat sätt. Men motivet blir mycket tunt i den kommunala kontexten. En kommun har, och ska enligt lag ha, full 
strategisk kontroll över ett kommunalt bolag och mycket starka incitament att se till att bolaget sköter sina lån. Den uppsiktplikt 
som kommuner enligt kommunallagen har gentemot sina bolag är en viktig faktor i detta. En kommun kan inte välja bort att ta ett 
aktivt och långtgående ansvar. Därmed bör det vara möjligt att, i linje med praxis på området, låta borgen till kommunala bolag 
täcka 100 procent av lånet.
2. Inkomstskattelagen (1999:1229) 14 kap. 19 §.

det bolaget får en ekonomisk fördel i förhål-
lande till motsvarande privata bostadsbolag. 
För att kompensera – och säkra neutrala 
konkurrensförhållanden – ska kommunen ta 
ut en borgensavgift, som motsvarar denna 
fördel, av det kommunala bostadsbolaget. 
Detsamma gäller för sådana bostadsstiftel-
ser som kommunen bildat eller har det be-
stämmande inflytandet över. Borgensavgifter 
tas ut genom att det kommunala bostads-
bolaget betalar ett räntepåslag, eller någon 
liknande form av påslag, till kommunen för 
de aktuella lånen. 

Bestämmelserna om affärsmässighet i 
allbolagen grundar sig i sin tur på EU:s 
statsstödsregler. Med statsstöd avses alla 
insatser av ekonomisk art som snedvrider 
eller hotar att snedvrida konkurrensen ge-
nom att gynna eller ge en ekonomisk fördel 
för ett visst företag eller en viss produktion. 
Statsstödsreglerna omfattar inte bara de 
kommunala bostadsbolagen, utan gäller 
även för annan verksamhet som bedrivs av 
kommunala företag eller andra offentliga 
aktörer på en konkurrensutsatt marknad. 

Statsstödsreglerna är komplexa. De möjlig-
heter som finns för att ge tillåtet statsstöd är 
oftast svåra att utnyttja i prakt ken. För en 
kommun som vill undvika borgensavgifter 
skulle det kanske gå att använda någon av 
undantagslösningarna i regelverket. 

Det kan finnas en öppning för att tillämpa un-
dantaget för tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse. I al bolagen finns dock inte någon 
nationell definition av bostadsförsörjning 
som en sådan tjänst. 

Det kan också finnas en öppning för att 
tillämpa de s k ”de minimis”-reglerna. Det är 
dock inte vanligt att kommunala bostadsbo-
lag arbetar i den småskalighet som då krävs.  

Sammantaget är undantagsmöjligheterna 
begränsade. Utan ett formellt godkännande 
från EU-kommissionen finns det dessutom 
en risk för att användandet av ett undantag 

tas upp till rättslig prövning. Att fällas för att 
ha brutit mot statsstödsreglerna kan då bli 
mycket kostsamt. 

Det enklaste sättet att säkerställa att stats-
stödsreglerna fö js är i stället i de allra flesta 
fall att använda borgensavgifter och att se 
till att dessa fastställs på marknadsmässi-
ga villkor. Med marknadsmässiga avgifter 
föreligger ingen konkurrenssnedvridning och 
därmed inget statsstöd. 

Enligt EU-terminologin är en kommunal 
borgen, och den teoretiska motsvarigheten 
inom en kommunkoncerns internbank, ett 
slags garanti. I ett tillkännagivande från 2008 
(2008/C 155/02) – som inte utgör bindan-
de regler för andra än kommissionen utan 
snarare är en tolkning i mer allmänna termer 
– ger EU-kommissionen en orientering i hur 
statsstödsreglerna kan och bör tillämpas när 
det gäller garantier.

En sak som klargörs i tillkännagivandet, 
utifrån EU-domstolens rättspraxis, är att 
principen om ”den marknadsekonomiske 
investeraren” bör fungera som ett rättesnöre 
vid bedömningar av marknadsmässighet. I 
den här aktuella kontexten innebär detta att 
storleken på ett kommunalt bostadsbolags 
ekonomiska fördel bör beräknas genom att 
jämföra de lånevillkor som bolaget får genom 
kommunal borgen eller internbank med de 
lånevillkor som samma bolag skulle ha fått 
utan kommunal borgen eller internbank 
av en marknadsekonomisk investerare på 
finansmarknaden.

Vidare sägs i tillkännagivandet att en  
offentlig aktör som uppfyller fyra kriterier kan 
vara säker på att en borgen, eller liknande 
garanti, inte utgör statsstöd: att (a) låntaga-
ren inte är i ekonomiska svårigheter, att (b) 
garantins omfattning kan mätas korrekt när 
den beviljas, att (c) garantin inte täcker mer 
än 80 procent av lånet och att (d) ett mark-
nadsorienterat pris betalas för garantin.

Tillkännagivandet är dock inte uttömmande. 
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En borgen ska inte ses som statsstöd bara 
för att alla dessa kriterier inte uppfylls. Även 
borgensåtaganden som utformats på ett 
annat sätt kan vara marknadsmässiga och 
därmed tillåtna. När det gäller en kommunal 
borgen till ett kommunalt bostadsbolag i den 
svenska kontexten är det normala att borgen 
täcker 100 procent av lånet. Det är också, 
och har hela tiden varit, ett krav vid lån från 
Kommuninvest.1

Intervall för avgifter

Allbolagen och EU:s statsstödsregler innebär 
sammantaget att borgensavgifter, genom ett 
räntepåslag eller något liknande upplägg, 
ska fastställas i ett intervall som begränsas 
både nedåt och uppåt.

Den nedre gränsen för borgensavgifter sätts 
av både allbolagen och statsstödsreglerna. 
Enligt al bolagen får en avgift inte vara så 
låg att den innebär att kommunen i realiteten 
subventionerar det kommunala bostadsbo-
laget. Enligt statsstödsreglerna får avgiften 
inte vara lägre än vad som är förenligt med 
marknadsmässighet. Det får inte bli fråga om 

en konkurrenssnedvridning till förmån för det 
kommunala bostadsbolaget. 

Den övre gränsen etableras av allbola-
gen. Avgiften får inte vara så hög att den 
medför en otillåten värdeöverförning från det 
kommunala bostadsbolaget till kommunen. 
Regler om oriktig prissättning i inkomstskat-
telagen skulle också kunna sätta ett skatte-
mässigt tak för borgensavgiftens storlek.2

Utveckling sedan 2012

Om man till att börja med tittar på lagstiftning 
och bredare policyfrågor har det inte skett 
några omvälvande förändringar sedan den 
förra vägledningen publicerades 2012.

Svenska myndigheter har på sistone visat ett 
något större intresse för området än tidigare. 
Konkurrensverket publicerade i slutet av 
2019 rapporten: ”Finansiering på lika villkor? 
En analys av kommunala bostadsföretags 
borgensavgifter till kommunerna”. Den vikti-
gaste slutsatsen är att kommunerna räknar 
olika när de fastställer borgensavgifter. Man 

1. EU-kommissionens motiv bakom 80-procentskriteriet är att man ser en risk för att långivare och borgensman blir svagare 
i sin prövning och kontroll av låntagaren om borgen täcker 100 procent. Detta motiv kan vara relevant när andra aktörer är 
involverade på ett annat sätt. Men motivet blir mycket tunt i den kommunala kontexten. En kommun har, och ska enligt lag ha, full 
strategisk kontroll över ett kommunalt bolag och mycket starka incitament att se till att bolaget sköter sina lån. Den uppsiktplikt 
som kommuner enligt kommunallagen har gentemot sina bolag är en viktig faktor i detta. En kommun kan inte välja bort att ta ett 
aktivt och långtgående ansvar. Därmed bör det vara möjligt att, i linje med praxis på området, låta borgen till kommunala bolag 
täcka 100 procent av lånet.
2. Inkomstskattelagen (1999:1229) 14 kap. 19 §.
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konstaterar bl a att ”kommunerna har svårt 
att tillämpa reglerna om borgensavgifter i 
prakt ken och att de skulle vara betjänta av 
ytterligare stöd för beräkningarna alternativt 
att modellen för beräkning av borgensav-
gifter behöver utvecklas ytterligare”3. Man 
lägger dock inga förslag, utan förutsätter att 
relevanta aktörer vidtar lämpliga åtgärder på 
sina ansvarsområden. Upphandlingsmyn-
digheten har också engagerat sig utifrån sitt 
uppdrag att ge vägledning till kommuner och 
regioner om tillämpningen av EU:s stats-
stödsregler. I början av 2021 publicerade 
man ett webbstöd som har ett tydligt fokus 
på själva statsstödsaspekten.4

I denna uppdaterade vägledning, som utgår 
från och i första hand är till för kommunsek-
torn, har myndigheternas agerande tagits 
ombord som en del i grundanalysen. 

Om man vidare fokuserar på rättsläget så är 
grundförutsättningarna i stort sett desamma 
som för knappt 10 år sedan. 

Det förefaller inte ha skett någonting nytt i 
EU-domstolens rättstillämpning som skulle 
ha någon avgörande inverkan på hantering-
en av borgensavgifter i Sverige.   

Beträffande kommunala bostadsbolag har 
det de senaste åren gjorts några laglighets-
prövningar i förvaltningsrätter. Detta utan att 
någon rättslig praxis har utvecklats av högre 
instans. Laglighetsprövningarna är ju heller 
inte ägnade åt att peka på några lösningar 
– när det exempelvis gäller att räkna fram 
en korrekt nivå för en borgensavgift.5 Om 
man utvidgar perspektivet och även tittar på 
andra kommunala bolag och kommunalt län-
kade aktörer så finns det domar i närtid där 
kommuner både vunnit och förlorat – dock 

utan att det är uppenbart vilka principiella 
slutsatser som ska dras.6

Rättsläget är alltså relativt öppet. Rätts-
utvecklingen har inte drivits iväg åt något 
särskilt håll.

En fortsatt utvecklingstrend är i stället den 
alltmer bristfälliga tillgången till ett direkt 
marknadspris. Affärsbankerna är numera 
ofta ovilliga att lämna offert för lån till kom-
munala bostadsbolag. Därför finns det, vid 
beräkningar av borgensavgifter, i de flesta 
fall inget faktiskt pris att referera till. Det går 
inte att veta exakt till vi ken ränta som det 
kommunala bostadsbolaget utan kommunal 
borgen eller internbank skulle ha kunnat låna 
på finansmarknaden. Därmed blir analyser 
och kalkyler betydligt mer komplicerade.

Att internbanker blivit allt vanligare inom 
kommunsektorn, vilket är det andra huvud-
motivet till uppdateringen, är en ganska om-
välvande förändring av ekonomistyrningen. 
Inom ett stort antal kommunkoncerner finns 
nu en annan planering och koordinering än 
tidigare. Detta får direkta konsekvenser för 
vissa förhållanden inom området borgens-
avgifter. 

Samtidigt ska det konstateras att de princi-
piella övervägandena kring borgensavgifter 
i stora drag är desamma. Vad kommunerna 
förser de kommunala bolagen med, vare 
sig det rör sig om en borgen eller tillgång till 
en internbank, är en ekonomisk fördel som 
genom avgifter måste neutraliseras i förhål-
lande till motsvarande privata bostadsbolag. 
Trots att teknikerna skiljer sig väsentligt blir 
de regulatoriska konsekvenserna i hög grad 
likartade.

3. Konkurrensverket 2019: ”Finansiering på lika villkor? En analys av kommunala bostadsföretags borgensavgifter  
till kommunerna”, 6, www.konkurrensverket.se. 
4. Upphandlingsmyndigheten 2021-01-26: ”Är kommunens eller regionens borgensåtagande tillåtet enligt  
statsstödsreglerna?”, www.upphandlingsmyndigheten se.
5. I de flesta fall har kommunerna vunnit. Det finns ett undantag – en dom från 2018 (6005–15) där Förvaltningsrätten i Uppsala 
upphävde två borgensrelaterade beslut som fattats av fullmäktige i Enköpings kommun rörande AB Enköpings Hyresbostäder. 
Domen baserades dock på vad som kan betraktas som en detalj. Kommunen hade inte etablerat någon maximal löptid för de lån 
som kunde upptas med den fastställda borgensavgiften. Domen får sannolikt inga större principiella konsekvenser, utan rör en 
mindre aspekt som i praktiken bör vara fullt hanterbar.
6. Enköpings kommun fick 2017, efter att först ha vunnit i förvaltningsrätten, en dom emot sig i Kammarrätten i Stockholm i ett 
fall gällande utökning av borgensram för ENA Energi AB (6345–15). Å andra sidan vann Stenungsunds kommun 2018 ett mål 
som gällde en borgensavgift till en kooperativ hyresgästförening, där kommunen utövade ett visst inflytande, som byggde ett 
äldreboende i Lysekil (290–18). Västerviks kommun vann 2018 ett mål i förvaltningsrätten som rörde uttag av borgensavgift från 
kommunalägda Västerviks Miljö och Energi AB (2043–17).
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och kriterier för en marknadsmässig avgift. 
Fullmäktige kan sedan delegera beslutet att 
löpande fastställa nya avgifter vid tecknande 
av ny borgen inom borgensramen. Särskilt 
för borgenspåslag inom kommunkoncerner 
blir det rimligtvis aktuellt att ta fram något 
slags operativ modell för detta. Inom vissa 
mer komplexa kommunkoncerner kan det 
vara krävande att behandla borgensavgifter 
för varje lån för sig. Om den samlade låne- 
volymen då i stället hanteras i klump är  
det viktigt att fastställa och uppdatera  
borgensavgifterna löpande/vid behov  
– dock åtminstone en gång per år.    

Frågan är särskilt komplicerad i  
internbanker. Det finns tre varianter: 

Den första är att internbanken lånar upp en 
summa pengar och vidareutlånar samma 
summa till det aktuella bolaget. Löptiden för 
utlåningen blir då densamma som för upplå-
ningen. Borgenspåslaget bör bestämmas för 
varje lån till bolaget. Där är det viktigt att bor-
genspåslaget bestäms av vidareutlåningens 
villkor – inte av upplägget för upplåningen.

Den andra varianten är att internbanken 
lånar upp i större poster och sedan vidareut-
lånar en eller flera mindre poster till bolaget. 
Då matchas inte utlåningen mot upplåning-
en. Borgenspåslaget bör bestämmas för 
varje lån till bolaget. Detta görs utifrån löptid 
och övriga villkor för vidareutlåningen.  

Den tredje varianten är att internbanken 
lånar upp i större poster och sedan vidareut-
lånar via kontokredit till bolaget. Då ändras 
bolagets skuld till internbanken i teorin 
varje dag. Där går det inte att fastställa 
borgenspåslaget för varje lån till bolaget. I 
stället blir det en rimlig praxis att göra det 
kvartalsvis, halvårsvis eller årligen utifrån 
den genomsnittliga skuldnivån under den 
valda tidsperioden. Som löptid i beräkningen 
av påslaget kan man använda antingen kon-
tokreditens avtalstid (vanligtvis ett år) eller 
internbankens genomsnittliga kapitalbindning 
på upplåningen.

3. Gör alltid en analys av 
alternativa lånevillkor

Att analysera marknadsmässighet är svårt. 
Bedömningen av till vilka lånevillkor ett kom-
munalt bostadsbolag hade kunnat finansiera 
sig utan borgen/internbank är som regel en 
utmaning. Detta får dock inte avskräcka. 
Möjligheten att klara en granskning av 
EU-kommissionen och/eller en process i 
domstol torde öka med en väl genomförd 
analys i beslutsunderlaget. Det här är nästan 
aldrig någon exakt vetenskap. Då är det 
viktigaste att göra det bästa av situationen. 

Det första steget bör vara att reda ut om 
det går att identifiera en exakt räntenivå 
som det kommunala bostadsbolaget utan 
borgen eller internbank hade kunnat låna 
till på finansmarknaden. I bästa fall kan det 
vara möjligt att få en offert från en bank eller 
annan marknadsaktör. Borgensavgiften bör 
då (generellt sett, det kan behöva göras min-
dre justeringar för bl a ej uttagna pantbrev) 
fastställas som skillnaden mellan räntenivån 
i den faktiska upplåningen med borgen eller 
internbank och den ränta som erbjudits i 
marknaden. 

När det gäller direkta marknadspriser finns 
det även ett antal kommunala bostadsbolag 
som, vid sidan av lån med kommunal borgen 
eller genom internbank, driver separat 
upplåning i egna marknadsprogram. Där kan 
räntenivåerna i de programmen fungera som 
en referens. 

Om det inte går att identifiera ett direkt 
marknadspris utan borgen/internbank, vilket 
oftast är fallet, finns det några alternativa 
tillvägagångssätt som man kan använda sig 
av för att skatta ett sådant pris.

Vi har ovan konstaterat att själva grund-
syftet med borgensavgifter, utifrån EU:s 
statsstödsregler och allbolagen, är att skapa 
konkurrensneutralitet mellan kommunala 
bostadsbolag och motsvarande privata 
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bostadsbolag. I en hypotetisk granskning 
av EU-kommissionen och/eller prövning i 
domstol vore det rimligt att förvänta sig att 
detta skulle bli ett avgörande perspektiv. 
Utifrån det ser vi att en rimlig skattning av 
marknadspris borde kunna göras på basis av 
lånevil koren i marknaden för privata företag 
som i viktiga avseenden liknar det kommu-
nala bostadsbolaget.

Ytterligare referensinformation om hur skatt-
ningen av marknadsmässighet kan göras 
finns tillgänglig på Kommuninvests hemsida.

Det kan finnas flera andra fungerande 
metoder – och annan relevant marknads-
data – för att skatta ett marknadspris. Det 
existerar ett antal modeller som på ol ka 
vis används av kommuner och rådgivande 
konsulter. Konkurrensverket lutar sig mot ett 
slags bankintern simuleringsmodell som inte 
refererar till reella marknadsdata. I andra 
modeller hämtas data från andra marknader 
än den svenska. Hur olika modeller skulle 
stå sig i en granskning av EU-kommissionen 
och/eller en process i domstol är svårt att 
säga. Vår bedömning är, återigen, att det 
viktigaste är att det görs en gedigen analys. 
Med en väl upplagd och tydligt dokumente-
rad argumentation för marknadsmässighet i 
beslutsunderlaget bör man kunna stå stark i 
en granskning/prövning.

Det kan finns fördelar med att ta in en 
oberoende aktör, exempelvis en rådgivande 
konsult, för att bistå i analysen eller göra en 
”second opinion”. I de mest komplicerade 
fallen kan det vara en rimlig hantering. Men i 
normalfallet är detta något som kommunen, 
även det med vissa fördelar, bör kunna göra 
internt. Så länge som analysen är transpa-
rent och uppbyggt kring konsekventa kriterier 
och referenser bör en intern arbetsprocess 
vara fullt tillräcklig.

4. Differentiera avgifterna 
inom kommunkoncernen

Ett givet grundkrav i att säkerställa mark-
nadsmässighet är att skapa ett upplägg 
där borgensavgifterna differentieras mellan 
bolagen i en kommunkoncern. Att scha-
blonmässigt sätta samma avgift för alla är 

inte acceptabelt. I stället ska varje bolag, i 
princip, värderas på sina egna meriter. Det 
behöver göras en bedömning av till vilka 
villkor det kommunala bostadsbolaget, till 
skillnad från exempelvis energibolaget eller 
fastighetsbolaget, hade kunnat låna på 
finansmarknaden utan borgen eller intern-
bank. Beroende på kreditvärdighet/finansiell 
ställning, och eventuellt andra faktorer (så-
som exempelvis alternativa säkerheter i form 
av pantbrev), har de olika bolagen som regel 
olika förutsättningar. Det kan även vara så 
att kommunala bostadsbolag, om man har 
flera, bör bedömas ol ka i detta avseende.

Ett sätt att i den praktiska tillämpningen diffe-
rentiera mellan koncernbolagen kan vara att 
ställa upp ett antal kriterier för bedömning av 
det enskilda bolagets kreditvärdighet/finan-
siella ställning och sedan gradera vart och 
ett av bolagen efter detta. Till de nyckeltal 
som eventuellt skulle kunna användas hör 
bl a soliditet, avkastning på totalt kapital och 
olika resultatmått. Denna typ av koncernin-
tern gradering blir av nödvändighet ett slags 
skattning. Men att göra skattningen utifrån 
en tydlig och dokumenterad metodologi, som 
är nära kopplad till ägarstyrningen, är alltid 
att föredra.

Ytterligare referensinformation för hur  
differentieringen kan göras finns tillgänglig 
på Kommuninvests hemsida.  

5. Glöm inte uteblivna  
kostnader för alternativ 
finansiering

Den fördel som ett kommunalt bostadsbolag 
har av att kommunen går i borgen eller ger 
lån omfattar inte bara lägre ränta. I faststäl-
landet av borgensavgiften finns det även 
andra faktorer att beakta.

Om ett kommunalt bostadsbolag ska låna 
utan borgen/internbank finns det två huvud-
sakliga vägar att gå. Den ena är att låna av 
en bank eller annan marknadsaktör. Detta 
görs oftast med pantbrev som säkerhet. 
Pantbreven tas då ut i bostadsbolagets 
fastighetsbestånd. Den andra vägen är att 
sköta upplåningen direkt i marknaden genom 
ett eget marknadsprogram. Detta bygger 
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vanligtvis på en rating från ett internationellt 
kreditvärderingsinstitut. 
Bostadsbolagets fördel av kommunens 
borgen eller lån utgörs därför, utöver den 
lägre räntan, även av kostnadsbesparingar-
na i att inte behöva ta ut pantbrev eller driva 
marknadsprogram. För att en borgensavgift 
inte ska riskera att stå i strid med statsstöds-
reglerna och/eller allbolagen behöver den 
därmed också, genom ett tillägg till själva 
räntefördelen, reflektera en sådan bespa-
ringsfördel. Om någon annan finansie-
ringsmetod än dessa båda vägar skulle ha 
aktualitet behöver eventuella besparingar i 
det sammanhanget återspeglas på motsva-
rande vis.

Vi ken av de båda vägarna, eller möjligen 
någon annan metod, som ska tas med i 
kalkylen av en borgensavgift är kanske 
inte alltid uppenbart. I så fall får man göra 
en rimlighetsbedömning. Ett antagande i 
en sådan bedömning skulle kunna vara att 
marknadsprogram nog i första hand är en 
realistisk och finansiellt gynnsam möjlighet 
för de större kommunala bostadsbolagen.

Kostnadsbesparingen i att inte behöva driva 
pantbrevsupplåning kan kalkyleras med 
utgångspunkt från stämpelskatten. Denna 
skatt uppgår till två procent av pantbrevens 
belopp. Ett förenklat sätt att värdera fördelen 
i att undgå stämpelskatten kan vara att göra 
en koppling till fastighetens ekonomiska livs-
längd och den avskrivningstakt som tilläm-
pas. Om fastigheten skrivs av med exempel-
vis två procent årligen skulle det innebära ett 
periodiserat värde för bolaget av att inte ta ut 
pantbrev på 0,04 procent per år.  

Det finns ytterligare en fördel, utöver kost-
nadsbesparingen, för bostadsbolaget av att 
kunna undv ka pantbrevsupplåning. Denna 
utgörs av ett kvarvarande kreditutrymme för 
bolaget som motsvarar de pantbrev som inte 
behöver tas ut. Fördelen bör neutraliseras 
i en s k negativklausul. En sådan klausul 

innebär att kommunen ställer krav på bola-
get att redovisa vilka fastigheter som utgör 
aktuell säkerhet för borgensåtagandet samt 
att förbinda sig att inte ta ut nya pantbrev 
i redovisade fastigheter och inte heller på 
något sätt direkt eller indirekt belåna dessa 
fastigheter.  

I en beräkning av kostnadsbesparingen i att 
inte behöva driva marknadsupplåning får 
man, om det aktuella kommunala bostads-
bolaget varken har eller har haft något 
marknadsprogram att referera till, göra en 
skattning av vad ett sådant program i sin 
helhet skulle kosta.

6. Se upp för otillåten värde-
överföring

I resonemang kring statsstödsreglerna talar 
EU-kommissionen och andra ibland om att 
man, som en möjlig lösning, med en viss 
marginal kan säkerställa att man inte bryter 
mot principen om marknadsmässighet. I 
EU-kommissionens tillkännagivande från 
2008 finns en tabell över tröskelvärden i form 
av årliga ”säkerhetsavgifter” som varierar 
beroende på kreditbetyg. Om en borgensav-
gift som betalas av ett litet eller medelstort 
företag överstiger det aktuella tröskelvärdet 
innebär detta att borgen till företaget inte 
utgör statsstöd. EU-kommissionen publicerar 
även sedan 2008 (se meddelande 2008/C 
14/02) årligen uppdaterade referens- och 
diskonteringsräntor som också de fungerar 
som schabloniserade tröskelvärden på stats-
stödsområdet. 

Problemet är att denna metodik inte, givet 
allbolagen, fungerar i kontexten kommunala 
bostadsbolag i Sverige. Om man för att klara 
trösklar av den typen sätter borgensavgifter-
na lite högre än vad som skulle kunna bedö-
mas vara marknadsmässigt kan agerandet 
omedelbart ifrågasättas utifrån misstanken 
att man då ägnar sig åt otillåten värdeöver-
förning mellan bolaget och kommunen.
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För att underlätta den praktiska användning-
en av vägledningen är den kopplad till en 
kontinuerligt uppdaterad sammanställning  
av relevant referensinformation. Informatio-
nen berör rekommendation 3 och 4. 

Borgensavgifter, referensinformation 
på Kommuninvest.se

R E F E R E N S I N F O R M A T I O N



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 225 

Initiativärende - Extra föreningsstöd 2022 
Änr KS 2022/1241 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Finansiering av åtgärderna beslutade av kommunstyrelsen sker genom 

minskning av årets resultat, från 109,4 mkr till 107,9 mkr för 2022. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Avslå förslaget om att utbetala investeringsbidrag till föreningar som 
driver egna anläggningar och specifika projekt för budgetåret 2022. 

• Genomföra förslaget om att utbetala ett förstärkt driftbidrag till före-
ningar som driver egna anläggningar med 1 mkr. Bidraget fördelas en-
ligt samma proportionerliga fördelning som skedde vid utbetalning av 
bidragsdel 1, av driftbidraget under 2022 inom kultur- och fritids-
nämndens verksamhetsområde. Detta gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar om finansiering av åtgärderna. 

• Anse förslaget om att avsätta 3 mkr till särskilt krisstöd med inriktning 
el, energi och uppvärmningskostnader för föreningslivet, vara besvarat. 

• Genomföra förslaget om att utbetala ett extra bidrag till byggnadsföre-
ning-ar motsvarande 50 procent av ursprungsbidrag för 2022, total 
summa 0,5 mkr. Detta gäller under förutsättning att kommunfullmäkti-
ge beslutar om finansiering av åtgärderna. 

Reservationer 

Daniél Tejera (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Liberalernas förslag. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Mikael Persson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Liberalernas 
förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att det i kommunledningskontorets förslag till beslut 
i den andra beslutssatsen som kommunstyrelsen beslutar för egen del 
läggs till att det gäller föreningar som driver egna anläggningar. 

Daniél Tejera (L) yrkar att även investeringsbidrag och särskilt krisstöd ska 
bifallas i enlighet med initiativärendets förslag. 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) yrkar bifall till Daniél Tejeras (L) förslag. 

Mikael Persson (V) yrkar bifall till Daniél Tejeras (L) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningskontorets justerade förslag till beslut 
mot Daniél Tejeras (L) med fleras förslag till beslut och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets justerade förslag till 
beslut. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja för bifall till kommunledningskontorets justerade förslag till beslut. 

Nej för bifall till Daniél Tejeras (L) med fleras förslag om att även bifalla 
investeringsbidrag och särskilt krisstöd. 

Med 8 ja-röster Ian Fernheden (SD), Carl Henrik Nilsson (SD), Dick Nyst-
rand (SD), Ulf Persson (M), Christina Silverbern (M), Christina Borglund 
(KD), Jan Svensson (KD) och Camilla Palm (M) och 7 nej-röster Ulrika 
Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson Sturesson 
(S), Dan Berger (S), Mikael Persson (V), Daniél Tejera (L) och Kent Anger-
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Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

gård (C) beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunledningskonto-
rets justerade förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
I ett initiativärende KS 2022/1241 föreslår Liberalerna ett extra förenings-
stöd till föreningar för 2022. 

Kommunledningskontorets bedömning, efter dialog med kultur- och fri-
tidsförvaltningen, är att två av fyra förslagspunkter är möjliga att genomfö-
ra innan årets slut, det vill säga förstärkt driftbidrag och extra bidrag till 
byggnadsföreningar.  

2022 har varit ett ekonomiskt tufft år för föreningar med ökade el-, energi- 
och uppvärmningskostnader. Kultur- och fritidsförvaltningen har under 
året mottagit frågor och oro från föreningar kring de ökande elkostnader-
na. Kommunledningskontoret, i samverkan med kultur- och fritidsförvalt-
ningen, tar fram ett regelverk som hanterar ansökan och utbetalning av 
bidrag till föreningslivet.  

Gällande förslaget om att avsätta 3 mkr till särskilt krisstöd med inriktning 
el, energi och uppvärmningskostnader anser kontoret att denna del bör 
harmoniera med regeringens intentioner.  

Regeringen fick i oktober in en begäran från Svenska kraftnät om att ta 
fram en lösning på hur ett stöd till elanvändare för höga elpriser ska kunna 
betalas ut till elkunderna. Denna lösning kan även komma att inkludera 
föreningarnas situation då de liksom övriga i samhället påverkats av de 
höga elpriserna.  

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Finansiering av åtgärderna beslutade av kommunstyrelsen sker genom 
minskning av årets resultat, från 109,4 mkr till 107,9 mkr för 2022. 
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Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Avslå förslaget om att utbetala investeringsbidrag till föreningar som 
driver egna anläggningar och specifika projekt för budgetåret 2022. 

• Genomföra förslaget om att utbetala ett förstärkt driftbidrag till före-
ningar som driver egna anläggningar med 1 mkr. Bidraget fördelas en-
ligt samma proportionerliga fördelning som skedde vid utbetalning av 
bidragsdel 1, av driftbidraget under 2022 inom kultur- och fritids-
nämndens verksamhetsområde. Detta gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar om finansiering av åtgärderna. 

• Anse förslaget om att avsätta 3 mkr till särskilt krisstöd med inriktning 
el, energi och uppvärmningskostnader för föreningslivet, vara besvarat. 

• Genomföra förslaget om att utbetala ett extra bidrag till byggnadsföre-
ningar motsvarande 50 procent av ursprungsbidrag för 2022, total 
summa 0,5 mkr. Detta gäller under förutsättning att kommunfullmäkti-
ge beslutar om finansiering av åtgärderna. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-17. 
Barnkonsekvensanalys 2022-11-17. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-26 § 206. 
Initiativärende Extra föreningsstöd, 2022-10-26 
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Kommunledningskontoret 2022-11-17 
Kansliavdelningen 
Emelie Ferlaux 
044135129 
emelie.ferlaux@kristianstad.se  kommunstyrelsen 

  

Initiativärende - Extra föreningsstöd 2022 
Änr KS 2022/1241 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Finansiering av åtgärderna beslutade av kommunstyrelsen sker genom 
minskning av årets resultat, från 109,4 mkr till 107,9 mkr för 2022. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Avslå förslaget om att utbetala investeringsbidrag till föreningar som dri-
ver egna anläggningar och specifika projekt för budgetåret 2022. 

• Genomföra förslaget om att utbetala ett förstärkt driftbidrag med 1 mkr. 
Bidraget fördelas enligt samma proportionerliga fördelning som skedde 
vid utbetalning av bidragsdel 1, av driftbidraget under 2022 inom kultur- 
och fritidsnämndens verksamhetsområde. Detta gäller under förutsättning 
att kommunfullmäktige beslutar om finansiering av åtgärderna. 

• Anse förslaget om att avsätta 3 mkr till särskilt krisstöd med inriktning el, 
energi och uppvärmningskostnader för föreningslivet, vara besvarat. 

• Genomföra förslaget om att utbetala ett extra bidrag till byggnadsföre-
ningar motsvarande 50 procent av ursprungsbidrag för 2022, total summa 
0,5 mkr. Detta gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
om finansiering av åtgärderna. 

Sammanfattning 
I initiativärende KS 2022/1241 föreslår Liberalerna ett extra föreningsstöd till 
föreningar för 2022.  
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Kommunledningskontorets bedömning, efter dialog med kultur- och fritids-
förvaltningen, är att två av fyra förslagspunkter är möjliga att genomföra in-
nan årets slut, det vill säga förstärkt driftbidrag och extra bidrag till byggnads-
föreningar.  

2022 har varit ett ekonomiskt tufft år för föreningar med ökade el-, energi- 
och uppvärmningskostnader. Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 
mottagit frågor och oro från föreningar kring de ökande elkostnaderna. Kom-
munledningskontoret, i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen, tar 
fram ett regelverk som hanterar ansökan och utbetalning av bidrag till före-
ningslivet.  

Gällande förslaget om att avsätta 3 mkr till särskilt krisstöd med inriktning el, 
energi och uppvärmningskostnader anser kontoret att denna del bör harmoni-
era med regeringens intentioner.  

Regeringen fick i oktober in en begäran från Svenska kraftnät om att ta fram 
en lösning på hur ett stöd till elanvändare för höga elpriser ska kunna betalas 
ut till elkunderna. Denna lösning kan även komma att inkludera föreningarnas 
situation då de liksom övriga i samhället påverkats av de höga elpriserna.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-17. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-26 § 206. 
Initiativärende Extra föreningsstöd, 2022-10-26 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar för barn jämfört med tidigare och en barnkonsekvensana-
lys har genomförts och bilagts. 

 

Petar Cavala 
Biträdande kommundirektör 

Beslut expedieras till 
Kommunledningskontoret, Emelie Ferlaux 



BARNKONSEKVENSANALYS FÖR 
BARN 0-18 ÅR 

1 (1) 
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Påverkan av åtgärd/beslut på barn 

Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare: 
Berörda föreningar får ett ökat bidrag, vilket indirekt möjliggör för dem att hålla nere 
de kostnader som respektive barn i föreningarna betalar för att delta i verksamheten. 

 
Beaktande av barnkonventionens intentioner 

Hur har barnets bästa beaktats? Har barns synpunkter inhämtats? Om inte, beskriv varför. Beskriv även hur 
återkoppling till målgruppen har sett ut och kommer att se ut under ärendets gång: 
Kommunledningskontoret vill med förslaget se till att de ökade kostnaderna i samhället 
påverkar respektive förening i så liten utsträckning som möjligt, vilket indirekt är för 
barnets bästa. Synpunkter har inte inhämtats från barn. Anledningen är att förslag till 
beslut i första hand påverkar föreningslivet och därmed barnen indirekt. Återkoppling 
kommer inte ske till barn utan till föreningslivet. 

 
Genomförande av barnkonsekvensanalys 

Datum:  
2022-11-17 

Barnkonsekvensanalys genomförd av: 
Petar Cavala             

 

 
Förvaltning:  
Kommunledningskontoret 

Diarienummer: 
KS 2022/1241 

Planerad åtgärd/beslut 
Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:  
Föreningslivet har drabbats av ökade kostnader generellt, men framförallt kring el-, 
energi- och uppvärmningskostnader. Kommunledningskontoret föreslår därför ett 
förstärkt driftbidrag till föreningar inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde, ett krisstöd md inriktning el, energi och uppvärmning samt ett 
extra bidrag till byggnadsföreningar.  

Berörd målgrupp 
Vilka barn berörs av beslutet:  
Barn och ungdomar som är aktiva i de föreningar som berörs av de föreslagna bidragen. 
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KS § 206 

Initiativärende - Extra föreningsstöd 2022 
Änr KS 2022/1241 

Beslut 
• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att bereda ärendet och åter-

komma till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att ge kommunledningskontoret i uppdrag att bereda 
ärendet och återkomma till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Liberalerna föreslår i ett initiativärende följande: 

Kommunledningskontoret får i dialog med kultur och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att återkomma med förslag till investeringsbidrag till föreningar 
som driver egna anläggningar för specifika projekt för budgetåret 2022. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att till föreningsdrivna an-
läggningar utbetala ett förstärkt driftbidrag med 1 mkr. Bidraget fördelas 
enligt samma proportionerliga fördelning som skedde vid utbetalning av 
bidragsdel 1, av driftbidraget under 2022. 

Kommunledningskontoret ges i uppdrag att avsätta 3 mkr till särskilt 
krisstöd för föreningslivet, bidrag utbetalas efter ansökningsförfarande. 

Kommunledningskontoret ges i uppdrag att utbetala ett extra bidrag till 
byggnadsföreningar motsvarande 50 procent av ursprungsbidrag för 2022, 
total summa 0,5 mkr. 
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Finansiering av ovanstående sker genom minskning av årets resultat. 

Beslutsförslagen ska behandlas på kommunstyrelsen i november för att 
kunna hanteras av kommunfullmäktige i december 2022. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2022-10-26. 



Till Kommunstyrelsen   2022-10-26 

  

Initiativärende angående extra föreningsstöd 2022 

De ökande el- och energipriserna slår hårt mot det svenska samhället. I fokus 
för debatten står vilka effekter de höga kostnaderna får för företag och 
privatpersoner. Men också föreningslivet blir hårt drabbat av de ökande 
kostnaderna. Speciellt hårt drabbade blir de föreningar som driver sina egna 
anläggningar men också de idrottsföreningar som har många och långa resor 
har kraftigt ökande kostnader. 

Föreningarna är grunden i det svenska samhället och har ur ett 
folkhälsoperspektiv väldigt stor betydelse.  Stora delar av föreningslivet lider 
fortfarande av effekterna efter pandemin. Det finns signaler på att antalet barn 
och ungdomar som är aktiva i föreningslivet har minskat. Man pekar också på 
att det är svårare att rekrytera ledare efter pandemin. De föreningar som är 
beroende av publikintäkter för att finansiera sin verksamhet märker att 
publiken har svårt att hitta tillbaka till idrottsarrangemangen. 

Kristianstads kommun stöttade under pandemin föreningslivet ekonomiskt så 
att de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna inte skulle bli för stora. Det 
extra föreningsstödet beslutades på hösten när det visade sig att kommunen 
var på väg att göra ett gott ekonomiskt resultat. Eftersom årets resultat åter 
ser ut att bli gott finns det all anledning att, i ljuset av det rådande läget med 
stora kostnadsökningar för föreningarna, återigen tänka på kommunens 
föreningsliv. 

Kultur och fritidsförvaltningens budget för investeringsstöd till föreningarna är 
på 500 000 kronor årligen. Kommunstyrelsen har i dialog med kultur- och 
fritidsnämnden vid flera tillfällen tagit initiativ att stötta föreningar med större 
strukturella investeringar när det visar sig att kommunen är på väg att göra ett 
ekonomiskt resultat som är bättre än förväntat.  

Det finns nu flera föreningar, som driver sina egna anläggningar, som har 
inkommit med ansökningar till investeringar som inte ryms inom kultur- och 
fritidsnämndens årliga investeringsstöd. Bland annat har Nosaby IF lämnat in 
en ansökan på 4.5 miljoner. Det är rimligt att kommunstyrelsen återigen tar 
initiativ att besluta om ett eller flera investeringsbidrag för specifika projekt 
under budgetåret 2022 och att tillfälligt utöka stödet även till andra föreningar. 



 

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunstyrelsen fattar följande 
beslut:  

  

- Kommunledningskontoret får i dialog med kultur och fritidsförvaltningen 
i uppdrag att återkomma med förslag till investeringsbidrag till 
föreningar som driver egna anläggningar för specifika projekt för 
budgetåret 2022.  

  

- Kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att till föreningsdrivna  
anläggningar utbetala ett förstärkt driftbidrag med 1 mkr. Bidraget  
fördelas enligt samma proportionerliga fördelning som skedde vid  
utbetalning av bidragsdel 1, av driftbidraget under 2022. 

  

- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att avsätta 3 mkr till särskilt 
krisstöd för föreningslivet, bidrag utbetalas efter ansökningsförfarande. 

  

- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att utbetala ett extra bidrag till 
byggnadsföreningar motsvarande 50 procent av ursprungsbidrag för 
2022, total summa 0,5 mkr. 

  

- Finansiering av ovanstående sker genom minskning av årets resultat. 

  

- Beslutsförslagen ska behandlas på kommunstyrelsen i november för att 
kunna hanteras av kommunfullmäktige i december 2022.  

  

  

  

  

Pierre Månsson(L)    Henny Tillberg(L)  
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KS § 224 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Kristianstads kommun gällande § 12 alkoholför-
täring 
Änr KS 2022/1262 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kom-

mun gällande § 12 alkoholförtäring enligt arbete och välfärdsnämndens 
förslag. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) och Linnea Bengtsson (V) lämnar följande protokollsan-
teckning: 

”Vänsterpartiet har ingen annan åsikt i sak och är i grunden väldigt positiva 
till att barnkonsekvensanalysen denna gång faktiskt låtit Kommunens 
ungdomsråd komma till tals. 

Det som dock är anmärkningsvärt är att de synpunkter som ungdomsrådet 
hade inte finns redovisade i ärendet. Det hela får väl ses som ett fall framåt 
då barn och ungdomar fått en chans att delge sina synpunkter även om 
dessa sen inte finns med när ärendet skall behandlas.” 

 

Sammanfattning 
Utifrån gällande lokala ordningsföreskrifter avseende alkoholförtäring har 
drog- och brottsförebyggande samordnaren fått i uppdrag att komma med 
nytt förslag på reviderade tydligare ordningsföreskrifter. 

I enlighet med regeringens samlade strategi för alkohol, narkotika, dopning 
och tobak samt spel om pengar för 2022–2025 avser Kristianstad kommun 
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att skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narko-
tika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar. Förslag till 
reviderade ordningsföreskrifter inkluderar därför anläggningar och platser 
där barn och unga vistas.  

Medborgare ska informeras om var alkohol inte får förtäras genom ökad 
skyltning och information på hemsida och i sociala medier. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kom-
mun gällande § 12 alkoholförtäring enligt arbete och välfärdsnämndens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 216. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-10-27 § 201. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-12. 
Barnkonsekvensanalys 2022-09-12. 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun  
med förslag till ändring. 
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KSAU § 216 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter  
för Kristianstads kommun gällande § 12  
alkoholförtäring 
Änr KS 2022/1262 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kom-
mun gällande § 12 alkoholförtäring enligt arbete och välfärdsnämndens 
förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Utifrån gällande lokala ordningsföreskrifter avseende alkoholförtäring har 
drog- och brottsförebyggande samordnaren fått i uppdrag att komma med 
nytt förslag på reviderade tydligare ordningsföreskrifter. 

I enlighet med regeringens samlade strategi för alkohol, narkotika, dopning 
och tobak samt spel om pengar för 2022–2025 avser Kristianstad kommun 
att skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narko-
tika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar. Förslag till 
reviderade ordningsföreskrifter inkluderar därför anläggningar och platser 
där barn och unga vistas.  

Medborgare ska informeras om var alkohol inte får förtäras genom ökad 
skyltning och information på hemsida och i sociala medier. 
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Arbete och välfärdsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kom-
mun gällande § 12 alkoholförtäring enligt arbete och välfärdsnämndens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-10-27 § 201. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-12. 
Barnkonsekvensanalys 2022-09-12. 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun  
med förslag till ändring. 
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Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27  
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AVN § 201 

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Kristianstads kommun gällande § 12 alkohol-
förtäring 
Änr AVN 2021/3715 

Beslut 
• Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 

om revidering av lokala ordningsstadgan enligt förslag. 

 

Sammanfattning 
Utifrån gällande lokala ordningsföreskrifter avseende alkoholförtäring har 
drog- och brottsförebyggande samordnaren fått i uppdrag att komma med 
nytt förslag på reviderade tydligare ordningsföreskrifter. 

I enlighet med Regeringens ANDTS-strategi 2021-2025 avser Kristianstad 
kommun att skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alko-
hol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar. 
Förslag till reviderade ordningsstadga inkluderar därför anläggningar och 
platser där barn och unga vistas.  

Medborgare ska informeras om var alkohol får förtäras genom ökad    
skyltning och information på hemsida och i sociala medier.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

• besluta om revidering av lokala ordningsstadgan enligt förslag 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Lokala ordningsföreskrifter daterat 2022-09-12 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun, rev 2020-
10-13 § 183 att gälla from 2020-10-23 

Barnkonsekvensanalys 
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Arbete och välfärdsförvaltningen 2022-09-12 
Utvecklingsenheten 
Anna Nordin 
044135590 
Anna.Nordin@kristianstad.se  Arbete och välfärdsnämnden 

  

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Kristianstads kommun gällande § 12 alkoholförtäring 
Änr AVN 2021/ 3715 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden 
Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

• besluta om revidering av lokala ordningsstadgan enligt förslag 

Sammanfattning 
Utifrån gällande lokala ordningsföreskrifter avseende alkoholförtäring har 
drog- och brottsförebyggande samordnaren fått i uppdrag att komma med 
nytt förslag på reviderade tydligare ordningsföreskrifter. 

I enlighet med Regeringens ANDTS-strategi 2021-2025 avser Kristianstad 
kommun att skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol, 
narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar. Förslag 
till reviderade ordningsstadga inkluderar därför anläggningar och platser där 
barn och unga vistas.  

Medborgare ska informeras om var alkohol får förtäras genom ökad skyltning 
och information på hemsida och i sociala medier.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 22-09-12 

Barnkonsekvensanalys 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun, rev 2020-10-
13 § 183 att gälla from 2020-10-23 
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Ärendet 
Framtagande 

Detta förslag har tagits fram av drog- och brottsförebyggande samordnaren på 
Arbete och välfärdsförvaltningen, alkoholhandläggare på Miljö och samhälls-
byggnadsförvaltningen, informatör på Tekniska förvaltningen samt kommun-
poliserna från Lokalpolisområde Kristianstad.  

I enlighet med Regeringens ANDTS-strategi 2021-2025 avser Kristianstad 
kommun att skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol, 
narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar. Förslag 
till reviderade ordningsstadga inkluderar därför anläggningar och platser där 
barn och unga vistas.  

Nuvarande ordningsföreskrifter 

FÖRTÄRING AV ALKOHOL 12 §  

Spritdryck, vin eller starköl får inte förtäras inom fyra områden i Kristianstad 
nämligen  

Ett begränsat av Kanalgatan, Södra Kaserngatan, Västra Boulevarden och Nya 
Boulevarden.  

Ett begränsat av Västra Boulevarden, Norra Kaserngatan fram till kanalen, ka-
nalen fram till Fängelsebron och Nya Boulevarden.  

Ett begränsat av Kanalgatan – Götgatan – Föreningsgatan – Lasarettsboule-
varden – Österlånggatan – Södra Kaserngatan.  

Samt ett begränsat av Södra Kaserngatan – Västra Boulevarden – Södra Boule-
varden – Kanalgatan.  

Vad som nu har sagts gäller inte i fråga om tillåten uteservering. 
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Förslag på förändring 

12 §  

Förtäring av alkohol* får inte ske om tillstånd för alkoholservering  
enligt alkohollagen saknas. 

Detta gäller lekplatser, skolor, skolgårdar, fritidsgårdar, idrottsanläggningar, 
friluftsbad och stationsområden i Kristianstads kommun. 

Förbud av alkoholförtäring gäller även inom följande område i centrala  
Kristianstad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Alkohol: spritdrycker, vin och övriga drycker och alkoholhaltiga preparat 
med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent. 

Kommunikation 

Medborgare ska informeras om var alkohol får förtäras genom ökad skyltning 
och information på hemsida och i sociala medier.  

Budget 

Skyltar sätts upp på väl valda plaster som berörs av förtäringsförbudet.  
Finansieras förslagsvis av kommunövergripande trygghetsskapande medel. 
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Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar för barn jämfört med tidigare och en barnkonsekvensana-
lys har genomförts och bilagts. 

 

Charlotte Nygren Bonnier 
Förvaltningschef Arbete och Välfärdsförvaltningen 

Beslut expedieras till 
Charlotte Nygren Bonnier 
Förvaltningschef Arbete och välfärdsförvaltningen 

Rose-Marie Moos, Estika Besedes 
Alkoholhandläggare, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Henrik Wester, Jonas Nilsson 
Informatör, Tekniska förvaltningen 

Anna Nordin 
Drog- och brottsförebyggande samordnare, Arbete och välfärdsförvaltningen 

Malin Sjöblom, Martin Thornell 
Kommunpoliser, Lokalpolisområde Kristianstad 

Kommunledningskontoret  



BARNKONSEKVENSANALYS FÖR 
BARN 0-18 ÅR 

1 (1) 
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Påverkan av åtgärd/beslut på barn 

Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare: 
Barnen kommer exponeras i mindre utsträckning för alkohol på offentlig plats och 
anläggningar som berörs. 
 

 
Beaktande av barnkonventionens intentioner 

Hur har barnets bästa beaktats? Har barns synpunkter inhämtats? Om inte, beskriv varför. Beskriv även hur 
återkoppling till målgruppen har sett ut och kommer att se ut under ärendets gång: 
Synpunkter har inhämtats av kommunens Ungdomsråd. Dessa ungdomar får 
återkopppling av drog- och brottsförebyggande samordnaren efter beslut. 
 

 
Genomförande av barnkonsekvensanalys 

Datum:  
2022-09-12 

Barnkonsekvensanalys genomförd av: 
Anna Nordin 

 

 
Förvaltning:  
Arbete och välfärdsförvaltningen 

Diarienummer: 
AVN 2021/3715 

Planerad åtgärd/beslut 
Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:  
Revidering av lokala ordningsföreskrifter gällande alkoholförtäring förtydligar var 
alkohol får förtäras i centrala Kristianstad samt vad som gäller vid anläggningar och 
platser där barn vistas.  
 

Berörd målgrupp 
Vilka barn berörs av beslutet:  
Barn som vistas inne i centrala Kristianstad 
Barn som vistas på anläggningar som berörs 
Barn vars föräldrar förtär alkohol 
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ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN 
 
Antagna av kommunfullmäktige 1995-11-21 § 263 att gälla fr o m 1995-12-05. Reviderad 
1996-11-19 § 216, 1999-11-23 § 200, 2002-06-19 § 139, 2006-05-09 § 125 och 2013-06- 
19 § 162 att gälla fr o m 2013-06-19. Reviderad 2014-02-11 § 11-12 att gälla fr o m 2014- 
04-01. Ersätter 2013. Reviderad 2015-06-17 § 146 att gälla from 2015-06-18. Reviderad 
2020-10-13 § 183 att gälla from 2020-10-23. Reviderad 2022-06-23 § 118 att gälla from 2022- 
07-02. 

 
Kristianstads kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ord- 
ningslagen (1993:1617). 

 
FÖRESKRIFTERNAS INNEHÅLL OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

 
1 § 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 
kap. ordningslagen (1993:1617). 

 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Kristianstads kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 19 § 
har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av 
användningen av pyrotekniska varor. 

 
2 § 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 
kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 19 § är 
även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. 

 
För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter 
om torghandel. 

 
3 § 
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 
2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 

 
Kulturparker (anlagda parker), anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv samt 
begravningsplatser. 

 
Med offentlig plats skall även jämställas badstränderna vid havet mellan kommungränsen 
i norr och kommungränsen i söder, med undantag för naturreservaten (Tosteberga ängar, 
Äspet och Friseboda) samt Rinkaby skjutfält (se bilaga 1). För naturreservaten gäller 
särskilda föreskrifter. Även de allmänna badplatserna vid Balsby, Österslöv, Ekestad, Mjö- 
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näs, Lerjevallen, Furestad i Villands Vånga, Ivö och Kiaby samt Lyngsjö skall i detta 
hänseende jämställas med offentlig plats. 

 
4 § 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 19 § 
andra stycket, 20 § bör kommunen ges tillfälle yttra sig. 

 
LASTNING AV VAROR M.M. 

 
5 § 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter 
genom damm, spill eller dålig lukt. 

 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläcknings- 
utrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. 

 
6 § 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt 
att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

 
STÖRANDE BULLER 

 
7 § 
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, 
pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 

 
CONTAINRAR 

 
8 § 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens 
namn, adress och telefonnummer. 

 
MARKISER, FLAGGOR OCH SKYLTAR 

 
9 § 
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 
lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 

 
AFFISCHERING 

 
10 § 
Affisch, annons eller annat dylikt meddelande får inte utan polismyndighetens tillstånd 
uppsättas på de i tätorterna uppställda kommunala affischställen, husväggar, staket, 
stolpar, träd, el-/kopplingsskåp eller liknande, som vetter mot offentlig plats. 

 
Tillstånd behövs dock inte för att sätta upp meddelande på tavlor, pelare eller jämförbara 
anordningar som med byggnadsnämndens tillstånd uppförts för detta ändamål. 
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HÖGTALARUTSÄNDNING 

 
11 § 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som i verbal eller musikalisk form 
riktar sig till personer på offentlig plats eller genom utsändning från offentlig plats avser 
personer som vistas på annan plats/inomhus får inte ske utan tillstånd av polismyndig- 
heten. 

 
FÖRTÄRING AV ALKOHOL 

 
12 § 
Spritdryck, vin eller starköl får inte förtäras inom fyra områden i Kristianstad nämligen 

 
Ett begränsat av Kanalgatan, Södra Kaserngatan, Västra Boulevarden och Nya 
Boulevarden. 

 
Ett begränsat av Västra Boulevarden, Norra Kaserngatan fram till kanalen, kanalen fram 
till Fängelsebron och Nya Boulevarden. 

 
Ett begränsat av Kanalgatan  Götgatan  Föreningsgatan  Lasarettsboulevarden  
Österlånggatan – Södra Kaserngatan. 

 
Samt ett begränsat av Södra Kaserngatan – Västra Boulevarden – Södra Boulevarden – 
Kanalgatan. 

 
Vad som nu har sagts gäller inte i fråga om tillåten uteservering. 
 
Förtäring av alkohol* får inte ske om tillstånd för alkoholservering  
enligt alkohollagen saknas. 

 
Detta gäller lekplatser, skolor, skolgårdar, fritidsgårdar, idrottsanläggningar, friluftsbad och 
stationsområden i Kristianstads kommun. 

 
Förbud av alkoholförtäring gäller även inom följande område i centrala  
Kristianstad. 

 



*Alkohol: spritdrycker, vin och övriga drycker och alkoholhaltiga preparat med en alkoholhalt 
överstigande 2,25 volymprocent. 

 
13 § 
Ambulerande försäljning får inte ske på följande platser: 

 
Stora Torg 
Lilla Torg (avser ej torghandel) 
Östra Boulevarden, delen Nya Boulevarden - Södra Kaserngatan 

 
 
Cardellsgatan mellan Västra Storgatan och Östra Boulevarden 

 
 

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk 
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 
1 § ordningslagen. 

 
 
CAMPING 

 
14 § 
Camping liksom därmed jämställd övernattning i fordon, får på offentlig plats endast ske 
på särskilt upplåtna platser eller områden och under de tider som bestämts. 

 
 
BADFÖRBUD 

 
15 § 
Bad är förbjudet inom hamnområdet och närheten av markerade kablar. 

 
Badande i öppet vatten är förbjudet i Helgeån öster om Mölleholmen samt 300 meter norr 
och söder om Helgeåns norra utlopp i havet. 

 
HUNDAR 

 
16 § 
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det 
som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för 
polishund i tjänst och ej heller för godkänd väktarhund i verksamhet för auktoriserat be- 
vakningsföretag och ej heller för godkända signal- och servicehundar. 

 
17 § 
I orterna Kristianstad, Öllsjö/Vä, Åhus, Tollarp, Degeberga, Fjälkinge, Arkelstorp och 
Önnestad skall hundar hållas kopplade inom följande områden: 

 
Försäljningsplats medan torghandel pågår. 

 
I parker och planteringar under tiden 15 maj - 15 september. 

 
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade 
områden. 
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När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress 
och telefonnummer. 

 
Hundar får inte vistas på lekplatser eller begravningsplatser. Vidare får hundar inte under 
tiden 15 maj - 15 september vistas på badstränderna vid havet mellan kommungränsen i 
norr och kommungränsen i söder. Hundar får ej heller under angiven tid vistas på de 
allmänna badplatserna vid Balsby, Österslöv, Ekestad, Mjönäs, Lerjevallen, Furestad i 
Villands Vånga, Ivö och Kiaby samt Lyngsjö. Bestämmelsen vad gäller vistelse på 
badstränder gäller även de badstränder som är belägna inom naturreservaten. 
För ovan gäller följande undantag: 
- Hundbadplatsen på ett 100 meter långt strandområde vid Vantamansvägen söder om 

Åhus. 
- Hundbadplatsen på ett 100 meter långt strandområde söder om naturistbadplatsen, 

norr Gropahålet. 
- På en del av stranden vid Yngsjö havsbad mellan Flisvägen och Funkvägen. En 

sträckning på 600 meter. Undantaget gäller mellan 20:00-08:00. 
 
18 § 
I orterna Kristianstad, Öllsjö/Vä, Åhus, Tollarp, Degeberga, Fjälkinge, Arkelstorp och 
Önnestad skall föroreningar efter hund plockas upp inom följande områden: 

 
På gångbana, gata, torg och kulturpark (anlagd park). 

 

FYRVERKERI OCH ANDRA PYROTEKNISKA VAROR 
 
19 § 
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor – fyrverkerier – på 
offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton från klockan 18.00 fram till 
klockan 02.00 påföljande dag. 

 
Det är dock alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom sjukhusområde för 
centralsjukhus CSK samt på offentlig plats inomhus. 

 
 
SPRÄNGNING OCH SKJUTNING MED ELDVAPEN M.M. 

 
20 § 
Utan tillstånd av polismyndigheten får sprängning och skjutning med eldvapen inte ske 
inom de tätbebyggda områden som är angivna i till dessa föreskrifter bifogade kartor. 

 
Att tillstånd för sprängning och skjutning krävs inom detaljplanelagt område är stadgat i 
ordningslagen. 
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RIDNING 

 
21 § 

 
Ridning är förbjuden på markerade motionsspår. 

 
Ridning är förbjuden inom det på kartbilaga B markerade området inom fastigheten Horna 
3:12. 

 
Hästar får inte mellan den 15 maj - 15 september vistas på badstränderna vid havet och 
på de allmänna badplatserna vid Balsby, Österslöv, Ekestad, Mjönäs, Lerjevallen, 
Furestad i Villands Vånga, Ivö och Kiaby. 

 
FÖRBUD MOT VATTENSKIDÅKNING 

 
22 § 
Vattenskidåkning är förbjuden på Araslövssjön, Hammarsjön och på Helge å från 
Torsebro nedströms till den plats där 5 knops hastighetsbegränsning börjar, strax 
uppströms Kavrö bro, se karta sid 18. 

 
 
AVGIFT FÖR ATT ANVÄNDA OFFENTLIG PLATS 

 
23 § 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats 
har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige. 
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ÖVERTRÄDELSE AV LOKAL ORDNINGSFÖRESKRIFT 

 
24 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 - 9 §§, 10 § första 
stycket, 11 §, 12 §, 13 § första och andra styckena, 14 och 15 §§, 17 - 21 §§ kan dömas 
till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 

 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 226 

Taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhets-
område 2023 
Änr KS 2022/1228 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 

att gälla från 2023-01-01. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 

Mikael Persson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”Vänsterpartiet yrkade bifall till det socialdemokratiska yrkandet om att 
inrätta ett elkrisstöd till föreningar med egna anläggningar 

Då vårt yrkande inte vann kommunstyrelsens stöd reserverar vi oss mot 
beslutet.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) föreslår att 600 000 kr tilldelas kultur- 
och fritidsnämnden för att inrätta ett elkrisstöd till föreningar med egna 
anläggningar. I övrigt bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Ulrika Tollgrens (S) med 
fleras tilläggsförslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsförslaget. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja för avslag till Ulrika Tollgrens (S) med fleras tilläggsförslag. 

Nej för bifall till Ulrika Tollgrens (S) med fleras tilläggsförslag. 

Med 10 ja-röster Ian Fernheden (SD), Carl Henrik Nilsson (SD), Dick Nyst-
rand (SD), Ulf Persson (M), Christina Silverbern (M), Christina Borglund 
(KD), Jan Svensson (KD), Daniél Tejera (L), Kent Angergård (C) och Camilla 
Palm (M) och 5 nej-röster Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström 
Skoglund (S), Therese Larsson Sturesson (S), Dan Berger (S) och Mikael 
Persson (V) beslutar kommunstyrelsen att avslå Ulrika Tollgrens (S) med 
fleras tilläggsförslag. 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor att gälla från 1 
januari 2023.  

Kristianstads badrike har justerat en taxa gällande rabattsats där det nu 
finns möjlighet till 12-kort med 10% rabatt. Möjligheten till samarbeten 
med privata aktörer för att maximera badets intäkter tydliggörs också i 
taxedokumentet. 

Kristianstads teater justerar taxorna för uthyrning av utrustning samt 
tydliggör att personal ingår i 4 timmar i grundhyra för föreställningar. 
Rabatt för hyra av utrustning vid flera föreställningar justeras till 20%. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kulturkvarteret justerar timtaxa för städning och tydliggör även de att 
personal ingår i 4 timmar i grundhyra för föreställningar samt när extra-
kostnader för bokningar kan tillkomma. 

Kultur- och fritidsnämnden avslog kultur- och fritidsförvaltningens förslag 
om en höjning med 10% vad gäller taxor för kommunala idrottsanlägg-
ningar, exklusive badverksamhet. För att möjliggöra ett beslut om bidrag 
för att hantera ökade elkostnader för föreningar i föreningsdrivna anlägg-
ningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
att gälla från 2023-01-01. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 215. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-11-08 § 103. 
Yrkande från Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverige-
demokraterna, 2022-11-08. 
Yrkande från Socialdemokraterna, 2022-11-08. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-02. 
Barnkonsekvensanalys. 
Förslag taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2023. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-10-20 § 95. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KSAU § 215 

Taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhets-
område 2023 
Änr KS 2022/1228 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
att gälla från 2023-01-01. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S) och Martin Hallingström Skoglund (S) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S) och Martin Hallingström Skoglund (S) föreslår att  
600 000 kr tilldelas kultur- och fritidsnämnden för att inrätta ett elkrisstöd 
till föreningar med egna anläggningar. I övrigt bifall till kultur- och fritids-
nämndens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Ulrika Tollgrens (S) med 
fleras tilläggsförslag mot varandra och finner att kommunstyrelsens ar-
betsutskott beslutar enligt kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor att gälla från 1 
januari 2023.  

Kristianstads badrike har justerat en taxa gällande rabattsats där det nu 
finns möjlighet till 12-kort med 10% rabatt. Möjligheten till samarbeten 
med privata aktörer för att maximera badets intäkter tydliggörs också i 
taxedokumentet. 

Kristianstads teater justerar taxorna för uthyrning av utrustning samt 
tydliggör att personal ingår i 4 timmar i grundhyra för föreställningar. 
Rabatt för hyra av utrustning vid flera föreställningar justeras till 20%. 

Kulturkvarteret justerar timtaxa för städning och tydliggör även de att 
personal ingår i 4 timmar i grundhyra för föreställningar samt när extra-
kostnader för bokningar kan tillkomma. 

Kultur- och fritidsnämnden avslog kultur- och fritidsförvaltningens förslag 
om en höjning med 10% vad gäller taxor för kommunala idrottsanlägg-
ningar, exklusive badverksamhet. För att möjliggöra ett beslut om bidrag 
för att hantera ökade elkostnader för föreningar i föreningsdrivna anlägg-
ningar. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
att gälla från 2023-01-01. 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-11-08 § 103. 
Yrkande från Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverige-
demokraterna, 2022-11-08. 
Yrkande från Socialdemokraterna, 2022-11-08. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-02. 
Barnkonsekvensanalys. 
Förslag taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2023. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-10-20 § 95. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-11-08  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 103 

Taxor 2023 
Änr KFN 2022/107 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden upphäver beslut 2022-10-20, KFN § 95 

Taxor 2023 

• Godkänna fastställande av taxor för 2023, med tillägget om undantag 
av 10% taxehöjning i kommunala idrottsanläggningar, för att invänta 
statligt stöd 

• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kom-
munfullmäktige att fastställa taxor för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde att gälla från 1 januari 2023 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Reservation 

Socialdemokraterna i Kristianstad reserverar sig mot beslutet enligt följan-
de: ”Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. Vi anser att det är orimligt att höja taxorna för en grupp för att 
fördela som krisstöd till en annan. 

Vårt förslag innebar att pengar skulle äskas genom ett tilläggsyrkande om 
hemställan till kommunstyrelsen på 600 000 kr för att möta den oro som 
föreningar med egna anläggningar har med ett besked om att vi jobbar på 
att inrätta ett el-krisstöd”. 

Protokollsanteckning 

Jörgen Johnsson (L) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vi i Liberalerna är helt överens med övriga partier om att en 10 % taxe-
höjning för föreningar som hyr i kommunala anläggningar för att kompen-
sera föreningar med egna anläggningar med ökade kostnader innebär att 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-11-08   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

man tar från en grupp och ger till en annan. Konsekvensen kan bli att det 
blir dyrare för ungdomar att utöva sin idrott. För att lösa detta och skapa 
ekonomiskt utrymme för föreningarna har Liberalerna och Centern lagt ett 
initiativärende i kommunstyrelsen som bland annat handlar om bidrag för 
att kompensera ökade kostnader. Vi hoppas nu att det nya styret kommer 
att bereda och tillstyrka detta initiativärendet”. 

Nämndens behandling 
Yrkande 

Vice ordförande Therese Sturesson (S) yrkar för Socialdemokraterna i 
Kristianstad i ett tilläggsyrkande enligt följande: ”den socialdemokratiska 
gruppen godkänner fastställande av taxorna med tillägg om undantag för 
10% taxehöjning. Socialdemokraterna yrkar på en hemställan till kommun-
styrelsen på 600 000 kr för att kultur- och fritidsförvaltningen ska kunna 
inrätta ett el- och krisstöd till föreningar med egna anläggningar istället för 
att höja taxorna med 10 %. I det förslag som förvaltningen lagt fram får de 
föreningar som hyr av kommunen finansiera el- och krisstöd till föreningar 
med egna anläggningar. Vi anser att det är orimligt att omfördela på detta 
sätt. Därför yrkar vi på en hemställan till kommunstyrelsen på de 600 000 
kr som man beräknar få in med taxehöjning”. 

Ordförande Lena Ohlsson (M) yrkar i ett tilläggsyrkande för Moderaterna, 
Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ”att godkänna 
fastställande av taxor för 2023, med tillägget om undantag av 10% taxehöj-
ning i kommunala idrottsanläggningar, för att invänta statligt stöd”. 

Beslutsgång 

Ordförande Lena Ohlsson (M) ställer Moderaternas, Liberalernas, Kristde-
mokraternas och Sverigedemokraternas tilläggsyrkande mot Socialdemo-
kraternas tilläggsyrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslu-
tar enligt Moderaternas, Liberalernas, Kristdemokraternas och Sverigede-
mokraternas yrkande. 

Ordförande Lena Ohlsson (M) ställer Moderaternas, Liberalernas, Kristde-
mokraternas och Sverigedemokraternas tilläggsyrkande mot kultur- och 
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Kultur- och fritidsnämnden 2022-11-08   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

fritidsförvaltnings förslag till beslut och finner att kultur- och fritidsnämn-
den antar tilläggsyrkandet. 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor att gälla från 1 
januari 2023.  

Kristianstads badrike har justerat en taxa gällande rabattsats där det nu 
finns möjlighet till 12-kort med 10% rabatt. Möjligheten till samarbeten 
med privata aktörer för att maximera badets intäkter tydliggörs också i 
taxedokumentet. 

Kristianstads teater justerar taxorna för uthyrning av utrustning samt 
tydliggör att personal ingår i 4 timmar i grundhyra för föreställningar. 
Rabatt för hyra av utrustning vid flera föreställningar justeras till 20%. 

Kulturkvarteret justerar timtaxa för städning och tydliggör även de att 
personal ingår i 4 timmar i grundhyra för föreställningar samt när extra-
kostnader för bokningar kan tillkomma. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår en höjning med 10% vad gäller 
taxor för kommunala idrottsanläggningar, exklusive badverksamhet. 
Anledningen är att möjliggöra ett beslut om bidrag för att hantera ökade 
elkostnader för föreningar i föreningsdrivna anläggningar. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 

• Kultur- och fritidsnämnden upphäver beslut 2022-10-20, KFN § 
95 Taxor 2023  

• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fast-
ställa taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
att gälla från 1 januari 2023 

• Paragrafen justeras omedelbart 
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Kultur- och fritidsnämnden 2022-11-08   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-11-02 

Förslag taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2023 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-10-20, KFN § 95 Taxor 2023 

Yrkande från Socialdemokraterna, 2022-11-08 

Yrkande från Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverige-
demokraterna, 2022-11-08 

Barnkonsekvensanalys 



      

     

      

            

   

  

    



 

 

Tilläggsyrkande taxor 

 

Den socialdemokratiska gruppen godkänner fastställande av taxorna med tillägg om undantag för 
den 10% taxehöjning.  

Socialdemokraterna yrkar på en hemställan till kommunstyrelsen på  

600.000 kr för att kultur- och fritidsförvaltningen ska kunna inrätta ett el- krisstöd till föreningar med 
egna anläggningar istället för att höja taxorna med 10% 

I det förslag som förvaltningen lagt fram får de föreningar som hyr av kommunen finansiera  

el- krisstöd till föreningar med egna anläggningar. Vi anser att det är orimligt att omfördela på detta  

sätt. 

 Därför yrkar vi på en hemställan till kommunstyrelsen på de 600.000 kr som man beräknar få in med 
taxehöjningen. 

 

Socialdemokraterna 

Kultur -och fritidsnämnden  
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Kultur- och fritidsförvaltningen 2022-11-02 
Kansliet 
Lars Jennfors 
044135409 
Lars.Jennfors@kristianstad.se  Kultur- och fritidsnämnden 

  

Taxor 2023 
Änr KFN 2022/107 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritidsnämn-
den 
• Kultur- och fritidsnämnden upphäver beslut 2022-10-20, KFN § 95 Taxor 

2023  

• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa tax-
or för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde att gälla från 1 ja-
nuari 2023 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Sammanfattning/Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor att gälla från 1 ja-
nuari 2023.  

Kristianstads badrike har justerat en taxa gällande rabattsats där det nu finns 
möjlighet till 12-kort med 10% rabatt. Möjligheten till samarbeten med priva-
ta aktörer för att maximera badets intäkter tydliggörs också i taxedokumentet. 

Kristianstads teater justerar taxorna för uthyrning av utrustning samt tydlig-
gör att personal ingår i 4 timmar i grundhyra för föreställningar. Rabatt för 
hyra av utrustning vid flera föreställningar justeras till 20%. 

Kulturkvarteret justerar timtaxa för städning och tydliggör även de att perso-
nal ingår i 4 timmar i grundhyra för föreställningar samt när extrakostnader 
för bokningar kan tillkomma. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår en höjning med 10% vad gäller taxor 
för kommunala idrottsanläggningar, exklusive badverksamhet. Anledningen 
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är att möjliggöra ett beslut om bidrag för att hantera ökade elkostnader för 
föreningar i föreningsdrivna anläggningar. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-11-02 

Förslag taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2023 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-10-20, KFN § 95 Taxor 2023 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar för barn jämfört med tidigare och en barnkonsekvensana-
lys har genomförts och bilagts. 

 

Lars Jennfors     Maria Mera 
Ställföreträdande kultur- och fritidschef   Controller 

Beslut expedieras till 
Kommunledningskontoret 



BARNKONSEKVENSANALYS FÖR 
BARN 0-18 ÅR 
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Påverkan av åtgärd/beslut på barn 

Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare: 
Föreningar med verksamhet i kommunala idrottsanläggningar kommer få en ökad 
kostnad för hyra, vilket indirekt kan påverka barn och ungdomar med eventuellt ökade 
träningsavgifter. Samtidigt föreslås ökade taxor för att kunna kompensera de föreningar 
med verksamhet i föreningsdrivna anläggningar, utifrån ökade elkostnader. 
Förhoppningen är att lindra konsekvensen för dessa föreningar och indirekt påverkas 
barn och ungdomar av föreningens möjlighet att driva verksamhet.  
 

 
Beaktande av barnkonventionens intentioner 

Hur har barnets bästa beaktats? Har barns synpunkter inhämtats? Om inte, beskriv varför. Beskriv även hur 
återkoppling till målgruppen har sett ut och kommer att se ut under ärendets gång: 
Barns synpunkter har inte inhämtats inför förslag till taxor. Återkoppling till 
målgruppen kommer inte att ske. 
 

 
Genomförande av barnkonsekvensanalys 

Datum:  
2022-10-06 

Barnkonsekvensanalys genomförd av: 
Maria Mera 

 

 
Förvaltning:  
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Diarienummer: 
KFN 2022/107 

Planerad åtgärd/beslut 
Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:  
Förslaget innebär en höjning av taxor med 10% i kommunala idrottsanläggningar 
exklusive badverksamhet. 
 

Berörd målgrupp 
Vilka barn berörs av beslutet:  
Barn och ungdomar i föreningslivet som nyttjar kommunala idrottsanläggningar samt 
de som är verksamma i föreningsdrivna anläggningar. 
 



Helår 2022 Helår 2023
Sommar 16/4 -
14/10 2022

Sommar 16/4 -
14/10 2023

Vinter 15/10 -
15/4 2022

Vinter 15/10 -
15/4 2023

Helår
2023

Enhet Typ av resurs Taxenamn
Vuxen,
barn,
alla

Pris per
Sek exkl
moms

Sek exkl
moms

Sek exkl moms
Sek exkl
moms

Sek exkl
moms

Moms %
Sek inkl
moms

Kommentar

Fritid Bordtennishall

Arrangemang seniorer Vuxen timme 95 95

-

Match seniorer Vuxen timme 95 95
Match/arrangemang ungdomar Barn timme 60 60
Träning kommunens föreningar Alla timme 40 40
Träning övriga i kommunen Vuxen timme 81 81
Träning utomkommunala kunder Alla timme 190 190

Arrangemang utomkommunala föreningar Alla timme 316 316

Match utomkommunala föreningar Alla timme 316 316

Fritid Bordtennishall arena

Arrangemang seniorer Vuxen timme 210 210

-

Match seniorer Vuxen timme 210 210
Match/arrangemang ungdomar Barn timme 130 130
Träning kommunens föreningar Alla timme 65 65
Träning övriga i kommunen Vuxen timme 161 161
Träning utomkommunala kunder Alla timme 380 380

Arrangemang utomkommunala föreningar Alla timme 569 569

Match utomkommunala föreningar Alla timme 569 569

Fritid Fotbollsplan liten

Arrangemang seniorer Vuxen timme 125 125

-

Match seniorer Vuxen timme 125 125
Match/arrangemang ungdomar Barn timme 80 80
Träning kommunens föreningar Alla timme 50 50
Träning övriga i kommunen Vuxen timme 104 104
Träning utomkommunala kunder Alla timme 253 253

Arrangemang utomkommunala föreningar Alla timme 380 380

Match utomkommunala föreningar Alla timme 380 380

Fritid Fotbollsplan stor

Arrangemang seniorer Vuxen timme 300 300

-

Match seniorer Vuxen tillfälle 900 900
Match/arrangemang ungdomar Barn timme 190 190
Träning kommunens föreningar Alla timme 85 85
Träning övriga i kommunen Vuxen timme 219 219
Träning utomkommunala kunder Alla timme 506 506

Arrangemang utomkommunala föreningar Alla timme 759 759

Match utomkommunala föreningar Alla tillfälle 2 277 2 277
Träning friidrott, Åhus IP Alla år 11 000 11 000
Arrangemang seniorer friidrott, Åhus IP Vuxen timme 110 110

Arrangemang ungdomar friidrott, Åhus IP Barn timme 35 35

Fritid Friidrottshall

Arrangemang seniorer Vuxen timme 300 300

-

Match seniorer Vuxen - -
Match/arrangemang ungdomar Barn timme 190 190
Träning kommunens föreningar Alla timme 85 85
Träning övriga i kommunen Vuxen timme 219 219
Träning utomkommunala kunder Alla timme 506 506

Arrangemang utomkommunala föreningar Alla timme 759 759

Match utomkommunala föreningar Alla - -

Fritid Grusplan

Arrangemang seniorer Vuxen timme 115 115

-

Match seniorer Vuxen per tillfälle 345 345
Match/arrangemang ungdomar Barn timme 85 85
Träning kommunens föreningar Alla timme 85 85
Träning övriga i kommunen Vuxen timme 132 132
Träning utomkommunala kunder Alla timme 506 506

Taxor 2023



Arrangemang utomkommunala föreningar Alla timme 759 759

Match utomkommunala föreningar Alla per tillfälle 2 277 2 277

Fritid Gymnastikhall

Arrangemang seniorer Vuxen timme 300 300

-

Match seniorer Vuxen - -
Match/arrangemang ungdomar Barn timme 190 190
Träning kommunens föreningar Alla timme 85 85
Träning övriga i kommunen Vuxen timme 219 219
Träning utomkommunala kunder Alla timme 506 506

Arrangemang utomkommunala föreningar Alla timme 759 759

Match utomkommunala föreningar Alla - -

Fritid Idrottsarena enskilda hallar

Arrangemang seniorer Vuxen timme 330 330 -

Tävlingsmatch seniorer Vuxen per tillfälle 2 000 2 000 - Se bilaga publikmängd

Träningsmatch seniorer Vuxen per tillfälle 990 990

-

Match/arrangemang ungdomar Barn timme 190 190
Träning kommunens föreningar Alla timme 85 85
Träning övriga i kommunen Vuxen timme 219 219
Träning utomkommunala kunder Alla timme 506 506

Arrangemang utomkommunala föreningar Alla timme 759 759

Träningsmatch utomkommunala föreningar Alla per tillfälle 2 277 2 277

Fritid
Idrottsarena kombinerade

hallar

Arrangemang seniorer Vuxen timme 660 660 -

Tävlingsmatch seniorer Vuxen per tillfälle 2 000 2 000 - Se bilaga publikmängd

Träningsmatch seniorer Vuxen per tillfälle 1 980 1 980

-

Match/arrangemang ungdomar Barn timme 380 380
Träning kommunens föreningar Alla timme 170 170
Träning övriga i kommunen Vuxen timme 438 438
Träning utomkommunala kunder Alla timme 1 012 1 012

Arrangemang utomkommunala föreningar Alla timme 1 518 1 518

Träningsmatch utomkommunala föreningar Alla per tillfälle 4 554 4 554

Fritid Idrottshall liten

Arrangemang seniorer Vuxen timme - -

-

Match seniorer Vuxen per tillfälle - -
Match/arrangemang ungdomar Barn timme - -
Träning kommunens föreningar Alla timme 40 40
Träning övriga i kommunen Vuxen timme 81 81
Träning utomkommunala kunder Alla timme 190 190

Arrangemang utomkommunala föreningar Alla timme - -

Match utomkommunala föreningar Alla per tillfälle - -

Fritid Idrottshall mellan

Arrangemang seniorer Vuxen timme 125 125

-

Match seniorer Vuxen timme 125 125
Match/arrangemang ungdomar Barn timme 80 80
Träning kommunens föreningar Alla timme 50 50
Träning övriga i kommunen Vuxen timme 104 104
Träning utomkommunala kunder Alla timme 253 253

Arrangemang utomkommunala föreningar Alla timme 380 380
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Match utomkommunala föreningar Alla timme 380 380

Fritid Idrottshall stor

Arrangemang seniorer Vuxen timme 300 300

-

Match seniorer Vuxen per tillfälle 900 900
Match/arrangemang ungdomar Barn timme 190 190
Träning kommunens föreningar Alla timme 85 85
Träning övriga i kommunen Vuxen timme 219 219
Träning utomkommunala kunder Alla timme 506 506
Arrangemang utomkommunala föreningar Alla timme 759 759
Match utomkommunala föreningar Alla per tillfälle 2 277 2 277

Fritid Idrottsplats

Arrangemang seniorer Vuxen timme 300 300

-

Match seniorer Vuxen per tillfälle 900 900
Match/arrangemang ungdomar Barn timme 190 190
Träning kommunens föreningar Alla timme 85 85
Träning övriga i kommunen Vuxen timme 219 219
Träning utomkommunala kunder Alla timme 506 506

Arrangemang utomkommunala föreningar Alla timme 759 759

Match utomkommunala föreningar Alla per tillfälle 2 277 2 277

Fritid Idrottsplats löparbanor

Träning kommunens föreningar löparbanor Alla timme 50 50

-Träning övriga i kommunen löparbanor Vuxen timme 104 104
Träning utomkommunala kunder
löparbanor

Alla timme 253 253

Fritid Idrottsplats fotbollsplan
Träning kommunens föreningar Alla timme 85 85

-Träning övriga i kommunen Vuxen timme 219 219
Träning utomkommunala kunder Alla timme 506 506

Fritid Kombohall 1

Arrangemang seniorer Vuxen timme - -

-

Match seniorer Vuxen per tillfälle - -
Match/arrangemang ungdomar Barn timme - -
Träning kommunens föreningar Alla timme 40 40
Träning övriga i kommunen Vuxen timme 81 81
Träning utomkommunala kunder Alla timme 190 190

Arrangemang utomkommunala föreningar Alla timme - -

Match utomkommunala föreningar Alla per tillfälle - -

Fritid Kombohall 2

Arrangemang seniorer Vuxen timme - -

-

Match seniorer Vuxen per tillfälle - -
Match/arrangemang ungdomar Barn timme - -
Träning kommunens föreningar Alla timme 50 50
Träning övriga i kommunen Vuxen timme 104 104
Träning utomkommunala kunder Alla timme 253 253

Arrangemang utomkommunala föreningar Alla timme - -

Match utomkommunala föreningar Alla per tillfälle - -

Fritid Kombohall 3

Arrangemang seniorer Vuxen timme 210 210

-

Match seniorer Vuxen - -
Match/arrangemang ungdomar Barn timme 130 130
Träning kommunens föreningar Alla timme 65 65
Träning övriga i kommunen Vuxen timme 161 161
Träning utomkommunala kunder Alla timme 380 380

Arrangemang utomkommunala föreningar Alla timme 569 569

Match utomkommunala föreningar Alla - -

 

Arrangemang seniorer Vuxen timme 300 300
Match seniorer Vuxen - -
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Match/arrangemang ungdomar Barn timme 190 190
Träning kommunens föreningar Alla timme 85 85
Träning övriga i kommunen Vuxen timme 219 219
Träning utomkommunala kunder Alla timme 506 506

Arrangemang utomkommunala föreningar Alla timme 759 759

Match utomkommunala föreningar Alla - -

Fritid Konstgräsplan

Arrangemang seniorer Vuxen timme - - 300 300 495 495 -
Match seniorer Vuxen per tillfälle - - 900 900 990 990 - 2-timmars bokning per tillfälle
Match/arrangemang ungdomar Barn timme - - 190 190 495 495 - Bokas 2 timmar vid bokning
Träning kommunens föreningar Alla timme - - 85 85 250 250 -
Träning övriga i kommunen Vuxen timme - - 219 219 -
Träning utomkommunala kunder Alla timme 506 506

-Arrangemang utomkommunala föreningar Alla timme 759 759

Match utomkommunala föreningar Alla per tillfälle 2277 2 277

Fritid Konstgräsplan halv

Arrangemang seniorer Vuxen - -
-Match seniorer Vuxen per tillfälle - -

Match/arrangemang ungdomar Barn timme - -
Träning kommunens föreningar Alla timme - - 125 125 -
Träning övriga i kommunen Vuxen timme - - -
Träning utomkommunala kunder Alla timme - - 253 253 -

Arrangemang utomkommunala föreningar Alla timme - -
-

Match utomkommunala föreningar Alla per tillfälle - -

Fritid Logi

Grundavgift skolsalsövernattning per skola -
kommunens föreningar

Alla tillfälle 5 000 5 000

-

Grundavgift skolsalsövernattning per skola -
övriga

Alla tillfälle 8 625 8 625

Normalklassrum - kommunens föreningar Alla natt 450 450

Normalklassrum - övriga Alla natt 776 776
Grupprum - kommunens föreningar Alla natt 225 225
Grupprum - övriga Alla natt 391 391
Grundavgift idrottshall- kommunens
föreningar

Alla tillfälle 1 000 1 000

Grundavgift idrottshall övriga Alla tillfälle 1 725 1 725

Fritid Logi

Idrottshall anpassad för 40 personer -
kommunens föreningar

Alla dygn 400 400
-

Idrottshall anpassad för 40 personer - övriga Alla dygn 690 690

Fritid Logi

Idrottshall anpassad för 70 personer -
kommunens föreningar

Alla dygn 700 700
-

Idrottshall anpassad för 70 personer - övriga Alla dygn 1 208 1 208

Fritid Logi

Idrottshall anpassad för 120 personer -
kommunens föreningar

Alla dygn 1 000 1 000
-Idrottshall anpassad för 120 personer -

övriga
Alla dygn 1 725 1 725

Fritid Logi
Matsal - kommunens föreningar Alla dygn 500 500

-
Matsal - övriga Alla dygn 863 863

Fritid Allmänhetens åkning, ishall

Vuxna Vuxen tillfälle 46 46

-
Barn till och med 17 år Barn tillfälle 20 20
Hyra hjälm Alla tillfälle 12 12
Hyra skridskor Alla tillfälle 58 58

Fritid Kombohall 4 -
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Slipning Alla tillfälle 58 58

Fritid Täppetstranden

Evenemang ideell förening Alla dag 2 200 2 200

Ska framöver hanteras av
kommunledningskontoret

Kommersiellt evenemang Alla dag 13 800 13 800
Kommersiellt evenemang Alla 2 dagar 23 000 23 000
Kommersiellt evenemang Alla 3 dagar 32 200 32 200
Kommersiellt evenemang Alla 4 dagar 41 500 41 500

Kommersiellt evenemang Alla
5 dagar eller
fler

50 600 50 600

Kommersiellt evenemang, bygg  och rivdag Alla dag 2 875 2 875

Kommersiellt evenemang, bygg  och rivdag,
tillgång till strand finns för allmänheten

Alla dag 719 719

Fritid Båtplats

<3,0 meter bred Vuxen säsong 2 818 2 818 25% 3 522

1 maj - 31 okt

3,7 meter bred Vuxen säsong 3 611 3 611 25% 4 514
4,4 meter bred Vuxen säsong 4 134 4 134 25% 5 168
5,1 meter bred Vuxen säsong 5 399 5 399 25% 6 749
>5,1 meter bred Vuxen säsong 6 768 6 768 25% 8 460
Sanktionsavgift 1 november-30 april Vuxen vecka 805 805 25% 1 006

Fritid Vinteruppläggningsplats
<8,0 meter lång Vuxen säsong 955 955 25% 1 194
>8,0 meter lång Vuxen säsong 1 553 1 553 25% 1 941

Fritid Köplats till båtplats Köplats Vuxen år 253 253 25% 316

Fritid Öppet föreningsarrangemang
Öppet föreningsarrangemang för
kommunens barn och ungdomar - samtliga
idrottsanläggningar

Barn - - -
Ej fokus egna medlemmar. (ex. nattfotboll)
Samverkansavtal tecknas med förvaltningen

Fritid Företagsarrangemang Företagsarrangemang Vuxen dygn - - -
Separat avtal tecknas för varje enskilt
arrangemang. Taxan bestäms utifrån
förutsättningarna

Fritid Kommunala lotterier Avgift för ansökan av registreringslotterier Alla fem år 300 300 -

Fritid Lägerverksamhet

C4-lägret 9 dagar - deltagaravgift,
kommunens invånare

Barn person 650 650

-C4-lägret - tillägg deltagaravgift, boende i
annan kommun, 60%

Barn person - -

C4-lägret - syskonrabatt 10 % Barn person - -
Fritid Nyckeltagg Köp av nyckeltagg Alla styck 88 88 25% 110

Badriket Entrébiljett familjebad Entrébiljett Barn 0-2 år inkl. badblöja Barn styck 16 16 25% 20 Endast i sällskap med vuxen
Badriket Entrébiljett familjebad Entrébiljett Barn 3-6 år Barn styck 60 60 - Endast i sällskap med vuxen

Badriket Entrébiljett familjebad Entrébiljett Barn 3-6 år röd avgång Barn styck 60 60 -
Endast i sällskap med vuxen. Lågfrekvent tid,
t.ex. förmiddag

Badriket Entrébiljett familjebad Entrébiljett Ungdom 7-17 år Barn styck 90 90 -
Badriket Entrébiljett familjebad Entrébiljett Ungdom 7-17 år röd avgång Barn styck 80 80 -
Badriket Entrébiljett familjebad Entrébiljett Vuxen Vuxen styck 130 130 -
Badriket Entrébiljett familjebad Entrébiljett Vuxen röd avgång Vuxen styck 120 120 - Lågfrekvent tid t.ex. förmiddag

Badriket Gruppbiljett familjebad, inträde
Entrébiljett grupp max 3, 1 vuxen
2barn/ungdom

Alla styck 245 245 -

Badriket Gruppbiljett familjebad, inträde
Entrébiljett grupp max 3, 1 vuxen
2barn/ungdom röd avgång

Alla styck 235 235 - Lågfrekvent tid t.ex. förmiddag

Badriket Gruppbiljett familjebad, inträde
Entrébiljett grupp max 4, 2 vuxna
2barn/ungdom

Alla styck 375 375 -

Badriket Gruppbiljett familjebad, inträde
Entrébiljett grupp max 4, 2 vuxna
2barn/ungdom röd avgång

Alla styck 355 355 - Lågfrekvent tid t.ex. förmiddag

Badriket Gruppbiljett familjebad, inträde Extra barn 3-6 år i grupp max två barn Barn styck 60 60 -
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Badriket Gruppbiljett familjebad, inträde
Extra barn 3-6 år i grupp max två barn röd
avgång

Barn styck 60 60 - Lågfrekvent tid t.ex. förmiddag

Badriket Gruppbiljett familjebad, inträde Extra ungdom 7-17 år i grupp max två barn Barn styck 85 85 -

Badriket Gruppbiljett familjebad, inträde
Extra ungdom 7-17 år i grupp max två barn
röd avgång

Barn styck 75 75 - Lågfrekvent tid t.ex. förmiddag

Badriket Entrébiljett motionsbassäng Entrébiljett Ungdom 7-17 år Barn styck 60 60 -

Badriket Entrébiljett motionsbassäng Entrébiljett Ungdom 7-17 år röd avgång Barn styck 50 50 - Lågfrekvent tid t.ex. förmiddag
Badriket Entrébiljett motionsbassäng Entrébiljett Vuxen Vuxen styck 90 90 -

Badriket Entrébiljett motionsbassäng Entrébiljett Vuxen röd avgång Vuxen styck 70 70 - Lågfrekvent tid t.ex. förmiddag
Badriket Gruppbiljett motionsbassäng Gruppbiljett 1 vuxen, 2 ungdomar Alla styck 180 180

Badriket Gruppbiljett motionsbassäng
Gruppbiljett 1 vuxen, 2 ungdomar, röd
avgång

Alla styck 145 145 Lågfrekvent tid t.ex. förmiddag
Badriket Gruppbiljett motionsbassäng Gruppbiljett 2 vuxna, 2 ungdomar Alla styck 260 260

Badriket Gruppbiljett motionsbassäng
Gruppbiljett 2 vuxna, 2 ungdomar, röd
avgång

Alla styck 205 205 Lågfrekvent tid t.ex. förmiddag

Badriket Gruppbiljett motionsbassäng Extra ungdom 7-17 år i grupp max två barn Barn styck 55 55

Badriket Gruppbiljett motionsbassäng
Extra ungdom 7-17 år i grupp max två barn
röd avgång

Barn styck 45 45 Lågfrekvent tid t.ex. förmiddag

Badriket Varmvattenbassäng, inträde
Varmvattenbassäng, exkl. entré (0-17 år
endast i vuxet sällskap)

Alla timme 40 40 -

Badriket Förköpskort Förköp entré 10% rabatt Alla styck 1 200 1 200
Förköp med minst 1200 kr ger 10% rabatt på
ordinarie entrépriser förutom årskort och
gruppbiljetter.

Badriket
12-kort engångs-biljetter alla

kategorier
Vid köp av 12-kort ges 10% rabatt på
inträdespriset

Alla styck Giltighetstid 24 månader

Badriket Årskort motion Årskort Ungdom 7-17 år inkl. vattenträning Barn styck 1 600 1 600 -

Badriket Årskort motion
Årskort Vuxen från 18 år
inkl. vattenträning

Vuxen styck 2 600 2 600 -

Badriket Årskort motion
Årskort Vuxen Röd avgång från 18 år inkl.
vattenträning

Vuxen styck 2 100 2 100 - Lågfrekvent tid t.ex. förmiddag

Badriket Hyra bassänger
Övriga i kommunen, vid bokning över 400
timmar per säsong, 35% rabatt på
bassängbokningar

Vuxen timme - - -

Badriket Hyra varmvattenbassäng
Hyra varmvattenbassäng kommunens
föreningar

Alla timme 540 540 *
*Babysim och vattenlek under 4 år
momsbelagt med 25%

Badriket Hyra varmvattenbassäng
Hyra varmvattenbassäng övriga i
kommunen

Vuxen timme 900 900 *
*Babysim och vattenlek under 4 år
momsbelagt med 25%

Badriket Hyra varmvattenbassäng
Hyra varmvattenbassäng utomkommunala
kunder

Alla timme 1 200 1 200 *
*Babysim och vattenlek under 4 år
momsbelagt med 25%

Badriket Hyra rehabbassäng Hyra rehabbassäng kommunens föreningar Alla timme 540 540 *
*Babysim och vattenlek under 4 år
momsbelagt med 25%

Badriket Hyra rehabbassäng Hyra rehabbassäng övriga i kommunen Vuxen timme 900 900 *
*Babysim och vattenlek under 4 år
momsbelagt med 25%

Badriket Hyra rehabbassäng
Hyra rehabbassäng utomkommunala
kunder

Vuxen timme 1 200 1 200 *
*Babysim och vattenlek under 4 år
momsbelagt med 25%

Badriket Hyra undervisningsbassäng
Hyra undervisningsbassäng kommunens
föreningar

Alla timme 180 180 *
*Babysim och vattenlek under 4 år
momsbelagt med 25%

Badriket Hyra undervisningsbassäng
Hyra undervisningsbassäng övriga i
kommunen

Vuxen timme 560 560 *
*Babysim och vattenlek under 4 år
momsbelagt med 25%
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Badriket Hyra undervisningsbassäng
Hyra undervisningsbassäng
utomkommunala kunder

Vuxen timme 950 950 *
*Babysim och vattenlek under 4 år
momsbelagt med 25%

Badriket Hyra hoppbassäng Hyra hoppbassäng kommunens föreningar Alla timme 54 54 -

Badriket Hyra hoppbassäng Hyra hoppbassäng övriga i kommunen Vuxen timme 92 92 -

Badriket Hyra hoppbassäng Hyra hoppbassäng utomkommunala kunder Alla timme 226 226 -

Badriket Hyra motionsbassäng
Hyra motionsbassäng kommunens
föreningar, pris per bana

Alla timme 83 83 -

Badriket Hyra motionsbassäng
Hyra motionsbassäng övriga i kommunen,
pris per bana

Vuxen timme 200 200 -

Badriket Hyra motionsbassäng
Hyra motionsbassäng utomkommunala
kunder, pris per bana

Vuxen timme 250 250 -

Badriket Träningsbassäng Träning kommunens föreningar, banpris Alla timme 13 13 -
Tillträde förening- och skolomklädning enbart.
Pris gäller samtliga badanläggningar i
kommunen

Badriket Träningsbassäng Träning övriga i kommunen, banpris Alla timme 200 200 -
Tillträde förening- och skolomklädning enbart.
Pris gäller samtliga badanläggningar i
kommunen

Badriket Träningsbassäng Träning utomkommunala kunder, banpris Alla timme 250 250 -
Tillträde förening- och skolomklädning enbart.
Pris gäller samtliga badanläggningar i
kommunen

Badriket Tävling/arrangemang
Tävling/arrangemang seniorer (minst 3
timmar)
pris per bassäng/timme, föreningar

Vuxen timme 500 500 -
Pris gäller samtliga badanläggningar i
kommunen

Badriket Tävling/arrangemang
Tävling/arrangemang ungdom (minst 3
timmar) pris per bassäng/timme, föreningar

Barn timme 400 400 -
Pris gäller samtliga badanläggningar i
kommunen

Badriket Hyra familjebad
Hyra familjebad  (oavsett kundtyp), under
öppettider

Vuxen timme 20 000 20 000 - Minsta bokningstid är 3 h

Badriket Hyra familjebad
Hyra familjebad  (oavsett kundtyp), efter
öppettider

Vuxen timme 10 000 10 000 -

Badriket Hyra relax
Hyra relax (oavsett kundtyp), under
öppettider

Vuxen timme 10 000 10 000 25% 12 500 Minsta bokningstid är 3 h

Badriket Hyra relax
Hyra relax (oavsett kundtyp), efter
öppettider

Vuxen timme 5 000 5 000 25% 6 250

Badriket Hyra mötesrum/konferensrum Hyra mötesrum (oavsett kundtyp) Vuxen timme 1 000 1 000 25% 1 250

Badriket Marknadsföring paketpris Paketpris 10-12% rabatt
Samarbeten med hotell och andra aktörer,
uthyrning av olika ytor

Badriket Vattenträning aktivitet Vattenträning exkl. entré Vuxen styck 50 50 - Vattenträning sker i undervisningsbassängen

Badriket Vattenträning aktivitet Varmvattengympa exkl entré Vuxen styck 50 50 - Varmvattengympa i varmvattenbassängen
Badriket Babysim aktivitet Babysim inkl. entré Alla lektion 140 140 25% 175
Badriket Varmvattengympa aktivitet Varmvattengympa vuxen Vuxen lektion 100 100 - Sluten grupp

Badriket Simundervisning barn aktivitet Simundervisning barn Barn lektion 75 75 - Sluten grupp

Badriket
Simundervisning vuxen

aktivitet Simundervisning vuxen Vuxen lektion 150 150 - Sluten grupp

Badriket Barnkalas aktivitet Barnkalas Barn person 150 150 25% 188 Familjebad ingår under tiden för barnkalaset

Badriket Uppdragsutbildning
Uppdragsutbildningar pris/timme och
deltagare

Vuxen timme 350 350 25% 438

Badriket
Hyra omklädningsrum inkl

dusch
Hyra omklädningsrum inkl dusch per
person och timme

Vuxen timme 50 50 25% 63
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Badriket Armband hyra Armband (betalning, skåp) St styck 100 100 - Vid borttappat armband
Badriket Handduk hyra Handdukshyra Alla Styck 50 50 25% 63
Badriket Inträde relax Relax Vuxen styck 260 260 25% 325 Familjebad och motionsbad ingår i priset
Badriket Inträde relax Relax avdelningen förköp/bokning Vuxen styck 299 299 25% 374 Familjebad och motionsbad ingår i priset
Badriket Inträde barn/ungdom relax Relax 3-17 år Barn styck 100 100 25% 125 Inträde möjligt vid särskilda dagar
Badriket Tilläggspaket relax litet Tilläggspaket litet Vuxen styck 50 50 25% 63
Badriket Tilläggspaket relax mellan Tilläggspaket mellan Vuxen styck 100 100 25% 125
Badriket Tilläggspaket relax stort Tilläggspaket stort Vuxen styck 150 150 25% 188
Badriket Tilläggspaket relax premium Tilläggspaket premium Vuxen styck 200 200 25% 250

Badriket skolbad
Hyra varmvattenbassäng Fria

bad
Hyra varmvattenbassäng skola vardagar 8-
16 Barn timme 900 900 -

Taxa gäller för förskola, grundskola och
gymnasieskola inom kommunens gränser

Badriket skolbad Hyra rehabbassäng Fria bad Hyra rehabbassäng skola, vardagar 8-16 Barn timme 900 900 -
Taxa gäller för förskola, grundskola och
gymnasieskola inom kommunens gränser

Badriket skolbad
Hyra undervisningsbassäng Fria

bad
Hyra undervisningsbassäng skola, vardagar
8-16 Barn timme 560 560 -

Taxa gäller för förskola, grundskola och
gymnasieskola inom kommunens gränser

Badriket skolbad Hyra hoppbassäng Fria bad Hyra hoppbassäng skolor, vardagar 8-16 Barn timme 92 92 -
Taxa gäller för förskola, grundskola och
gymnasieskola inom kommunens gränser

Badriket skolbad Träningsbassäng Fria bad
Hyra träningsbassäng skolor, pris per bana
vardagar 8-16 Barn timme 200 200 -

Taxa gäller för förskola, grundskola och
gymnasieskola inom kommunens gränser

Badriket skolbad Familjebad Inträde familjebad, pris per skolklass Barn timme 500 500 -
Taxa gäller för förskola, grundskola och
gymnasieskola inom kommunens gränser

Badriket skolbad Simundervisning skola Simundervisning skola vardagar 8-16 Barn elev och
vecka

500 500 - 3 veckor för åk 1 och 1 vecka för åk 5

Badriket skolbad Simundervisning med simlärare
Simundervisning med simlärare från
badverksamheten Barn timme 400 400 Pris per timme. Bassäng ingår.

Tivolibadet Dagsbiljett

Dagsbiljett Barn 0‐2 år inkl. badblöja Barn styck 12 12 25% 15 Endast i sällskap med vuxen
Dagsb ljett Barn 3 6 år Barn styck 15 15 Endast i sällskap med vuxen
Dagsb ljett Ungdom 7 17 år Barn styck 35 35
Dagsb ljett Vuxen Vuxen styck 81 81
Gruppb ljett 1 2 vuxna + m nst 2
barn/ungdom, rabatt 10%

Alla styck ‐ ‐

Tivolibadet 12 kort

Barn 3 6 år bad 12 kort Barn styck 150 150
Ungdom 7 17 år bad 12 kort Barn styck 350 350
Röd avgång mån fre 06.00   12 00 bad
12‐kort

Vuxen styck 627 627

Vuxen bad 12 kort Vuxen styck 805 805

Tivolibadet Vattenträning
Vattenträn ng  nkl. entré 12 kort Vuxen styck 1 006 1 006

‐
Vattenträn ng exkl. entré Vuxen styck 29 29

Tivolibadet Varmvattenbassäng
Varmvattenbassäng, exkl. entré (0 17
år endast i vuxet sällskap)

Alla timme 35 35

Tivolibadet Årskort

Årskort Barn 3 6 år Barn styck 750 750
Årskort Ungdom 7 17 år  nkl.
vattenträn ng

Barn styck 1 200 1 200

Årskort Vuxen från 18 år  nkl.
vattenträn ng

Vuxen styck 2 588 2 588

Tivolibadet Babysim Babys m 8 lekt oner Alla styck 949 949

Tivolibadet Barnsimskola
Barns mskola/ ntens v s mskola 12
lekt oner

Barn styck 650 650

Tivolibadet Varmvattengympa Varmvattengympa 12 t llfällen Vuxen styck 949 949

Tivolibadet Hyra varmvattenbassäng

Hyra varmvattenbassäng kommunens
fören ngar

Alla timme 440 440

Hyra varmvattenbassäng övr ga 
kommunen*

Alla timme 759 759 *Vid hyra över 300 h per år, 35% rabatt
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Hyra varmvattenbassäng
utomkommunala kunder

Alla timme 1 783 1 783

Tivolibadet Hyra bubbelpool

Hyra bubbelpool kommunens
fören ngar

Alla timme 330 330

Hyra bubbelpool övr ga   kommunen Alla timme 661 661
Hyra bubbelpool utomkommunala
kunder

Alla timme 1 553 1 553

Tivolibadet Hyra barnbassäng

Hyra barnbassäng kommunens
fören ngar

Alla timme 220 220

Hyra barnbassäng  övr ga   kommunen Alla timme 443 443

Hyra barnbassäng utomkommunala
kunder

Alla timme 1 035 1 035

Tivolibadet Hyra djupdel

Hyra djupdel   hopp  och lekbassängen
kommunens fören ngar

Alla timme 44 44

Hyra djupdel i hopp‐ och lekbassäng
övr ga   kommunen

Alla timme 86 86

Hyra djupdel   hopp  och lekbassäng
utomkommunala kunder

Alla timme 213 213

Tivolibadet Uppdragsutbildning
Uppdragsutb ldn ngar pr s/t mme och
deltagare

Vuxen timme 161 161 25% 201 Momsfritt inom kommunen

Tivolibadet Träning

Trän ng kommunens fören ngar,
banpris

Alla timme 11 11
Pris gäller samtliga badanläggningar i
kommunen

Trän ng övr ga   kommunen, banpr s NY Alla timme 85 85
Pris gäller samtliga badanläggningar i
kommunen.

Trän ng utomkommunala fören ngar,
banpr s

Alla timme 190 190
Pris gäller samtliga badanläggningar i
kommunen

Tivolibadet Tävling/arrangemang

Tävling/arrangemang seniorer (minst 3
t mmar) pr s per bassäng/t mme

Vuxen timme 385 385

Tävl ng/arrangemang ungdom (m nst 3
t mmar) pr s per bassäng/t mme

Barn timme 205 205

Friluftsbad Dagsbiljett

Friluftsbad barn 0-6 år fri entré Barn styck - - - Endast i sällskap med vuxen
Friluftsbad ungdom 7-17 år Barn styck 25 25

-
Friluftsbad vuxen från 18 år Vuxen styck 40 40
Gruppbiljett 1-2 vuxna + 2 ungdomar
Extra ungdom, 15 kr/ungdom

Alla styck 104 104

Friluftsbad Säsongskort

Säsongskort ungdom friluftsbad Barn styck 330 330

- Gäller på alla kommunala friluftsbad
Säsongskort vuxen friluftsbad Vuxen styck 633 633
Säsongskort grupp friluftsbad, 1-2
vuxna + max 2 ungdomar

Alla styck 932 932

Friluftsbad Sommarsimskola
Sommarsimskola (simskolekortet ger fri
entré under simskoleperioden) 15
gånger

Barn styck 385 385 -

Bibliotek Kopiering, scanning och utskrift

Kopiering s/v A4 Alla sida 4 4 25% 5
Moms tillkommer (5 kr inkl. moms)

Kopiering färg A4 Alla sida 4 4 25% 5
Kopiering s/v A3 Alla sida 8 8 25% 10

Moms tillkommer (10 kr inkl. moms)
Kopiering färg A3 Alla sida 8 8 25% 10
Scanning Alla tillfälle 4 4 25% 5 Moms tillkommer (5 kr inkl. moms)

Bibliotek Förseningsavgift

Vanligt lån Vuxen media/dag 5 5

-

Fjärrlån Vuxen media/dag 5 5
Tidskrifter Vuxen media/dag 5 5
Dvd, spel Vuxen media/dag 5 5
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Maximal kostnad förseningsavgift Vuxen återlämnings 250 250
Spärrgräns Vuxen 200 200

Bibliotek Andra avgifter

Ej uthämtat fjärrlån Vuxen beställning 25 25

-
Fjärrlånad artikel Vuxen Faktisk kostnad
Nytt lånekort Alla styck 20 20
Utlandslån Vuxen särskild taxa - -

Bibliotek
Förkommen media,
schablonbelopp

Vuxenbok (inkl ljudbok) Vuxen styck 300 300

-
För speciellt värdefulla eller svårersättliga
media gäller faktisk anskaffningskostnad

Barnbok Barn styck 200 200
Cd Alla styck 200 200
Dvd, spel Alla styck 600 600
Pocketbok, tidskrift, länder i fickformat Alla styck 100 100
Språkkurs Alla styck 400 400
Fjärrlån Alla styck. Pris sätts av långivande bibliotek

Bibliotek Bokprat

Bokprat på biblioteket för en klass (max 25
elever) åk F-6, för friskolor utan avtal,
folkhögskolor, privata företag,
organisationer

Barn tillfälle 700 700

-

Bokprat på biblioteket för en klass (max 25
elever) åk 7-9 och gymnasiet, för friskolor
utan avtal, folkhögskolor, privata företag,
organisationer

Barn tillfälle 900 900

Bokprat på personalmöte i skolan Vuxen tillfälle 1000 1000
Bokprat på föräldramöte i skolan Vuxen tillfälle 1000 1000
Bokprat för
folkhögskola/företag/organisation

Vuxen tillfälle 1000 1000

Bibliotek Andra tjänster
Biblioteksvisning inkl. bibliotekskunskap på
biblioteket för en klass (max 20 elever)

Barn tillfälle 700 700 -

Barbacka Kursavgift

Kursverksamhet avgift/timme Barn timme 30 30

-
Kursverksamhet avgift/timme, tillägg
deltagaravgift, boende i annan kommun,
60%

Barn timme - -

Kursverksamhet syskonrabatt 10% Barn timme - -

Barbacka Lägeravgift

Läger inom kulturområdet,
deltagaravgift/dag

Barn dag 75 75

-
Läger inom kulturområdet,  tillägg
deltagaravgift, boende i annan kommun,
60%

Barn dag - -

Läger inom kulturområdet, syskonrabatt
10%

Barn timme - -

Barbacka Entrebiljett Biljettpris familjeföreställning Alla biljett 52 52 25% 65

Barbacka Personal

Vaktmästare Alla timme 300 300 25% 375
Tekniker Alla timme 370 370 25% 463
Pedagoger Alla timme 500 500 25% 625
Receptionist Alla timme 280 280 25% 350
Cafépersonal Alla timme 280 280 25% 350
Producent Alla timme 400 400 25% 500

Barbacka Lokalhyra Stora scenen

Kulturföreningar med kommunalt bidrag,
studieförbund samt elevprojekt

Alla timme 100 100
-

Kommunala förvaltningar Alla timme 200 200
Övriga Alla timme 300 300

Barbacka Lokalhyra Lilla scenen

Kulturföreningar med kommunalt bidrag,
studieförbund samt elevprojekt

Alla timme 80 80
-

Kommunala förvaltningar Alla timme 170 170
Övriga Alla timme 250 250
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Barbacka Lokalhyra Garaget

Kulturföreningar med kommunalt bidrag,
studieförbund samt elevprojekt

Alla timme 80 80
-

Kommunala förvaltningar Alla timme 170 170
Övriga Alla timme 250 250

Barbacka
Lokalhyra Röda rummet,
Ateljén och Tivolirummet

Kulturföreningar med kommunalt bidrag,
studieförbund samt elevprojekt

Alla timme 50 50
-

Kommunala förvaltningar Alla timme 50 50
Övriga Alla timme 100 100

Barbacka Lokalhyra Stora scenen

Kulturföreningar med kommunalt bidrag,
studieförbund samt elevprojekt

Alla halvdag 4h 350 350
-

Kommunala förvaltningar Alla halvdag 4h 700 700
Övriga Alla halvdag 4h 1 100 1 100

Barbacka Lokalhyra Lilla scenen

Kulturföreningar med kommunalt bidrag,
studieförbund samt elevprojekt

Alla halvdag 4h 320 320
-

Kommunala förvaltningar Alla halvdag 4h 600 600
Övriga Alla halvdag 4h 950 950

Barbacka Lokalhyra Garaget

Kulturföreningar med kommunalt bidrag,
studieförbund samt elevprojekt

Alla halvdag 4h 320 320
-

Kommunala förvaltningar Alla halvdag 4h 600 600
Övriga Alla halvdag 4h 950 950

Barbacka Lokalhyra Stora scenen

Kulturföreningar med kommunalt bidrag,
studieförbund samt elevprojekt

Alla Heldag 8h 600 600
-

Kommunala förvaltningar Alla Heldag 8h 1 200 1 200
Övriga Alla Heldag 8h 2 100 2 100

Barbacka Lokalhyra Lilla scenen

Kulturföreningar med kommunalt bidrag,
studieförbund samt elevprojekt

Alla Heldag 8h 550 550
-

Kommunala förvaltningar Alla Heldag 8h 1 000 1 000
Övriga Alla Heldag 8h 1 700 1 700

Barbacka Lokalhyra Garaget

Kulturföreningar med kommunalt bidrag,
studieförbund samt elevprojekt

Alla Heldag 8h 550 550
-

Kommunala förvaltningar Alla Heldag 8h 1 000 1 000
Övriga Alla Heldag 8h 1 700 1 700

Barbacka Samtliga lokaler
Ungdomar/mindre ungdomsgrupper,
träning och utvecklinga av egen
kulturverksamhet

Barn - - -

Barbacka Kopiering

Kopiering s/v A4 och A3, husets fasta
hyresgäster

Alla styck 2 2 25% 3

Kopiering färg A4, husets fasta hyresgäster Alla styck 4 4 25% 5

Kopiering färg A3, husets fasta hyresgäster Alla styck 6 6 25% 8

Kopiering s/v A4, övriga gäster Alla styck 4 4
25% 5

Kopiering färg A4, övriga gäster Alla styck 4 4
Kopiering s/v A3, övriga gäster Alla styck 8 8

25% 10
Kopiering färg A3, övriga gäster Alla styck 8 8

Teatern
Grundhyra mån - fre fram till

kl19

Grundhyra föreställning
Kulturföreningar/Kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen föreställning 4 900 4 900

- Personal ingår i max 4 timmar
Grundhyra föreställning
Kommunala förvaltningar &
utomkommunala föreningar

Vuxen föreställning 6 125 6 125

Grundhyra föreställning
Övriga

Vuxen föreställning 12 025 12 025
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Teatern
Grundhyra fre efter kl.19,
lördag och söndag/helg

Grundhyra föreställning
Kulturföreningar/Kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 5 210 5 210

- Personal ingår i max 4 timmar
Grundhyra föreställning
Kommunala förvaltningar &
utomkommunala föreningar

Vuxen tillfälle 6 335 6 335

Grundhyra föreställning
Övriga

Vuxen tillfälle 13 075 13 075

Teatern Grundhyra repetition

Grundhyra repetitioner/byggdag
Kulturföreningar/Kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 750 750

- Personalkostnad tillkommer
Grundhyra repetitioner/byggdag
Kommunala förvaltningar &
utomkommunala föreningar

Vuxen tillfälle 750 750

Grundhyra repetitioner/byggdag
Övriga

Vuxen tillfälle 1 400 1 400

Teatern Personal scentekniker

Kulturföreningar/Kulturaktörer kommunalt
bidrag och kommunala förvaltningar och
utomkommunala föreningar

Vuxen timme 370 370
25%

463

Övriga Vuxen timme 500 500 625

Teatern
Personal

publikvärd/garderobiär
Alla Vuxen timme 300 300 25% 375

Teatern Utrustning

Storbildsprojektor Vuxen dag 1 500 1 500 25% 1 875

Utrustning som inte ingår i grundhyran
Trådlös mikrofon/mygga Vuxen dag 200 250 25% 313
Ljusbord Vuxen dag 100 200 25% 250
Ljudmixer Vuxen dag 100 200 25% 250

Teatern Utrustning

Vid hyra av trådlös mikrofon/mygga,
ljusbord och mixer för över 5000 kr för
samma föreställning som ges fler gånger
utgår 20% rabatt

Teatern Halvdagssammanträde

Sammanträde 4h mån-fre fram till kl.19
Kulturföreningar/Kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 5 225 5 225

-
1 storbildsprojektor, 3 headset, 2 handmickar,

ljusbord, ljudmixer ingår i hyran
Sammanträde 4h mån-fre fram till kl.19
Kommunala förvaltningar &
utomkommunala föreningar

Vuxen tillfälle 7 734 7 734

Sammanträde 4h mån-fre fram till kl19
Övriga

Vuxen tillfälle 13 369 13 369

Teatern Halvdagssammanträde

Sammanträde 4h fre efter 19, lördag och
söndag/helg
Kulturföreningar/Kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 5 750 5 750

-
1 storbildsprojektor, 3 headset, 2 handmickar,

ljusbord, ljudmixer ingår i hyran.

Sammanträde 4h fre efter 19, lördag och
söndag/helg
Kommunala förvaltningar &
utomkommunala föreningar

Vuxen tillfälle 8 338 8 338

Sammanträde 4h fre efter 19, lördag och
söndag/helg
Övriga

Vuxen tillfälle 13 973 13 973

Grundhyra sammantr 4-8h mån-fre
Kulturföreningar/Kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 8 670 8 670
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Grundhyra sammantr 4-8h mån-fre
Kommunala förvaltningar &
utomkommunala föreningar

Vuxen tillfälle 12 846 12 846

Grundhyra sammantr 4-8h mån-fre
Övriga

Vuxen tillfälle 19 027 19 027

Teatern Heldagssammanträde

Grundhyra sammantr 4-8h lördag och
söndag/helg
Kulturföreningar/Kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 9 195 9 195

-
1 storbildsprojektor, 3 headset, 2 handmickar,

ljusbord, ljudmixer ingår i hyran.

Grundhyra sammantr 4-8h lördag och
söndag/helg
Kommunala förvaltningar &
utomkommunala föreningar

Vuxen tillfälle 13 449 13 449

Grundhyra sammantr 4-8h lördag och
söndag/helg
Övriga

Vuxen tillfälle 19 631 19 631

Teatern Sluten tillställning

Mindre grupper max 50 personer
Kulturföreningar/Kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 1 400 1 400

-
Tillkommer kostnad för personal och

utrustning enligt teaterns taxa. Minst en
tekniker.

Mindre grupper max 50 personer
Kommunala förvaltningar &
utomkommunala föreningar

Vuxen tillfälle 1 610 1 610

Mindre grupper max 50 personer
Övriga

Vuxen tillfälle 1 610 1 610

Teatern Grundhyra
Grundhyra föreställning Tivoliscen Vuxen tillfälle 1 000 1 000

-
Tillkommer kostnad för personal och

utrustning enligt teaterns taxa.
Grundhyra repetition Tivoliscen endast
scenyta

Vuxen tillfälle 200 200

Kulturkvarteret Personal

Tekniker Vuxen timme 500 500 25% 625

Moms tillkommer
Publikvärd Vuxen timme 300 300 25% 375
Kassapersonal Vuxen timme 300 300 25% 375
Bärhjälp Vuxen timme 350 350 25% 438
Städning Vuxen timme 350 400 25% 500

Kulturkvarteret Flygelanvändning Flygelanvändning inkl. stämning Vuxen tillfälle 1 700 1 700 25% 2 125 Moms tillkommer

Kulturkvarteret Biljettförsäljning
Biljettförsäljning via Musik i Syds
biljettsystem

Vuxen tillfälle 1 500 1 500 25% 1 875

Inkl. 1 personal 1 timme innan föreställning.
Moms tillkommer. Vid större släpp såsom
reservationer, blockeringar och allt extra

arbete debiteras 500 kr/h

Kulturkvarteret
Grundtaxa föreställningar stora

salen

Grundhyra
Kulturföreningar, kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 12 900 12 900
-

Inklusive personal
 Personal ingår i max 4 timmarGrundhyra

Kommunala förvaltningar
Vuxen tillfälle 14 400 14 400

Kulturkvarteret
Repetition föreställningar stora

salen

Repetition
Kulturföreningar, kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 750 750
- Personalkostnader och städ tillkommer

Repetition
Kommunala förvaltningar

Vuxen tillfälle 1 100 1 100

Kulturkvarteret Halvdagskonferens stora salen

Max 4 h enkel teknik inkl. 1 tekniker, värdar,
max 200 personer, exkl. garderob
Kulturföreningar, kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 6 925 6 925

-
Vid många föreläsare och omfattande teknik
tillkommer en tekniker och ev  extra personal

Teatern Heldagssammanträde -
1 storbildsprojektor, 3 headset, 2 handmickar,

ljusbord, ljudmixer ingår i hyran.
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Max 4 h enkel teknik inkl. 1 tekniker, värdar,
max 200 personer, exkl. garderob
Kommunala förvaltningar

Vuxen tillfälle 8 425 8 425

Kulturkvarteret Halvdagskonferens stora salen

Max 4 h enkel teknik inkl. 1 tekniker, värdar,
max 415 personer, exkl. garderob
Kulturföreningar, kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 11 425 11 425

-
Vid många föreläsare och omfattande teknik
tillkommer en tekniker och ev. extra personal.

Max 4 h enkel teknik inkl. 1 tekniker, värdar,
max 415 personer, exkl. garderob
Kommunala förvaltningar

Vuxen tillfälle 12 925 12 925

Kulturkvarteret Heldagskonferens stora salen

Max 8 h enkel teknik inkl. 1 tekniker, värdar,
max 200 personer, exkl. garderob
Kulturföreningar, kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 12 050 12 050

-
Vid många föreläsare och omfattande teknik
tillkommer en tekniker och ev. extra personal.

Max 8 h enkel teknik inkl. 1 tekniker, värdar,
max 200 personer, exkl. garderob
Kommunala förvaltningar

Vuxen tillfälle 13 550 13 550

Kulturkvarteret Heldagskonferens stora salen

Max 8 h enkel teknik inkl. 1 tekniker, värdar,
max 415 personer, exkl. garderob
Kulturföreningar, kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 18 225 18 225

-
Vid många föreläsare och omfattande teknik
tillkommer en tekniker och ev. extra personal.

Max 8 h enkel teknik inkl. 1 tekniker, värdar,
max 415 personer, exkl. garderob
Kommunala förvaltningar

Vuxen tillfälle 19 725 19 725

Kulturkvarteret
Grundtaxa föreställningar lilla

salen

Grundhyra föreställningar 100-300 personer
Kulturföreningar, kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 7 150 7 150

-
Inklusive personal

 Personal ingår i max 4 timmar
Grundhyra föreställningar 100-300 personer
Kommunala förvaltningar

Vuxen tillfälle 8 550 8 550

Kulturkvarteret
Repetition föreställningar lilla

salen

Repetition
Kulturföreningar, kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 500 500
- Personalkostnader och städ tillkommer

Repetition
Kommunala förvaltningar

Vuxen tillfälle 1 000 1 000

Kulturkvarteret Halvdagskonferens lilla salen

Max 4 tim, enkel teknik inkl. 1 tekniker,
värd, max 60 pers, exkl. garderob
Kulturföreningar, kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 3 450 3 450

-
Vid många föreläsare och omfattande teknik
tillkommer en tekniker och ev. extra personal.Max 4 tim, enkel teknik inkl. 1 tekniker,

värd, max 60 pers, exkl. garderob
Kommunala förvaltningar

Vuxen tillfälle 4 950 4 950

Kulturkvarteret Halvdagskonferens lilla salen

Max 4 tim, enkel teknik inkl. 1 tekniker,
värdar, max 150 pers, inkl. garderob
Kulturföreningar, kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 7 100 7 100

-
Vid många föreläsare och omfattande teknik
tillkommer en tekniker och ev  extra personal
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Max 4 tim, enkel teknik inkl. 1 tekniker,
värdar, max 150 pers, inkl. garderob
Kommunala förvaltningar

Vuxen tillfälle 8 600 8 600

Kulturkvarteret Heldagskonferens lilla salen

Max 8 tim, enkel teknik inkl. 1 tekniker,
värd, max 60 pers, exkl. garderob
Kulturföreningar, kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 6 050 6 050

-
Vid många föreläsare och omfattande teknik
tillkommer en tekniker och ev. extra personal.Max 8 tim, enkel teknik inkl. 1 tekniker,

värd, max 60 pers, exkl. garderob
Kommunala förvaltningar

Vuxen tillfälle 7 550 7 550

Kulturkvarteret Heldagskonferens lilla salen

Max 8 tim, enkel teknik inkl. 1 tekniker,
värdar, max 150 pers, inkl. garderob
Kulturföreningar, kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 12 050 12 050

-
Vid många föreläsare och omfattande teknik
tillkommer en tekniker och ev. extra personal.Max 8 tim, enkel teknik inkl. 1 tekniker,

värdar, max 150 pers, inkl. garderob
Kommunala förvaltningar

Vuxen tillfälle 13 725 13 725

Kulturkvarteret Repetition konferens lilla salen

Repetitioner
Kulturföreningar, kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 500 500
- Personalkostnad och städ tillkommer

Repetitioner
kommunala förvaltningar

Vuxen tillfälle 1 000 1 000

Kulturkvarteret Hyra övriga lokaler

Kammaren
Kulturföreningar, kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 1 000 1 000

-
Personalkostnader kan tillkomma, beroende

på uthyrningens art

Kammaren
Kommunala förvaltningar

Vuxen tillfälle 1 500 1 500

Caféet
Kulturföreningar, kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 2 000 2 000

Caféet
Kommunala förvaltningar

Vuxen tillfälle 2 500 2 500

Kilen
Kulturföreningar, kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 1 000 1 000

Kilen
Kommunala förvaltningar

Vuxen tillfälle 1 500 1 500

Verandan
Kulturföreningar, kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 1 000 1 000

Verandan
Kommunala förvaltningar

Vuxen tillfälle 1 500 1 500

Klubben
Kulturföreningar, kulturaktörer kommunalt
bidrag

Vuxen tillfälle 1 000 1 000

Klubben
Kommunala förvaltningar

Vuxen tillfälle 2 000 2 000

Kristianstads konsthall Uthyrning av Mirò-samlingen
Upp till 25 verk Vuxen tillfälle 20 000 20 000

-Upp till 75 verk Vuxen tillfälle 50 000 50 000
Upp till 150 verk Vuxen tillfälle 80 000 80 000
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Objekt per typ av resurs

Bordtennishall
Spängerskolan Bordtennishall
Sånnaskolan Bordtennishall
Tollarps Sporthall Bordtennishall

Bordtennishall arena
Kristianstad Arena Bordtennishall

Fotbollsplan liten
Näsby IP C-plan
Tollarps IP C-plan
Vilans IP C-plan (tusenlappen)

Fotbollsplan stor
Björkvallens IP A-plan
Näsby IP A-plan
Näsby IP B-plan
Tollarps IP A-plan
Tollarps IP B-plan
Vilans IP A-plan
Vilans IP B-plan
Åhus IP A-plan
Åhus IP B-plan
Åhus IP C-plan

Friidrottshall
Liviushallen Friidrottshall

Grusplan
Björkvallens IP Grusplan
Tollarps IP Grusplan

Gymnastikhall
Liviushallen Gymnastikhall

Idrottsarena enskilda hallar
Kristianstad Arena A-hallen
Kristianstad Arena E1-hallen
Kristianstad Arena E2-hallen
Kristianstads ishall 
Kristianstads arenaområde  Kristianstads fotbollsarena

Idrottsarena kombinerade hallar
Kristianstad Arena E1- och E2-hallen

Lista objekt typ av resurs



Idrottshall liten
Degeberga brandstation Idrottshall
Degebergaskolan Lilla idrottshallen
Everöds skola Idrottshall
Färlövs skola Idrottshall
Helgedalskolans idrottshall
Kristianstad Arena B-hallen
Kristianstad Arena C-hallen
Köpinge skola Idrottshall
Parkskolan Idrottshall
Talldalskolan Idrottshall
Tollarps skola Idrottshall
Villaskolan Idrottshall
Öllsjöskolan Idrottshall

Idrottshall mellan
Centralskolan Idrottshall
Kristianstad Arena B- och C-hallen tillsammans
Kulltorpskolan Idrottshall
Linderöds skola Idrottshall
Norretullskolan Idrottshall
Wendesgymnastiet Idrottshall
Österänggymnasiet mellanstora idrottshallen

Idrottshall stor
Degebergaskolan Stora idrottshallen
Fjälkinge skola Idrottshall
Fröknegårdsskolan Idrottshall
Hammars skola Idrottshall
Kristianstad Arena D-hallen
Lingenässkolan Idrottshall
Liviushallen Idrottshall
Nosabyskolan Idrottshall
Slättängsskolan Idrottshall
Spängerskolan Idrottshall
Sånnaskolan A-hall
Sånnaskolan B-hall
Sånnaskolan C-hall
Tollarps Sporthall Idrottshall
Väskolan Idrottshall
Önnestads skola Idrottshall
Österänggymnasiet stora idrottshallen

Idrottsplats
Kristianstads arenaområde  Idrottsplatsen (hela inkl. löpardel och fotbollsplan)

Idrottsplats löparbanor
Kristianstads arenaområde  Idrottsplatsen (löpardel)

Objekt per typ av resurs

Lista objekt typ av resurs



Idrottsplats fotbollsplan
Kristianstads arenaområde  Idrottsplatsen (fotbollsplan)

Kombohall 1
Kristianstad Arena spegelhall

Kombohall 2
Kristianstad Arena boxningshall
Kristianstad Arena bågskyttehall
Kristianstad Arena kampsporthall 1
Kristianstad Arena kampsporthall 2

Kombohall 3
Kristianstad Arena bågskytte- och kampsporthall 2
Kristianstad Arena boxnings- och spegelhall
Kristianstad Arena kampsporthall 1 och 2

Kombohall 4
Kristianstad Arena Bågskytte- och kampsporthall 1 och 2

Konstgräsplan
Kristianstads arenaområde  Konstgräsplan 1
Kristianstads arenaområde  Konstgräsplan 2
Maxilandia Konstgräsplan

Konstgräsplan halv
Kristianstads arenaområde  Konstgräsplan 1
Kristianstads arenaområde  Konstgräsplan 2
Maxilandia Konstgräsplan

Objekt per typ av resurs

Lista objekt typ av resurs



Bilaga taxa tävlingsmatch seniorer idrottsarena utifrån publikmängd

Publik Taxa 2022 Taxa 2023
1-499 2000 2000
500-599 2500 2500
600-699 2600 2600
700-799 2700 2700
800-899 2800 2800
900-999 2900 2900
1000-1099 3000 3000
1100-1199 3100 3100
1200-1299 3200 3200
1300-1399 3300 3300
1400-1499 3400 3400
1500-1599 3500 3500
1600-1699 4000 4000
1700-1799 4500 4500
1800-1899 5000 5000
1900-1999 5500 5500
2000-2099 6000 6000
2100-2199 6500 6500
2200-2299 7000 7000
2300-2399 7500 7500
2400-2499 8000 8000
2500-2599 8500 8500
2600-2699 9000 9000
2700-2799 9500 9500
2800-2899 10000 10000
2900-2999 10500 10500
3000-3099 11000 11000
3100-3199 12400 12400
3200-3299 13800 13800
3300-3399 15200 15200
3400-3499 16600 16600
3500-3599 18000 18000
3600-3699 19400 19400
3700-3799 20800 20800
3800-3899 22200 22200
3900-3999 23600 23600
4000- 25000 25000



Övrig information

Utomhusanläggningar
   - Ungdomsmatch på träningstid vardagar: avgift enligt träningshyra

Inomhusanläggningar
   – Ungdomsmatch på träningstid vardagar: avgift enligt träningshyra

Träning, arrangemang, tävling – samtliga badanläggningar
   – Ungdomstävling på träningstid vardagar: avgift enligt träningshyra

Taxor Tivolibadet
Taxor för Tivolibadet gäller fram till stängning.

Kristianstads teater
• I grundhyran ingår el, värme och städning. Hyran för föreställningar och sammanträden inkluderar en ansvarig tekniker, en brandvakt och
två publikvärdar en timme före, under och en timme efter. All övrig tid debiteras.  Vid flera föreställningar samma dag lämnas rabatt med 50
% på utrustning som ej ingår i grundhyra.
• Avbokning ska ske senast 60 dagar före arrangemanget, i annat fall debiteras 50 % av grundhyran intill 1 månad före arrangemanget.
Därefter uttages full grundhyra och personalkostnad.
• Rabatter lämnas till arrangör då teatern används för samma produktion mer än fem föreställningar i anslutning till varandra. Rabatt
lämnas då från och med sjätte föreställningen med 500 kr på grundhyran per föreställning. Vid flera arrangemang i anslutning till varandra
lämnas rabatt också på hyra av utrustning.

OBS! Om sammanträde eller föreställning påbörjas före kl. 19.00 fredag och avslutas efter kl. 19.00 samma dag uttages den högre taxan.

Kulturkvarteret
Musik i Syd driver och hyr ut lokaler i Kulturkvarteret
• I grundhyran för en föreställning (max 4h) ingår el, värme och städning, inklusive en tekniker och värdar samt bevakad och fri garderob.
(garderob endast vintertid)  (garderob gäller bara vintertid) All övrig tid debiteras. Vid mer krävande produktioner kan ytterligare
personalkostnad tillkomma enligt gällande taxa. Rabatter lämnas till arrangörer som använder Kulturkvarteret för samma produktion mer än
en föreställning.
Vid hybrid, och eller digitala konferenser, möten och evenemang  görs enskilda offerter
• Avbokningsregler kontakta info@musikisyd.se. 

Taxa 1   Kulturföreningar/kulturaktörer som får kommunalt bidrag
Taxa 2   Kommunala förvaltningar
Taxa 3   Övriga, kontakta info@musikisyd.se

Timdebitering för personal, gäller samtliga taxor
Moms tillkommer
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-20  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 95 

Taxor 2023 
Änr KFN 2022/107 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Moderaternas, Liberalernas, 

Centerpartiets, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas yrkan-
de att ej höja taxor för 2023 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Therese Sturesson (S) yrkar för Socialdemokraterna i Kristianstad enligt 
följande: ”den socialdemokratiska gruppen godkänner fastställande av 
taxorna med tillägg om undantag för 10% taxehöjning. Socialdemokraterna 
yrkar på en hemställan till kommunstyrelsen på 600 000 kr för att kultur- 
och fritidsförvaltningen ska kunna inrätta ett el- och krisstöd till föreningar 
med egna anläggningar istället för att höja taxorna med 10 %. I det förslag 
som förvaltningen lagt fram får de föreningar som hyr av kommunen finan-
siera el- och krisstöd till föreningar med egna anläggningar. Vi anser att det 
är orimligt att omfördela på detta sätt. Därför yrkar vi på en hemställan till 
kommunstyrelsen på de 600 000 kr som man beräknar få in med taxehöj-
ning”. 

Ordförande yrkar för Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemo-
kraterna och Sverigedemokraterna ”att ej höja taxor för 2023 i kommunala 
idrottsanläggningar för att invänta statligt stöd”. 

Beslutsgång 

Ordförande Lena Ohlsson (M) ställer Moderaternas, Liberalernas, Center-
partiets, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas yrkande mot 
Socialdemokraternas yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-20   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

beslutar enligt Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets, Kristdemokra-
ternas och Sverigedemokraternas yrkande. 

Ordförande ställer Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokra-
terna och Sverigedemokraterna mot kultur- och fritidsförvaltningens 
förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Modera-
terna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokra-
ternas yrkande. 

Reservation 

Socialdemokraterna i Kristianstad reserverar sig mot beslutet enligt följan-
de: Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. Vi anser att det är orimligt att höja taxorna för en grupp för att 
fördela som krisstöd till en annan. 

Vårt förslag innebar att pengar skulle äskas genom ett tilläggsyrkande om 
hemställan till kommunstyrelsen på 600 000 kr för att möta den oro som 
föreningar med egna anläggningar har med ett besked om att vi jobbar på 
att inrätta ett el-krisstöd. 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor att gälla från 1 
januari 2023.  

Kristianstads badrike har justerat en taxa gällande rabattsats där det nu 
finns möjlighet till 12-kort med 10% rabatt. Möjligheten till samarbeten 
med privata aktörer för att maximera badets intäkter tydliggörs också i 
taxedokumentet. 

Kristianstads teater justerar taxorna för uthyrning av utrustning samt 
tydliggör att personal ingår i 4 timmar i grundhyra för föreställningar. 
Rabatt för hyra av utrustning vid flera föreställningar justeras till 20%. 
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Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-20   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kulturkvarteret justerar timtaxa för städning och tydliggör även de att 
personal ingår i 4 timmar i grundhyra för föreställningar samt när extra-
kostnader för bokningar kan tillkomma. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår en höjning med 10% vad gäller 
taxor för kommunala idrottsanläggningar, exklusive badverksamhet. 
Anledningen är att möjliggöra ett beslut om bidrag för att hantera ökade 
elkostnader för föreningar i föreningsdrivna anläggningar. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 

• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fast-
ställa taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
att gälla från 1 januari 2023 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-10-06 

Förslag taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2023 

Yrkande från Socialdemokraterna i Kristianstad, 2022-10-20 

Yrkande från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna 
och Sverigedemokraterna, 2022-10-20 

Barnkonsekvensanalys 
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Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 227 

Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten 
och avloppsanläggningar 2023 
Änr KS 2022/594 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2023 enligt 

bilaga, VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggningar 2023. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
enligt följande: 

”Kommunfullmäktige ansvarar för Va-taxan i sin helhet. Detta ansvarsutö-
vande försvåras av den nu rådande ordningen där inget taxemål fastställs 
via politiskt beslut utöver närmast följande verksamhetsår. Socialdemokra-
terna menar att det är nödvändigt att knyta en politiskt beslutad verksam-
hetsplan till VA-strategin. Det behövs för att ha en kostnadskontroll över 
VA-verksamheten och en kontroll över utvecklingen av VA-taxan relaterad 
till beslutade och genomförda åtgärder. 

Den Socialdemokratiska gruppen i Tekniska nämnden har sökt stöd för att 
slå fast och återgå till den VA-taxeplan som antogs 2019 för åren 2020–
2025. Det faktum att genomförandegrad varit låg är det som ligger till 
grund när Socialdemokraterna föreslår att VA-taxans brukningsavgift 
sänkas med 1%, från de 10% som föreslås för 2023. parallellt rättfärdigas 
en sänkt höjning av att taxehöjningar genomförts gällande anläggningsav-
giften, trots att denna rekommenderats vara oförändrad angiven VA-
taxeplan. 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Tekniska nämnden har sedan tidigare (2022-06-22) beslutat att en genom-
förandeplan, som harmoniserar med en taxehöjning om 10% för verksam-
hetsåret 2024. Kommunfullmäktige bör ge ett ännu mer långsiktigt upp-
drag och uppdra tekniska nämnden att bereda en verksamhetsplan för 
större delen av mandatperioden vad gäller taxeutveckling. 

Slutligen skall poängteras att kommunfullmäktige har ett långtgående 
ansvar för att inte medverka till en skenande inflation.” 

Mikael Persson (V) reserverar sig skriftligt enligt följande: 

”Vänsterpartiet yrkade bifall till det socialdemokratiska förslaget om 9% 
uppräkning av brukningsavgiften från 2022 års taxa. 

Då vårt yrkande inte vann kommunstyrelsens stöd reserverar vi oss mot 
beslutet.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) föreslår följande: 

Föreslå kommunfullmäktige att fastställa en VA taxa med 9% uppräkning 
av brukningsavgift från 2022 års taxa. 

Tekniska nämnden uppdras att bereda och presentera en VA-plan för 
planerad verksamhet 2023-2025 som harmoniserar med av 2019-05-16, 
för tekniska nämnden, presenterade rapport VA-taxa 2020-2025. 

Mikael Persson (V) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
mot Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag till beslut och finner att kom-
munstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 
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Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Sammanfattning 
Vatten- och avloppstaxan (VA) återremitterades från kommunstyrelsen 
2022-06-22 till tekniska nämnden för tydliggörande av de delar som är 
taxedrivande innan nytt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäkti-
ge. 

Driftkostnaderna påverkas till största delen av omvärldsfaktorer som till 
exempel el och kemikalier, de följer således inte VA-strategin. 

Investeringarna i ledningar och anläggningar (cirka 35% av totala kost-
naden) påverkas i begränsad del av VA-strategin men kan balanseras med 
inbyggda komponenter för att rymmas i beslutad budget. 

Andra stycket i VA-strategin under inledande punkten för Ekonomi anger 
följande: Utbyggnad och investering av den kommunala VA-anläggningen 
ska finansieras i sin helhet av beslutad VA-taxa. Texten är identisk med 
texten i VA-policy antagen av kommunfullmäktige 2016-10-18 § 193. 

VA-strategin är formulerad så att kommunen ges möjlighet att möta fram-
tidens utmaningar och samtidigt uppnå balans i ekonomin. 

VA-taxans brukningsavgifter har höjts årligen sedan 2017. För att täcka de 
kommande kostnadsökningarna, framför allt på grund av ökade investe-
ringsbehov och eftersatt underhåll av verk och ledningsnätet samt att få 
resultatfonden i balans, föreslås en höjning av brukningsavgiften med 10 % 
från 2023-01-01. En fortsatt årlig översyn av VA-taxan rekommenderas 
framgent för att minimera osäkerheten i antaganden vad gäller ränta på 
lånat kapital, genomförandegraden på planerade investeringar, samt för att 
täcka eventuella oförutsedda händelser. 

Anläggningsavgiften skall regleras enligt beslutad VA-taxa med avseende 
på index. 
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Kommunstyrelsen 2022-11-23  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2023 enligt 
bilaga, VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggningar 2023. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 217. 
Tekniska nämndens beslut 2022-10-20 § 147. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-05. 
PM - VA taxa 2023. 
VA–taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ningar 2022. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-22 § 133. 
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KSAU § 217 

Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten 
och avloppsanläggningar 2023 
Änr KS 2022/594 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2023 enligt 
bilaga, VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggningar 2023. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S) och Martin Hallingström Skoglund (S) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S) och Martin Hallingström Skoglund (S) föreslår följande: 

Föreslå kommunfullmäktige att fastställa en VA taxa med 9% uppräkning 
av brukningsavgift från 2022 års taxa. 

Tekniska nämnden uppdras att bereda och presentera en VA-plan för 
planerad verksamhet 2023-2025 som harmoniserar med av 2019-05-16, 
för tekniska nämnden, presenterade rapport VA-taxa 2020-2025. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag till beslut mot Ulrika Toll-
grens (S) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt tekniska nämndens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Vatten- och avloppstaxan (VA) återremitterades från kommunstyrelsen 
2022-06-22 till tekniska nämnden för tydliggörande av de delar som är 
taxedrivande innan nytt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäkti-
ge. 

Driftkostnaderna påverkas till största delen av omvärldsfaktorer som till 
exempel el och kemikalier, de följer således inte VA-strategin. 

Investeringarna i ledningar och anläggningar (cirka 35% av totala kost-
naden) påverkas i begränsad del av VA-strategin men kan balanseras med 
inbyggda komponenter för att rymmas i beslutad budget. 

Andra stycket i VA-strategin under inledande punkten för Ekonomi anger 
följande: Utbyggnad och investering av den kommunala VA-anläggningen 
ska finansieras i sin helhet av beslutad VA-taxa. Texten är identisk med 
texten i VA-policy antagen av kommunfullmäktige 2016-10-18 § 193. 

VA-strategin är formulerad så att kommunen ges möjlighet att möta fram-
tidens utmaningar och samtidigt uppnå balans i ekonomin. 

VA-taxans brukningsavgifter har höjts årligen sedan 2017. För att täcka de 
kommande kostnadsökningarna, framför allt på grund av ökade investe-
ringsbehov och eftersatt underhåll av verk och ledningsnätet samt att få 
resultatfonden i balans, föreslås en höjning av brukningsavgiften med 10 % 
från 2023-01-01. En fortsatt årlig översyn av VA-taxan rekommenderas 
framgent för att minimera osäkerheten i antaganden vad gäller ränta på 
lånat kapital, genomförandegraden på planerade investeringar, samt för att 
täcka eventuella oförutsedda händelser. 
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Anläggningsavgiften skall regleras enligt beslutad VA-taxa med avseende 
på index. 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2023 enligt 
bilaga, VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggningar 2023. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2022-10-20 § 147. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-05. 
PM - VA taxa 2023. 
VA–taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ningar 2022. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-22 § 133. 
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TN § 147 

Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten 
och avloppsanläggningar 2023 
Änr TN 2022/796 

Beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige: 

• Att fastställa ny VA-taxa att gälla fr om den 1 januari 2023 enligt 
bilaga, VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 2023. 

Reservationer 

Martin Hallingström Skoglund (S), Elek Oksenfeld (S), Thomas Nilsson (S) 
och Elisabet Blomdahl (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt föl-
jande:  

” Den socialdemokratiska gruppen yrkar på följande förslag till beslut: 

Att Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-
mäktige att fastställa en VA taxa med 9% uppräkning av brukningsavgift 
från 2022 års taxa  

Att Tekniska förvaltningen uppdras att bereda och presentera en VA-plan 
för planerad verksamhet 2023-2025 som harmoniserar med av 2019-05-
16, för tekniska nämnden, presenterade Rapport VA-taxa 2020-2025 

Att Tekniska förvaltningen planerar verksamhet gällande Vatten och av-
lopp i enlighet med, av Tekniska nämnden framtida, beslutad VA-plan för 
verksamhetsåret 2023 

I händelse av att detta inte vinner gehör reserverar sig den socialde-
mokratiska gruppen mot beslut i ärendet 2022-10-20 med följande 
reservation som tillförs protokollet: 

Kristianstads kommun

Datum: 2022-10-21

Ärende: TN 2022/796

Handling: 2022.10245
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Den socialdemokratiska gruppen framför stark kritik mot arbetsgången 
gällande VA-Taxa. S-gruppen häpnas över den överlåtelse av kostnadsstyr-
ning som tillåts ske, från de förtroendevalda, till förvaltningens lednings-
stab. I VA-Strategin anges att ”Kommunen har genom sin bebyggelseplane-
ring möjlighet att styra utvecklingen av VA-taxan” och de planeringsdoku-
ment som ligger till grund för verksamhetens tillkommande kostnader 
lämnas utanför beslutsärendet. Det saknas en politiskt beslutad VA-plan 
som tar sikte på hur verksamhetens kostnader skall utvecklas och de poli-
tiska prioriteringarna är inte vägledande i planeringsarbetet mer än en 
övergripande strategi, som helt utesluter kostnadsstyrning i sin uppbygg-
nad. Taxan skall vara gränssättande för planeringen av investeringar och 
drift, anser S-gruppen. Det bör av det skälet vara en tydlig koppling mellan 
besluten om investeringar, genomförandeplaner och taxa. Enligt vår me-
ning skall politiken vara vägledande och ansvarsbärande för såväl kost-
nadsutveckling som för ambition och leverans för VA-kollektivet. 

Med anledning av ovanstående reserverar sig den socialdemokratiska 
gruppen från fattat beslut i ärendet.” 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Martin Hallingström Skoglund (S), Elek Oksenfeld (S), Thomas Nilsson (S) 
och Elisabet Blomdahl (S) yrkar skriftligt enligt följande:  

” Den socialdemokratiska gruppen yrkar på följande förslag till beslut: 

Att Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-
mäktige att fastställa en VA taxa med 9% uppräkning av brukningsavgift 
från 2022 års taxa  

Att Tekniska förvaltningen uppdras att bereda och presentera en VA-plan 
för planerad verksamhet 2023-2025 som harmoniserar med av 2019-05-
16, för tekniska nämnden, presenterade Rapport VA-taxa 2020-2025 

Att Tekniska förvaltningen planerar verksamhet gällande Vatten och av-
lopp i enlighet med, av Tekniska nämnden framtida, beslutad VA-plan för 
verksamhetsåret 2023 
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I händelse av att detta inte vinner gehör reserverar sig den socialde-
mokratiska gruppen mot beslut i ärendet 2022-10-20 med följande 
reservation som tillförs protokollet: 

Den socialdemokratiska gruppen framför stark kritik mot arbetsgången 
gällande VA-Taxa. S-gruppen häpnas över den överlåtelse av kostnadsstyr-
ning som tillåts ske, från de förtroendevalda, till förvaltningens lednings-
stab. I VA-Strategin anges att ”Kommunen har genom sin bebyggelseplane-
ring möjlighet att styra utvecklingen av VA-taxan” och de planeringsdoku-
ment som ligger till grund för verksamhetens tillkommande kostnader 
lämnas utanför beslutsärendet. Det saknas en politiskt beslutad VA-plan 
som tar sikte på hur verksamhetens kostnader skall utvecklas och de poli-
tiska prioriteringarna är inte vägledande i planeringsarbetet mer än en 
övergripande strategi, som helt utesluter kostnadsstyrning i sin uppbygg-
nad. Taxan skall vara gränssättande för planeringen av investeringar och 
drift, anser S-gruppen. Det bör av det skälet vara en tydlig koppling mellan 
besluten om investeringar, genomförandeplaner och taxa. Enligt vår me-
ning skall politiken vara vägledande och ansvarsbärande för såväl kost-
nadsutveckling som för ambition och leverans för VA-kollektivet. 

Med anledning av ovanstående reserverar sig den socialdemokratiska 
gruppen från fattat beslut i ärendet.” 

Propositionsordning 

Ordförande ställer tekniska förvaltningens förslag till beslut mot Martin 
Hallingström Skoglund (S) med fleras förslag till beslut och finner att 
nämnden beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 
VA-taxan återremitterades från kommunstyrelsen i juni 2022 till tekniska 
nämnden för tydliggörande av de delar som är taxedrivande innan nytt 
beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutas.  

De två komponenter som är taxedrivande är: 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-10-20   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

• Driftkostnaderna påverkas till största delen av omvärldsfaktorer som 
till exempel el och kemikalier, de följer således inte VA-strategin.  

• Investeringarna i ledningar och anläggningar (ca 35% av totala kost-
naden) påverkas i begränsad del av VA-strategin men kan balanseras 
med inbyggda komponenter för att rymmas i beslutad budget. 

Andra stycket i VA-strategin under inledande punkten för Ekonomi anger 
följande: Utbyggnad och investering av den kommunala VA-
anläggningen ska finansieras i sin helhet av beslutad VA-taxa. Texten är 
identisk med texten i VA- Policy antagen av KF 2016-10-18 TN § 147 

VA-Strategin är formulerad så att kommunen ges möjlighet att möta fram-
tidens utmaningar och samtidigt uppnå balans i ekonomin. 

VA-taxans brukningsavgifter har höjts årligen sedan 2017. För att täcka de 
kommande kostnadsökningarna, framför allt på grund av ökade investe-
ringsbehov och eftersatt underhåll av verk och ledningsnätet samt att få 
resultatfonden i balans, föreslås en höjning av brukningsavgiften med 10 % 
från 2023-01-01. En fortsatt årlig översyn av VA-taxan rekommenderas 
framgent för att minimera osäkerheten i antaganden vad gäller ränta på 
lånat kapital, genomförandegraden på planerade investeringar, samt för att 
täcka eventuella oförutsedda händelser. 

Anläggningsavgiften skall regleras enligt beslutad VA-taxa med avseende 
på index. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige: 

• Att fastställa ny VA-taxa att gälla fr om den 1 januari 2023 enligt 
bilaga, VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 2023. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-10-20   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-05 

 
VA–taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ningar 2022 

 
PM - VA taxa 2023 
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Tekniska förvaltningen 2022-10-05 
VA-avdelningen 
Lars Svensson 
044132141 
lars.svensson@kristianstad.se  Tekniska nämnden 

  

Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten och av-
loppsanläggningar 2023 
Änr TN 2022/796 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige: 

• Att fastställa ny VA-taxa att gälla fr om den 1 januari 2023 enligt bilaga, VA-
taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
2023. 

Sammanfattning 
VA-taxan återremitterades från kommunstyrelsen i juni 2022 till tekniska nämn-
den för tydliggörande av de delar som är taxedrivande innan nytt beslut i kom-
munstyrelsen och kommunfullmäktige beslutas.  

De två komponenter som är taxedrivande är: 

• Driftkostnaderna påverkas till största delen av omvärldsfaktorer som till ex-
empel el och kemikalier, de följer således inte VA-strategin.  

• Investeringarna i ledningar och anläggningar (ca 35% av totala kostnaden) 
påverkas i begränsad del av VA-strategin men kan balanseras med inbyggda 
komponenter för att rymmas i beslutad budget. 

Andra stycket i VA-strategin under inledande punkten för Ekonomi anger följande: 
Utbyggnad och investering av den kommunala VA-anläggningen ska finansie-
ras i sin helhet av beslutad VA-taxa. Texten är identisk med texten i VA- Policy 
antagen av KF 2016-10-18 KF § 193 
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VA-Strategin är formulerad så att kommunen ges möjlighet att möta framtidens ut-
maningar och samtidigt uppnå balans i ekonomin. 

VA-taxans brukningsavgifter har höjts årligen sedan 2017. För att täcka de kom-
mande kostnadsökningarna, framför allt på grund av ökade investeringsbehov och 
eftersatt underhåll av verk och ledningsnätet samt att få resultatfonden i balans, 
föreslås en höjning av brukningsavgiften med 10 % från 2023-01-01. En fortsatt 
årlig översyn av VA-taxan rekommenderas framgent för att minimera osäkerheten 
i antaganden vad gäller ränta på lånat kapital, genomförandegraden på planerade 
investeringar, samt för att täcka eventuella oförutsedda händelser. 

Anläggningsavgiften skall regleras enligt beslutad VA-taxa med avseende på index. 

Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-05 
 
VA–taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
2022 
 
PM - VA taxa 2023 

Ärende 
VA-verksamhetens kostnader inom Kristianstads kommun består av tre huvudde-
lar: 1) Utbyggnad av VA i befintlig bebyggelse, 2) Reinvesteringar, underhåll och 
drift av ledningar och verk samt 3) Utbyggnad av ny kommunal exploatering.  

Syftet med kommunens VA-taxa är att fördela kostnaderna för kommunens VA-
verksamhet på ett skäligt och rättvist sätt mellan de som ansluter till och brukar 
kommunens vatten- och avloppstjänster.  

Målsättningen är att den totala kostnadsmassan ska täckas av kommunens totala 
avgifter för vatten och avlopp (VA-taxan). Fördelningen ska i så stor utsträckning 
som möjligt medföra att varje abonnent betalar för sina kostnader. 

Konsekvensen för VA-verksamheten om taxan för anläggningsavgiften inte regle-
ras enligt tidigare beslut blir ännu lägre kostnadstäckning vid utbyggnad av led-
ningsnät till nya kunder. Underskottet måste då tas från driftbudget som finansie-
ras med brukningstaxan. 

Föreslagna nivåer i bifogat förslag på VA-taxa bedöms medföra att Kristianstads 
kommuns kostnader för VA kan bäras av avgifterna från verksamhetens abonnen-
ter. Underskott som inte hämtats igen inom tre år anses enligt praxis finansierat på 
annat vis, det vill säga skattefinansierat. 
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Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

Jimmy Källström    Lars Svensson 
Förvaltningschef   Avdelningschef VA 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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PM – Förslag till höjning av VA taxa, brukningsavgifter 2023 
Förslag till taxehöjning av brukningsavgifter inom vatten och avlopp i Kristianstads 
kommun för år 2023 med flerårsprognos. 
Tabell 1. Förslag till höjning av brukningsavgifter 2023 

2023 2024 2025 2026 2027 

10% 16% 14% 12% 8% 
 

Observera att endast höjning år 2023 är den som beslutas och att övriga år endast är 
prognos för höjningsbehovet – dvs kommer att revideras när beslut för det aktuella året är 
förestående.  

Nedan anges tidigare beslutade taxehöjningar som har varit nödvändiga för balanserad 
ekonomi. Avvikelse % anger felmarginal som kan analyseras i efterhand  

Tabell 2. Historiska höjningar av brukningsavgifter 2018–2022 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Beslutad taxa % 4% 4% 8% 12% 7% 

Resultat tkr -2 615 -1 789 1 933 4 545  Ej klart än 

Avvikelse % 2% 1% -1% -1%   

 

2018 har vi höjt taxan med 4 % men hade behövt höja den med 6% om vi hade kunnat 
förutse alla händelser och antaganden på förhand. År 2021 har vi fått en VA anläggning 
som en gåva vilket hade resultatpåverkande effekt med ca +3 mkr. 

Bakgrund 
Information om taxans uppbyggnad finns i gällande VA-taxa. Information om 
investeringsbudget 2022 med flerårsplanering finns i den beslutade budgeten. 

VA-verksamheten är en taxefinansierad verksamhet. Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster 30 §: Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader 
som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen. 

För att kunna leva upp till lagkravet krävs att kostnader och intäkter hanteras på rätt sätt 
och att tillfälliga underskott och överuttag justeras inom 3-5 år i så kallad resultatfond.  

 

Kristianstads kommun

Datum: 2022-05-20

Ärende: TN 2022/796

Handling: 2022.4755
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Hur påverkas en vanlig villa 2023?  

Typhus A = enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och 
dagvatten. Vattenförbrukning 150 m3/år.  

Kostnadsökning 

✓  55,7 kr/mån (36,0 kr/mån) 

✓  668,2 kr/år (432,0 kr/år) 

Årskostnad 

7 350/år (6 682 kr/år) 
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Fastställd av Kommunfullmäktige 2022- xx-xx § xxx  att tillämpas fr.o.m. 2023-01-01. 
Ersätter 2021- 09-14 § 209  . 
 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till respektive huvudman. 
 
Huvudman för Kristianstads kommuns allmänna VA-anläggningar är kommunen via 
tekniska nämnden och förvaltas av VA-avdelningen på Tekniska förvaltningen. 

BEGREPPSFÖRKLARINGAR (§§ 1 – 4) 

§ 1 Betalningsansvarig 
För att täcka kostnader för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning skall 
ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde 
betala avgifter enligt denna taxa. 
 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 § § lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet 
Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning 
och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda.  

§ 2 Avgifter 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter 
(periodiska avgifter). 

§ 3 Fastighetsindelning 
I dessa taxeföreskrifter avses med:  

• Bostadsfastighet 
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det 
viktigaste sett från användarsynpunkt.  
 
Exempel på sådana byggnader: 
Kontor  Förvaltning  Stormarknader 
Butiker  Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell  Restauranger  Sjukvård 
Hantverk Småindustrier  Utbildning 
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• Annan fastighet 
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet 
 

• Obebyggd fastighet 
Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte 
bebyggts. 
 

• Lägenhet 
Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 
där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje 
påbörjad 150-tal m2 bruttoarea (BTA), enligt svensk standard  
SS 21054:2009, som en lägenhet. 
 

• Allmän platsmark 
Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i 
övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 Avgiftsskyldighet 
4.1  Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 
 

 
Ändamål: 

Anläggnings- 
avgift 

Bruknings- 
avgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 
S, Spillvattenavlopp Ja Ja 
Df, dag- och dränvattenavlopp 
från fastighet 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från 
allmän platsmark 

Ja Ja 

 
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 
 
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 
 
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 



5

  

Kristianstads kommun | VA-taxa för Kristianstads kommun 2023 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
 
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5 – 13) 
 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 Bostadsfastighet 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift. 
  

 Avgift utgår per fastighet med: Exklusive moms Inklusive moms 
a) En avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkterna för V, S och Df 

 
 

36 124 kr  
          38 898 kr  

 

 
 

45 155 kr  
      48 623 kr  

 
b) En avgift avseende upprättande av 

varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

 
27 093 kr  

          29 173 kr  

 

 
33 866 kr  

      36 466 kr  

c) En avgift per m2 tomtyta 32 kr  

                 34 kr  

40 kr  

             43 kr  

d) En avgift per lägenhet 15 240 kr 

          16 410 kr  

19 050 kr 

      20 513 kr  

e)* En grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats 

 
 

13 208 kr 

          14 222 kr  

 
 

16 510 kr 

      17 778 kr  

 
* Avgift enligt 5.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 
 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 
enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 
 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter 
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fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till 
byggnadernas bruttoarea (BTA). 
 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan 
av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 
och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel 
så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
 
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 
skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 
 
5.6 Ökas fastighetens tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd. 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
 
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppföres ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 
lägenhet. 
 
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan förbindelsepunkt 
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§ 6 Annan fastighet 
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
 

 Avgiften utgår per fastighet med: Exklusive moms Inklusive moms 
a) En avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkterna för V, S och Df 

 
 

      36 124 kr 

          38 898 kr   

 
 

      45 155 kr 

      48 623 kr   

b) En avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

 
  27 093 kr 

          29 173 kr  

 
33 866 kr 

      36 466 kr        

c) En avgift per m2 tomtyta              52 kr 

                 56 kr  

          65 kr 

             70 kr   
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d)* en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande av dagvatten sker utan 
att förbindelsepunkt för Df upprättats 

 
13 208 kr 

          14 222 kr  

 
16 510 kr 

      17 778 kr  

 
*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter  
enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som huvudmannen godkänner. 
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande 
av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte 
utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 
 
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla 
och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 
 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta 
enligt 6 § räntelagen. 
 
6.5 Dras ytterligare servisledning och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgift enligt 6.1 a) och b). 
 
6.6  Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd. 
 
6.7  Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7 Obebyggd fastighet 
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 
 

Avgift utgår per fastighet med:  Bostads- 
fastighet 

 Annan 
fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 
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Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) - - - 

Grundavgift för Df, om 
FP för Df inte upprättats 

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men 
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), 
enligt 5.3 andra stycket.  
 
 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet, skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 
 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 
Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 %   

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

* Bebyggs bostadsfastighet tas det ut ytterligare enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 
andra stycket så medger. 

§ 8 Reducerad avgiftsskyldighet 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerade avgifter enligt följande: 
 

Avgifter för framdragen servisledning: 
En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) och 6.1 a) 
Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) och 6.1 a) 
Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) och 6.1 a) 

 
Avgifter i övrigt:  V S Df Dg 
Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % - 
Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 % 
Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100 % - 
Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % - 
Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 
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Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % - 
 
För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), 
eller 6.1 b) respektive 6.1 d).  
 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 
 
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna 
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 
a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit 
högre. 
 
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en 
etableringsavgift om 50 % av full avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a).  
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnad till följd av att arbetet inte 
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
 
§ 9 Allmän platsmark 

Den som svarar för allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, skall erlägga 
anläggningsavgift. 
 

Avgift utgår med: Exklusive moms Inklusive moms 

En avgift per m2 allmän platsmark för  
anordnande av dagvattenbortledning 

         149 kr 

               160 kr 

          186 kr 

           200 kr 

§ 10 Index  
Avgifter enligt § § 5 – 6 är baserade på indextalet februari 2016 i Entreprenadindex för 
husbyggnad och anläggning (311 och 322). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att 
reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Regleringen börjar gälla 
vid kommande årsskifte. Avrundning skall ske till närmast heltal kronor. 

§ 11 Avgift enligt särtaxa eller särskilt avtal 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 
utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
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Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § § 5 - 8 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 12 Debitering 
12.1  Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen, från den dag betalning skulle ha skett. 
 
12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas 
på årliga inbetalningar under viss tid, dock högst tio år om avgiften uppgår till belopp 
som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga 
omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs.  
Räntan skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till 
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 
 
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – 
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att 
omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar 
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, har huvudmannen rätt att ta ut 
dröjsmålsränta enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan 
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 Särskilda åtgärder 
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen 
bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta 
huvudmannen överenskomna kostnader härför. 
 
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan 
befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren 
skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del, dels borttagandet av den 
tidigare servisledningens allmänna del. 
 
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med 
annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren 
hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen, dels borttagandet av den 
tidigare servisledningens allmänna del. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-22) 
Avgifterna för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 Renvatten, spillvatten och dagvatten 
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift 
 

 Avgift utgår per fastighet med: Exklusive moms Inklusive moms 

a) En fast avgift per år  2 156 kr 

            2 372 kr  

2 695 kr 

            2 965 kr  

b) En avgift per m3 
levererat/mottaget: 
Renvatten 
Spillvatten 

 
 

5,7 kr 

                6,27 kr  

8,6 kr  

                9,46 kr  

 
 

7,1 kr 

                7,84 kr  

10,7 kr  

              11,83 kr  

 
c) En avgift per år och lägenhet för 

bostadsfastighet och därmed  
jämställd fastighet 

 

1 050 kr 

            1 155 kr  

 

1 312 kr 

            1 443 kr  

  
d) 

En avgift per år och varje påbörjat 
100-tal m2 tomtyta för annan  
fastighet, enligt definition i 3 § 

 

269 kr  

296 kr 

 

337 kr 

370 kr 

 
14.2  Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna. 
 
Följande avgifter skall då erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 
Fast avgift 14.1 a) 20 % 50 % 25 % 5 % 
Avgift per lägenhet 14.1 c) 15 % 25 % 50 % 10 % 
Avgift efter tomtyta 14.1 d) 15 % 25 % 50 % 10 % 

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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14.3  Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen godkänt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 
tills vidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en 
antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år. 
 
14.4  För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte 
sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 50 m3 per lägenhet och påbörjat 
år. 
14.5  För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig 
avgift med ett belopp motsvarande den fasta avgiften enligt 14.1 a) per ytterligare 
mätställe. Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
 
14.6  Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen 
undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om 
fastighetsägaren begär det. 
 
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare (STAFS 
2007:2). 
 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 
 
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning 
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan 
hos behörig mark- och miljödomstol. 
 
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna 
i enlighet med vad som framgår 
av § 18. 
 
14.8 Avgift för lån av brandposthuvud med mätare debiteras med startavgift om  

1 082 kr  inklusive moms samt därefter 421 kr  inklusive moms per påbörjad månad. 
Uppmätt vattenmängd debiteras enligt 14.1b). 

14.9 Vattenmätare som måste bytas oftare än föreskriven uppesittartid, på grund av 
annan vattenkvalitet i enskild vattentäkt, debiteras med 1 082 kr 1 190 kr inklusive 
moms, per extra bytestillfälle. 

 

14.10 För annan fastighet där avloppsvattnets beskaffenhet avsevärt avviker från 
bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten av ingående ämnen utgår en 
avgift för överstigande belastning.  
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För avloppsvatten med en biokemisk syreförbrukning BOD7 som i medeltal överstiger 
350 g/m3, utgår en avgift enligt följande: 
 
 BOD7 (medelvärde, g/m3/dygn) Tillägg (kronor/m3, exklusive moms) 
      
       0 – 350      0 kr 
    351 – 600   0,73  kr  
    601 – 800   1,16 kr 
    801 – 1000   1,75 kr 
  1001 – 1500   2,33 kr 
  1501 – 2000   2,91 kr 
  2001 – 2500   3,50 kr 
  2501 – 3000   4,36 kr 
  3001 – 4000   5,10 kr 
  4001 – 5000   5,83  kr 
  5001 –   Enligt särskild prövning 
 
      0 – 350 0 
  351 – 600 0,80 
  601 – 800 1,28 
  801 – 1000 1,93 
1001 – 1500 2,56 
1501 – 2000 3,20 
2001 – 2500 3,85 
2501 – 3000 4,80 
3001 – 4000 5,61 
4001 – 5000 6,41 
5001 –  Enligt särskild prövning 
  

§ 15 Allmän platsmark 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift. 
 

Avgift utgår med: Exklusive moms Inklusive moms 
En avgift per påbörjat 100 m2 och år 
allmän platsmark för bortledning av 
dagvatten 

 
280 kr 

               308 kr  

 
349 kr 

               385 kr  

 

§ 16 Skillnad mellan vatten- och spillvattenmängd 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet 
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skall avgift för spillvatten erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till 
avloppsnätet. 
 
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits 
mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 
 
För fastighet som nyttjar annan anläggning än huvudmannens för 
dricksvattenförsörjning, men där förbrukat vatten avleds till huvudmannens 
spillvattenanläggning, ska mätning ske på fastighetens dricksvattenanläggning på 
sådant sätt att allt vatten som avleds till huvudmannens spillvattenanläggning blir 
uppmätt. Utformning av mätarplats samt villkor i övrigt enligt gällande ABVA. 
 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund 
än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och 
spillvatten är avsevärd. 

§ 17 Obebyggd fastighet 
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a). 
 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 
avgiften.  
 
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 
Fast avgift 15.1 a) 20 % 50 % 25 % 5 % 

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

§ 18 Diverse avgifter 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av 
att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats 
eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 
 

Diverse avgifter: Exklusive moms Inklusive moms 

Nedtagning av vattenmätare på 
fastighetsägarens begäran. 

 866 kr 

               952 kr  

1 082 kr  

             1 190 kr  

Uppsättning av vattenmätare på 
fastighetsägarens begäran.  

 866 kr 

               952 kr  

1 082 kr  

             1 190 kr  
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Avstängning av vattentillförsel   866 kr 

               952 kr  

1 082 kr  

             1 190 kr  

Påsläpp av vattentillförsel   866 kr 

               952 kr  

1 082 kr  

             1 190 kr  

Montering och demontering av 
strypbricka i vattenmätare 
 

 866 kr 1 082 kr  

 

Undersökning av vattenmätare  866 kr 

               952 kr  

1 082 kr  

             1 190 kr  

Förgäves besök, vid aviserat besök  866 kr 

               952 kr  

1 082 kr  

             1 190 kr  

Utbyte av skadad vattenmätare  
Qn 2,5 
Qn 6 – 10 
Qn > 10 

 
2 162 kr  

           2 378 kr  
4 325 kr 

           4 757 kr  
6 485 kr 

           7 134 kr  

 
2 702 kr 

             2 972 kr  
5 406 kr  

             5 947 kr                
8 107 kr 

           7 134 kr  

Arbeten som inte är prissatta debiteras per 
timme och person. 

 866 kr 

               952 kr  

1 082 kr  

             1 190 kr  

Avfallskvarn från enskilt hushåll (kök, etc.)  1 400 kr  

           1 540 kr  

1 750 kr  

             1 925 kr  

Avfallskvarn från restaurang, storkök o dyl. 6 999 kr 

           7 699 kr  

8 749 kr 

             9 624 kr  

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
helgfri måndag – fredag, klockan 07 – 16, debiteras ett tillägg om 140 % av ovan 
angivna belopp. 

§ 19 Särtaxa brukningsavgift 
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Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 
utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § § 14 – 17 får 
huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 
om avgiftens storlek. 

§ 20 Tid för debitering 
Avgift enligt § 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller 
halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på 
grund av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan 
grund som anges i § § 14 och 16. 
 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkning, skall erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 
ha skett. 
 
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och 
debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. 
Avläsning och debitering bör där jämte ske på fastighetsägarens begäran med 
anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 Separat uppgörelse 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 22 Index 
Avgifter enligt § § 14 – 19 är baserade på indextalet februari 2016 i 
konsumentprisindex (KPI). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera 
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Regleringen börjar gälla 
vid kommande årsskifte. Avrundning skall ske till närmast heltal kronor, med undantag 
av § 14.1 b),§ 14.10 och § 15 där avrundning skall ske till närmast öre. 

§ 23 Taxans införande 
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Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt § § 14.1, 14.3 och 
14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid 
tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som 
släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 
 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning 
och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen i Växjö enligt § 53 
lagen om allmänna vattentjänster. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 133 

Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten 
och avloppsanläggningar 2023 
Änr KS 2022/594 

Beslut 
• Ärendet återremitteras till tekniska nämnden för att tydliggöra de delar 

som är taxedrivande. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras för att tydliggöra de delar 
som är taxedrivande. 

 

Sammanfattning 
VA-taxans brukningsavgifter har höjts årligen sedan 2017. För att täcka de 
kommande kostnadsökningarna, framför allt på grund av ökade investe-
ringsbehov och eftersatt underhåll av verk och ledningsnätet samt att få 
resultatfonden i balans, föreslås en höjning av brukningsavgiften med 10 % 
från 2023-01-01. En fortsatt årlig översyn av VA-taxan rekommenderas 
framgent för att minimera osäkerheten i antaganden vad gäller ränta på 
lånat kapital, genomförandegraden på planerade investeringar, samt för att 
täcka eventuella oförutsedda händelser. 

Anläggningsavgiften skall regleras enligt beslutad VA-taxa med avseende 
på index. 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-06-22  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2023 enligt 
bilaga, VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggningar 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-08 § 116. 
Tekniska nämndens beslut 2022-05-19 § 74. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-04-21. 
VA–taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ningar 2022. 
PM - VA taxa 2023. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 228 

Revidering av avfallstaxa för Kristianstads kommun 
Änr KS 2022/1363 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa förslaget till reviderad avfallstaxa för Kristianstads kommun 

enligt bilaga att gälla från och med 2023-01-01. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
enligt följande: 

”Kristianstads kommun har ett övergripande ansvar att motverka infla-
tionsspiralerna som pågår i samhället. Att då medverka till en tariffhöjning 
om 32% driver på en fortsatt inflationstakt. Kristianstads kommuns nuva-
rande avfallstaxa gäller sedan den 1 april 2022. Avgifterna i taxans kapitel 
6, som avser tömning av små avloppsanläggningar etc, har varit  

oförändrade sedan den 1 januari 2021. Den socialdemokratiska gruppen 
föreslog att avsnitt 6 uppräknas med 12 % med hänvisning till konsument-
prisindexuppräkning mellan 20200101–20221031. Till följd av föreslagna 
ändringar av ovanstående föreslogs en revidering av kommunens avfalls-
taxa att gälla fr o m 2023-01-01. 

Det kan inte nog betonas vilka konsekvenser som kan följa om inflationen 
inte bromsas och varje instans måste ta sitt ansvar, så även majoritetssty-
ret för Kristianstads kommun. Det politiska ledarskapet måste våga peka ut 
en färdplan och sätta ramar för hur taxefinansierad verksamhet tillåts öka 
sina kostnadsramar. Ytterst riskerar kommunen att få ökade kostnader för 
ekonomiskt bistånd och för socialtjänstens åtaganden om kostnadsökning-
ar slår ut hushållens privatekonomi, när hela ansvaret att motverka infla-
tion lastas på kommunens löntagare. Lika så är tjänstesektorn i Kristian-
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

stad helt beroende av normalhushållens köpkraft består. Risken för kon-
kurser, om köpkraften avtar är påtaglig.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
föreslå kommunfullmäktige att kapitel 6 i 2022 års avfallstaxa”Tömning av 
små avloppsanläggningar, fettavskiljare och latrin” uppräknas med 12 % 
och att taxan sedan fastställs som avfallstaxa fr o m 2023-01-01.” 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kristianstads renhållnings AB:s styrelses förslag till 
beslut mot Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Kristianstads renhållnings AB:s styrelses 
förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommuns nuvarande avfallstaxa gäller sedan den 1 april 
2022. Avgifterna i taxans kapitel 6, som avser tömning av små avloppsan-
läggningar etc, har varit oförändrade sedan den 1 januari 2021. 

Tömning av små avloppsanläggningar (slamavskiljare, slutna avloppstan-
kar etc) utförs av en upphandlad entreprenör. Efter tömning avlämnas 
slammet på Centrala Reningsverket i Kristianstad för behandling/rening. 

Sedan den senaste ändringen av slamtömningsavgifterna i avfallstaxan för 
två år sedan har entreprenadpriserna för tömning ökat med 22 % och 
priserna för behandling av slam vid CRV med 97 %. Därigenom har kostna-
derna för tömning och behandling av slam ökat med cirka 2,8 mkr under 
samma period. För att få täckning för dessa kostnadsökningar föreslås en 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

höjning av avgifterna för tömning (inklusive behandling) av slamavskiljare 
och slutna avloppstankar. För de i särklass vanligaste typerna av avlopps-
anläggningar – slamavskiljare 0-4,5 kbm och sluten tank 0-3 kbm – innebär 
förslaget en höjning med 435 kronor till 1 785 kronor per tömning. Sla-
mavskiljare töms vanligtvis en gång per år och slutna tankar vid behov, 
vanligen 1-2 gånger per år. 

Till följd av föreslagna ändringar av ovanstående slamtömningsavgifter 
föreslås en revidering av kommunens avfallstaxa att gälla från och med 
2023-01-01. 

Kristianstads renhållnings AB:s styrelses förslag till 
kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa förslaget till reviderad avfallstaxa för Kristianstads kommun 
enligt bilaga att gälla från och med 2023-01-01. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 232. 
Protokoll Kristianstads renhållnings AB:s styrelse 2022-11-14. 
Renhållningen Kristianstads tjänsteskrivelse 2022-11-08. 
Förslag till reviderad avfallstaxa för Kristianstads kommun från och med 
2023-01-01 ändringar markerade. 
Förslag till reviderad avfallstaxa för Kristianstads kommun från och med 
2023-01-01. 
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KSAU § 232 

Revidering av avfallstaxa för Kristianstads kommun 
Änr KS 2022/1363 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Ärendet hänskjuts direkt till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommuns nuvarande avfallstaxa gäller sedan den 1 april 
2022. Avgifterna i taxans kapitel 6, som avser tömning av små avloppsan-
läggningar etc, har varit oförändrade sedan den 1 januari 2021. 

Tömning av små avloppsanläggningar (slamavskiljare, slutna avloppstan-
kar etc) utförs av en upphandlad entreprenör. Efter tömning avlämnas 
slammet på Centrala Reningsverket i Kristianstad för behandling/rening. 

Sedan den senaste ändringen av slamtömningsavgifterna i avfallstaxan för 
två år sedan har entreprenadpriserna för tömning ökat med 22 % och 
priserna för behandling av slam vid CRV med 97 %. Därigenom har kostna-
derna för tömning och behandling av slam ökat med cirka 2,8 mkr under 
samma period. För att få täckning för dessa kostnadsökningar föreslås en 

höjning av avgifterna för tömning (inklusive behandling) av slamavskiljare 
och slutna avloppstankar. För de i särklass vanligaste typerna av avlopps-
anläggningar – slamavskiljare 0-4,5 kbm och sluten tank 0-3 kbm – innebär 
förslaget en höjning med 435 kronor till 1 785 kronor per tömning. Sla-
mavskiljare töms vanligtvis en gång per år och slutna tankar vid behov, 
vanligen 1-2 gånger per år. 

Till följd av föreslagna ändringar av ovanstående slamtömningsavgifter 
föreslås en revidering av kommunens avfallstaxa att gälla från och med 
2023-01-01. 
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Kristianstads renhållnings AB:s styrelses förslag till 
kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa förslaget till reviderad avfallstaxa för Kristianstads kommun 
enligt bilaga att gälla från och med 2023-01-01. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kristianstads renhållnings AB:s styrelse 2022-11-14. 
Renhållningen Kristianstads tjänsteskrivelse 2022-11-08. 
Förslag till reviderad avfallstaxa för Kristianstads kommun från och med 
2023-01-01 ändringar markerade. 
Förslag till reviderad avfallstaxa för Kristianstads kommun från och med 
2023-01-01. 





 TJÄNSTESKRIVELSE 
 2022-11-08  
  
 
 
Fredrik Holmer, avfallsingenjör Kristianstads Renhållnings 
044-13 58 50, 0733-13 58 50 styrelse 
fredrik.holmer@kristianstad.se 
 
 
 
 

1 (1) 

ÄNDRADE SLAMTÖMNINGSAVGIFTER I AVFALLSTAXAN 
 
Redogörelse för ärendet 
Kristianstads kommuns nuvarande avfallstaxa gäller sedan den 1 april 2022. Avgifterna i 
taxans kapitel 6, som avser tömning av små avloppsanläggningar etc, har varit 
oförändrade sedan den 1 januari 2021. 
 
Tömning av små avloppsanläggningar (slamavskiljare, slutna avloppstankar etc) utförs av 
en upphandlad entreprenör. Efter tömning avlämnas slammet på Centrala Reningsverket i 
Kristianstad för behandling/rening. 
 
Sedan den senaste ändringen av slamtömningsavgifterna i avfallstaxan för två år sedan har 
entreprenadpriserna för tömning ökat med 22 % och priserna för behandling av slam vid 
CRV med 97 %. Därigenom har kostnaderna för tömning och behandling av slam ökat med 
ca 2,8 mkr under samma period. För att få täckning för dessa kostnadsökningar föreslås en 
höjning av avgifterna för tömning (inkl behandling) av slamavskiljare och slutna 
avloppstankar. För de i särklass vanligaste typerna av avloppsanläggningar – 
slamavskiljare 0-4,5 kbm och sluten tank 0-3 kbm – innebär förslaget en höjning med 
435 kronor till 1 785 kronor per tömning. Slamavskiljare töms vanligtvis en gång per år 
och slutna tankar vid behov, vanligen 1-2 gånger per år. 
 
Till följd av föreslagna ändringar av ovanstående slamtömningsavgifter föreslås en 
revidering av kommunens avfallstaxa att gälla fr o m 2023-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-08 
 
Förslag till beslut 
 

1. Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
förslaget till reviderad avfallstaxa för Kristianstads kommun enligt bilaga 1 att 
gälla fr o m 2023-01-01. 

 
 
Johan Karlsvärd Fredrik Holmer 
Vd Avfallsingenjör 
 
 
 
Bilaga 

1. Avfallstaxa för Kristianstads kommun. Förslag daterat 2022-11-08. 
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KS § 231 

Ordning för ersättares inträde för mandatperioden 
2022-2026 
Änr KS 2022/1233 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Följande regler angående ersättares inkallande till tjänstgöring ska 

gälla för de av kommunfullmäktige valda nämnder, styrelser och kom-
munfullmäktigeberedningar. 

• Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i proto-
koll angående val. 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder 
ersättare i nedan angiven partigruppsordning 

Centerpartiet C, L, S, V, KD, M, SD 

Kristdemokraterna KD, M, SD, C, L, S, V 

Liberalerna L, C, S, V, M, KD, SD 

Moderaterna M, KD, SD, C, L, S, V 

Socialdemokraterna S, V, C, L, M, KD, SD 

Sverigedemokraterna SD, M, KD, C, S 

Vänsterpartiet V, S, L, C, M, KD 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

• Ovan angivna tillvägagångssätt ska tillämpas om inte det i lag eller 
författning föreskrivs annat rörande ersättares inkallande till tjänstgö-
ring. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Följande regler angående ersättares inkallande till tjänstgöring ska 
gälla för de av kommunfullmäktige valda nämnder, styrelser och kom-
munfullmäktigeberedningar. 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder 
ersättare i nedan angiven partigruppsordning 

Centerpartiet C, L, S, V, KD, M, SD 

Kristdemokraterna KD, M, SD, C, L, S, V 

Liberalerna L, C, S, V, M, KD, SD 

Moderaterna M, KD, SD, C, L, S, V 

Socialdemokraterna S, V, C, L, M, KD, SD 

Sverigedemokraterna SD, M, KD, C, S 
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• Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i proto-
koll angående val. 

• Ovan angivna tillvägagångssätt ska tillämpas om inte det i lag eller 
författning föreskrivs annat rörande ersättares inkallande till tjänstgö-
ring. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 218. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-15. 

Vänsterpartiet V, S, L, C, M, KD 
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KSAU § 218 

Ordning för ersättares inträde för mandatperioden 
2022-2026 
Änr KS 2022/1233 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Ärendet hänskjuts direkt till kommunstyrelsen. 

 

Förslag till kommunstyrelsen 
• Följande regler angående ersättares inkallande till tjänstgöring ska 

gälla för de av kommunfullmäktige valda nämnder, styrelser och 
kommunfullmäktigeberedningar. 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder 
ersättare i nedan angiven partigruppsordning 

Centerpartiet  

Kristdemokraterna KD, M, SD, C, L, S, V 

Liberalerna L, C, S, V, M, KD, SD 

Moderaterna M, KD, SD, C, L, S, V 

Socialdemokraterna S, V, C, L, M, KD, SD 

Sverigedemokraterna SD, M, KD, C, S 
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• Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i proto-
koll angående val. 

• Ovan angivna tillvägagångssätt ska tillämpas om inte det i lag eller 
författning föreskrivs annat rörande ersättares inkallande till tjänstgö-
ring. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-15. 

Vänsterpartiet V, S, L, C, M, KD 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-11-18 
Kansliavdelningen 
Hanna Nicander 
044132226 
hanna.nicander@kristianstad.se  kommunstyrelsen 

  

Ordning för ersättares inträde för mandatperioden 
2022-2026 
Änr KS 2022/1233 

Förslag till kommunstyrelsen 
• Följande regler angående ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla 

för de av kommunfullmäktige valda nämnder, styrelser och kommunfull-
mäktigeberedningar. 

 

 

 

• 

 

 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder 
ersättare i nedan angiven partigruppsordning 

Centerpartiet C, L, S, V, KD, M, SD 

Kristdemokraterna KD, M, SD, C, L, S, V 

Liberalerna L, C, S, V, M, KD, SD 

Moderaterna M, KD, SD, C, L, S, V 

Socialdemokraterna S, V, C, L, M, KD, SD 

Sverigedemokraterna SD, M, KD, C, S 

Vänsterpartiet V, S, L, C, M, KD 
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• Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i protokoll 
angående val. 

• Ovan angivna tillvägagångssätt ska tillämpas om inte det i lag eller för-
fattning föreskrivs annat rörande ersättares inkallande till tjänstgöring. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

  Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-15. 
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Kommunledningskontoret 2022-11-28 
Kansliavdelningen  

 

 

kommunfullmäktige 

  

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 
Änr KS  2022/751 

Förslag till kommunfullmäktige 
• Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 fastställs enligt förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktiges sammanträden 
ska starta kl. 13.00 och avslutas senast kl. 18.00. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att hålla sammanträde 
under 2023 enligt följande: 

Månad Datum Tidpunkt 

Januari 10 13:00-18:00 

Februari 7 13:00-18:00 

Mars 7 13:00-18:00 

April 11 13:00-18:00 

Maj 9 13:00-18:00 

Juni 7 (obs onsdag) 09:00-18:00 (budget) 

September 12 13:00-18:00 

Oktober 10 13:00-18:00 

November 14 13:00-18:00 

December 12  13:00-18:00 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-28. 

 

 

Bo Silverbern 
Kommunfullmäktiges ordförande 

 

Beslut expedieras till 
Samtliga nämnder och kommunala bolag 
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Kommunledningskontoret 
2022-12-14 

Inkomna motioner, interpellationer, frågor och 
medborgarförslag kommunfullmäktige 2022-12-14 
Ärende 58 

Änr 

1. Motion - Lingenässkolan den integrerade skolan i Biosfärområdet
Kristianstads Vattenrike i samarbete med Högskolan Kristianstad

2022/1526 

2. Interpellation - Med anledning av tillbakadraget initiativ
Evenemangsstranden Ett av kommunens starkaste varumärke Hur
blev det så här?

2022/1520 

3. Enkel fråga - Swish som enda betalningsmedel? 2022/1528 

4. Medborgarförslag – Återskapa en småbåtshamn vid förre detta
badhuset

2022/1335 

5. Medborgarförslag - Belysning på sträckan mellan Naturum och
långebro

2022/1353 

6. Medborgarförslag – Pumptrackbana i Degeberga 2022/1356 

7. Medborgarförslag – Förbättring av infrastrukturen – breddning av
väst-öst vägarna Långebrogatan, Södra Boulevarden, Blekingevägen
och Fundationsvägen

2022/1449 

8. Medborgarförslag – Parkeringsavgifter på Gamla Näsby 2022/1452 

9. Medborgarförslag – Hundrastgård på Möllebacken vid lekplatsen 2022/1460 

10. Medborgarförslag – Utegym bredvid den nya lekplatsen på
Möllebacken

2022/1462 
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11.  Medborgarförslag – Passa på att bygga ett utegym på Möllebacken 
nu när det byggs en lekplats 

2022/1465 

12.  Medborgarförslag – Belysning på gång och cykelväg i Norra Åsum 
vid Väktarevägen/Postvägen 

2022/1470 

13.  Medborgarförslag – Cykelväg till Väskolan och Väbadet  2022/1472 

14.  Medborgarförslag – Utegym på Möllebacken  2022/1497 

 



Inskickat av: ULRIKA TOLLGREN

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#6334

Datum
2022-12-09 20:10

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

 Motionstitel
Lingenässkolan  den integrerade skolan i Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike i samarbete med Högskolan Kristianstad

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
ulrika@tollgren.se

 För- och efternamn
ULRIKA TOLLGREN

E-tjänst för förtroendevalda

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Socialdemokraterna

Vad vill du göra?
Motion

2. Ärendet

Motionsbeskrivning
Motionen handlar om utveckla Lingenässkolan utifrån de intentioner som låg till grund för beslutet om skolans placering.

Ev. Medmotionärer
För- och efternamn Partitillhörighet E-postadress

Sabina Månsson Hultgren Socialdemokraterna sabina.M.Hultgren@kristianstad.se

Ladda upp ev. bifogade filer till motionen här
    (128 KB)Motion-Lingenässkolan.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



 

 

   Motion 

2022-12-08 

 

 

 

 

 

 

 

Lingenässkolan – den integrerade skolan i Biosfärområdet Kristianstads 

Vattenrike i samarbete med Högskolan Kristianstad 
 

I november 2022 hanterade barn- och utbildningsnämnden den utredning om Lingenässkolans 

och Sånnaskolans undervisning, organisation, lokalisering och byggnation som kom till efter 

ett socialdemokratiskt initiativärende. Utredningen var konstruktiv och dess slutsatser 

kommer att vara till god nytta vid kommande skolsatsningar, oavsett om det gäller 

nybyggnationer eller bara organisatoriska förändringar.  

 

Utredningen visade också att några av de skäl som låg bakom valet av Lingenässkolans 

lokalisering hamnat i skymundan. Skolledningen och medarbetarna har som sig bör haft fullt 

fokus på skolans pedagogiska uppdrag. Det var framför allt den samlade politiska ledningen 

som bidrog till skolan placering och det är därför politikens uppgift att ge förutsättningar för 

att dessa skäl kan realiseras för det händer inte av sig själv.  

 

- Lingenässkolan - Skolan i Biosfärområdet Vattenriket. För att dra nytta av placeringen 

i Biosfärområdet och närheten till naturreservatet Näsby Fält föreslår vi att 

förutsättningarna för att göra Lingenässkolan till profilskola utreds. En utredning som 

undersöker både möjligheten att profilera skolan som helhet eller kanske bara ett spår 

med en ”Vattenriketprofil” som genomsyras av biosfärområdets hållbarhetsuppdrag.  

 

- Lingenässkolan - Avsiktsförklaringen som slöts mellan Högskolan Kristianstad och 

Kristianstads kommun undertecknades 2015-10-13 av Håkan Pihl, Heléne Fritzon och 

Anders Tell. Här anges möjligheten att göra Lingenässkolan till en ”laboratory 

school”, en internationellt förekommande skolbildning med nära anknytning till 

Högskolan Kristianstad. I avsiktsförklaringen nämns även att skolans placering skapar 

specifika möjligheter och förutsättningar för hur hållbarhetsaspekter kan integreras i 

undervisningen för att bidra till högre måluppfyllelse. Utöver forskningssamarbeten 

anges också intentioner om att utveckla former för att engagera Högskolan 

Kristianstads lärare och studenter i undervisningen i syfte att bidra till att utveckla de 

olika lärarutbildningar.  

 

Det pågår flera samarbeten med Högskolan Kristianstad men någon utvärdering eller 

avstämning av avsiktsförklaringen har aldrig skett. Intentionerna får inte bara tillåtas 

rinna ut i sanden utan Kristianstads kommun behöver göra en aktiv utvärdering av 

avsiktsförklaringen tillsammans med Högskolan Kristianstad för att diskutera framtida 

samarbetsformer och kanske avfärda delar som inte längre är aktuella. 

 

- Lingenässkolan – Skolan som bidrar till ökad integration. Att förlägga skolan mer 

centralt i stadsdelen Näsby innebar inte automatiskt att eleverna från villaområdet 

bytte skolplacering hit. Integration kräver möten mellan elever med olika bakgrund 

och då det fria skolvalet medför att detta motarbetas krävs aktiva insatser för att ge fler 

elever i Kristianstads kommun ökad interkulturell kompetens. Avsätt resurser för ett 



 

 

   Motion 

2022-12-08 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerskapsprojekt där klasser med olika elevsammansättning kan mötas på olika 

sätt. Att skaffa brevvänner är ett så okänt begrepp för eleverna att det kanske kunde bli 

en spännande metod att inleda relationer. Digital teknik medger lektionssamarbeten 

trots avstånd och möjlighet finns att träffas under teman eller friluftsaktiviteter. 

Partnerskapsskolor skulle kunna bidra till ökad förståelse mellan elever med olika 

kulturell bakgrund men även för ökad förståelse mellan stad och land.  

 

 

Därför föreslår Socialdemokraterna i Kristianstads kommunfullmäktige: 

 

- Att förutsättningarna för att Lingenässkolan ska erbjuda ett skolspår alternativt bli en 

skola med Biosfärområde Vattenriket-profil utreds. 

- Att Kristianstads kommun tar initiativ till en fördjupad diskussion med Högskolan 

Kristianstad kring samarbeten inom området skolutveckling 

- Att Kristianstads kommun tillsammans med Högskolan Kristianstad utvärderar den 

pågående avsiktsförklaringen  

- Att Kristianstads kommun upprättar förutsättningar för och avsätter medel till 

Partnerskapsprojekt mellan klasser i Kristianstads kommun avseende båda kommunala 

och fristående skolor. 

 

 

 

  

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen  

 

 

 

Sabina Månsson Hultgren (S) 

 

Ulrika Tollgren (S) 
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Med anledning av tillbakadraget initiativ Evenemangsstranden  Ett av kommunens starkaste varumärke Hur blev det så här?
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Fernheden
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MARTIN HALLINGSTRÖM SKOGLUND
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1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Socialdemokraterna

Vad vill du göra?
Interpellation

2. Ärendet

Mottagare av interpellationen

Partitillhörighet
Sverigedemokraterna
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Beskrivning av interpellationen
Av allt att döma har det Initiativärende som inriktade sig till att ge svar och transparens på ett antal frågeställningar, kopplat till 
evenemangsstrandens omtvistade förutsättningar i nu gällande detaljplan, behandlats utan insyn och utan transparens. Att 
initiativärenden bereds och hanteras utanför de formella beslutsprocesserna förefaller som en ovanlig och oönskad ärendehantering 
och att SD efter nämnda informella process väljer att dra tillbaka ärendet, utan att självmant presentera de svar SD har fått, är högst 
anmärkningsvärt. Det är allvarligt om Ian Fernheden medger och medverkar till att begränsa vilken information som delges på 
formella Initiativärenden.
Den socialdemokratiska gruppen önskar med anledning av ovanstående detaljerade och skriftliga svar på ett antal frågor som SD 
har fått svar på att önskar även veta var och av vem svaren har givits.

Ladda upp ev. bifogade filer till interpellationen här
    (918 KB)Interpellation Ian Fernheden 20221209.doc

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



 

   
Interpellation 

2022-12-12 
 
 
 
 
 
 

 
Till Ian Fernheden (SD), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen 
Med anledning av tillbakadraget initiativ ”Evenemangsstranden – Ett av kommunens 
starkaste varumärke Hur blev det så här?” 
 
Vid kommunstyrelsen 2022-11-23 framkom att SD dragit tillbaka sitt inlämnade 
initiativärende ”Evenemangsstranden – Ett av kommunens starkaste varumärke 
Hur blev det så här?”.  
 
Den socialdemokratiska gruppen ställde sig frågande till varför och SD:s företrädare 
redogjorde kort att frågan har behandlats och svar har presenterats för samtliga tidigare 
företrädare i KSAU. Detta beslutsunderlag finns inte att återfinna och ingen utanför 
”majoriteten” känner igen någon presentation. Utifrån detta drar den socialdemokratiska 
gruppen slutsatsen att Karl-Henriks Nilssons påstående inte är sanningsenligt och helt enkelt 
inte stämmer.  
 
Av allt att döma har det Initiativärende som inriktade sig till att ge svar och transparens på 
ett antal frågeställningar, kopplat till evenemangsstrandens omtvistade förutsättningar i nu 
gällande detaljplan, behandlats utan insyn och utan transparens. Att initiativärenden bereds 
och hanteras utanför de formella beslutsprocesserna förefaller som en ovanlig och oönskad 
ärendehantering. Att SD efter nämnda informella process väljer att dra tillbaka ärendet, utan 
att självmant presentera de svar SD har fått, är högst anmärkningsvärt. Det är allvarligt om 
Ian Fernheden medger och medverkar till att begränsa vilken information som delges på 
formella Initiativärenden. 
 
Den socialdemokratiska gruppen önskar med anledning av ovanstående detaljerade och 
skriftliga svar på ett antal frågor, som SD har fått svar på. Den socialdemokratiska att önskar 
även veta var och av vem svaren har givits.  
 
1, Vilka svar har SD fått och vem har föredragit svaret på det påstående som anges i 
initiativärendet enligt 

”I samband med att en ny mandatperiod inleds där nya politiker och ny förvaltningsledning tar plats händer 

någonting som kräver ett svar. Detaljplaneprocessen för evenemangs-området gör plötsligt helt om. Förlaget 

om att göra mindre tillägg till befintlig detaljplan förkastas och beslut om att en helt ny detaljplan skall göras 

fattas av det nya styret. Det är nu allt går fel, insikten om att inte röra en så generös detaljplan som den 

befintliga borde funnits bland de ledande tjänstemän och styrande politiker i Kristianstads kommunens. ”  

  
2, Vilka svar har SD fått och vem har föredragit svaret på det påstående som anges i 
initiativärendet enligt 



 

   
Interpellation 

2022-12-12 
 
 
 
 
 
 

 
”Ledande tjänstepersoner och styrande politiker i kommunen hävdade inför beslut att Länsstyrelsen krävt att 

hela detaljplanen skulle göras om – Inte bara göra ett tillägg till befintlig - och där befintlig byggrätt på 

stranden släcktes ut och ett område för allmänhetens fria rörlighet (Natur) lades in längs strandkanten. Om inte 

Kommunen rättade sig efter detta så hotade Länsstyrelsen med att stänga evenemangsstranden för all framtid 

Det finns dock ingen medarbetare på Länsstyrelsen som känner till, inte heller någon tjänsteanteckning att 

Kristianstad kommun ställt någon fråga eller att man skulle gett ett  
förhandsbesked i ett pågående detaljplaneärende gällande evenemangsstranden.” 
 
3, Vilka svar har SD fått och vem har föredragit svaret på det påstående som anges i 
initiativärendet enligt  
”Vad vi vet idag är det viktigt att granska om våra politiker fått oriktig information av kommunens ledande 

tjänstemän och styrande politiker i frågan och därigenom ett felaktigt beslutsunderlag att fatta det viktiga 

beslut som skulle lösa de årligt återkommande problem för evenemangsarrangörerna som verkade på 

evenemangsstranden i Åhus.” 
 
4, Vilka svar har SD fått och vem har föredragit svaret som gjort att SD drar tillbaka förslaget 
att ”Startar en granskning gällande detaljplaneprocessen och de beslutsunderlag som legat till grund för 
kommunfullmäktiges beslut för den nu gällande detaljplanen.” 
 
5, Vilka svar har SD fått och vem har föredragit svaret som gjort att SD drar tillbaka förslaget 
att ”ger kommunledningskontoret i uppdrag att redovisa en långsiktig lösning för hur tillfällig dispens från 
strandskyddet kan ges för vår unika evenemangsstrand.” 
 
6, Vilka svar har SD fått och vem har föredragit svaret som gjort att SD drar tillbaka förslaget 
att ”medverkar till att påskynda detaljplan nr. 2 för området gällande parkeringsplatser, byggrätter för 
ekonomibyggnad/kontor samt upphävande av strandskydd” 
 
 
 
 
För Socialdemokraterna 
 
Martin Hallingström Skoglund (S) 
 



 
 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-14 

 

Enkel fråga 

 

Till ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, Lena Ohlsson  

 

 

Swish som enda betalningsmedel 

Sedan stora delar av fritidsnämndens verksamhet är sedan ett antal år kontantlös, vilket för personalens 

arbetsmiljö är ett klokt beslut. Dock har antalet betalningsmöjligheter minskat så pass att det på t.ex. ishallen 

enbart återstår swish som betalningsmedel. Vid de senaste veckornas åkning för allmänheten har detta visat 

sig vara ett problem då varken turister på besök från andra länder eller människor med uppehållstillstånd 

enligt massflyktsdirektivet har möjlighet att skaffa bank-ID och swish.  

I grund och botten stödjer jag tanken med en kontantfri verksamhet men det är inte rimligt att människor 

utestängs från uppskattad fritidsverksamhet utifrån att de saknar svenskt personnummer eller inte äger/kan 

hantera en smartphone.  

 

 

Min fråga till Lena Ohlsson är därför:  

● Planerar du att möjliggöra för turister, personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet 

och övriga som saknar swish att kunna betala på bl.a. ishallen? 

 

Kristianstad 2022-12-10 

För Vänsterpartiet Kristianstad 

Mikael Persson 







Inskickat av: 

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#5872

Datum
2022-11-11 11:04

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

 Notifieringar
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 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Jag önskar belysning på sträckan mellan Naturum och långebro.

Motivering kring förslaget
Jag önskar belysning på sträckan mellan Naturum och långebro. Den stigen som går direkt till vänster efter Naturumbron och bort 
till gångbron vid långebro. Det är många som använder den sträckan när man är ute och motionerar. Unga som gamla. Där är 
verkligen bäcksvart att gå.
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Förbättring av infrastrukturen. Breddning av väst-öst vägarna Långebrogatan, Södra Boulevarden, Blekingevägen och 
Foundationsvägen till fyrspårig väg (alternativt tvåspårig + busspår), inklusive breddning av bron över Helge å.

Motivering kring förslaget
Förbättrar genomflödet av trafiken vid rusningstid alternativt minskar risk försenad kollektivtrafik.
Hedentorpvägens anslutning behöver göras om för att trafikljuset där i te ska orsaka onödiga köer.
Kan i framtiden användas som förbifart vid större arbeten på E22.
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 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Parkeringsavgifter via automater är mitt förslag på Gamla Näsby

Motivering kring förslaget
Det parkeras längs vägarna inne i villaområdena. Bilarna är mycket större idag än vad de har varit. Det är svårare för 
utryckningsfordon. Bilar parkeras och sen kan de stå i veckor ibland. Många bedriver bilförsäljningar och radar upp flera bilar 
utanför bostäderna. Sätt upp parkeringsautomater och skyltar. Mer pengar till kommunen.
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 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Vi boende på Möllebacken har hört att under renovering av våra lekplatser ska en boulebana byggas. Samtliga anser att denna inte 
kommer användas då medelåldern är yngre. Många har förslag på en hundrastgård där istället, då här finns många hundägare.

Motivering kring förslaget
Boulebanan skulle inte användas och istället bli en onödig renovering för er. Därför är vi många boende som hellre önskar en 
hundrastgård.
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 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Utegym brevid den nya lekplatsen uppe på Möllebacken.

Motivering kring förslaget
Borde tillkomma ett utegym där den nya lekplatsen på Möllebacken ska anordnas. Detta just för att dom flesta utegym
ligger centralt i Kristianstad och ett uppe vid just detta områder hade fått fler att även vilja röra på sig, kanske i samma veva som 
när ungarna är ute och leker! Hörde att en boulebana skulle arrangeras och tycker då att det kanske skulle vara bra med lite aktivitet 
för dom i medelåldern också. Hade också gått i bra fas med att priser går upp och folk har mindre möjligheter till att kunna träna 
när deras aktiviteter börjar skena i kostnader.
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E-post

 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Passa på att bygga ett utegym på Möllebacken när det nu byggs om för nya lekplatser! Finns massor med plats!

Motivering kring förslaget
För att främja rörelse och hälsa! Det finns alldeles för få utegym i K-stad och kommunen borde främja fysisk aktivitet. Kan 
användas och nyttjas av unga som gamla!
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Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Cykelväg till Väskolan och Väbadet.
Det saknas cykelväg sista 50-100m vid saxiskavägen, cyklister och gående tvingas vistas på körbanan.

Motivering kring förslaget
Den målade cykelvägen på norra sidan av saxiskavägen bör förlängas och förses med ett övergångsställe över till södersidan, 
eventuellt upphöjt.
Och cykelvägen som ansluter från söder innan parkeringen, bör förlängas fram förbi parkeringen och ansluta till befintlig cykelväg 
mellan Vä ip och väskolan, avskilt med räcken, trottoar eller andra motorfordonshinder.
Parkeringen räcker förövrigt inte till, utan det förekommer ofta vildparkeringar på alla tillgängliga gräsytor, så fotgängare och 
cyklister tvingas ut i körbanan.

Bifoga filer till förslaget (bilder, dokument, ritningar)
Du kan bifoga filer upp till maxtaket av 25mb. 

    (2,03 MB)29FEDBFA-3559-47A3-93B2-1BA0E7301AA2.jpeg
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
UteGym på Möllebacken

Motivering kring förslaget
Stimulera rörelse för alla åldrar



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 216 

Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 
Änr KS 2022/615 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I fråga om budget 2023 

• Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 
2023 till 21,46 öre per skattekrona. 

• Fastställa resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2023 samt 
driftbudgetramar för 2023 enligt bilagt budgetförslag. 

• I övrigt fastställa budgeten för 2023 enligt bilagt förslag. 

• Fastställa investeringsbudgeten på projekt för 2023. Tekniska nämn-
den har ansvar för att investeringsbudgeten för verksamhetslokaler, 
fastigheter och anläggningar inte överskrids. 

• Delegera till kommunstyrelsen att fördela exploateringsbudgeten per 
projekt (total ram är angiven). 

• Investeringar överstigande 20 miljoner kronor kräver kommunstyrel-
sens igångsättningstillstånd. Vid avvikelse mot totalkalkylen i igång-
sättningstillståndet med mer än 20 procent eller 10 miljoner kronor 
ska ny totalkalkyl godkännas av kommunstyrelsen. 

• Slutredovisning av investeringsprojekt med totalkostnad över 20 mil-
joner kronor ska delges kommunstyrelsen vid närmast påföljande 
delårsbokslut eller bokslut. 

• Fastställa kommunens låneram för 2023 till totalt 4 300 miljoner kro-
nor samt fastställa checkräkningskrediten för kommunkoncernen till 
350 miljoner kronor för löpande betalningsberedskap. Kommunstyrel-
sen bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån 
samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda ramar när så 
erfordras. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (5) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

• Fastställa ram för fordonsleasing till 60 miljoner kronor. 

• Fastställa internräntan 2023 till 1,25 procent, enligt rekommendation 
ifrån Sveriges kommuner och regioner. 

• Bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att till 
nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar, 
lönekostnader för vissa entreprenader, hyresförändringar, indexupp-
räkningar, fördelning av medel för volymer enligt resursfördelnings-
modell, övriga medel som budgeterats under anslag för senare fördel-
ning på finansen. 

• Uppmana nämnder att fastställa internbudget och nämndsstyrkort vid 
första nämndssammanträdet 2023. 

I fråga om flerårsplan 2024-2025 

• Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Mikael Persson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”Vänsterpartiet yrkade bifall till vårt eget budgetförslag. 

Då vårt yrkande inte vann kommunstyrelsens stöd reserverar vi oss mot 
beslutet.” 

Daniél Tejera (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckning 

Daniél Tejera (L) och Pernilla Blixt (L) lämnar följande protokollsanteck-
ning: 

”Liberalerna vill uppmärksamma att styret (SD, M, KD) i budgetprocessen 
inför 2023 frångår en långvarig tradition i kristianstadspolitiken. Långsik-
tiga investeringar har sedan länge behandlats i partiöverläggningar innan 
de lagts fram för beslut. 
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Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Någon sådan överläggning har inte gjorts inför årets budgetprocess.” 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S), Therese Larsson Sturesson (S) och Qazim Hasanaj (S) 
ansluter sig till Liberalernas protokollsanteckning. 

Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget 
2023. 

Mikael Persson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget 2023. 

Daniél Tejera (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till budget 2023. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut, Ulrika 
Tollgrens (S) med fleras förslag till beslut, Mikael Perssons (V) förslag till 
beslut och Daniél Tejeras (L) förslag till beslut mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till 
beslut. 

 

Sammanfattning 
Budgetförslaget tar sin utgångspunkt i oförändrad skattesats och samver-
kan om budgetförslaget sker 2022-11-15. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-14 (KF § 79) att anta strategisk 
färdplan för 2021-2024. De strategiska målen som finns i denna budget 
utgår ifrån den strategiska färdplanen som gäller för hela koncernen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

I fråga om budget 2023 
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• Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 
2023 till 21,46 öre per skattekrona. 

• Fastställa resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2023 samt 
driftbudgetramar för 2023 enligt bilagt budgetförslag. 

• I övrigt fastställa budgeten för 2023 enligt bilagt förslag. 

• Fastställa investeringsbudgeten på projekt för 2023. Tekniska nämn-
den har ansvar för att investeringsbudgeten för verksamhetslokaler, 
fastigheter och anläggningar inte överskrids. 

• Delegera till kommunstyrelsen att fördela exploateringsbudgeten per 
projekt (total ram är angiven). 

• Investeringar överstigande 20 miljoner kronor kräver kommunstyrel-
sens igångsättningstillstånd. Vid avvikelse mot totalkalkylen i igång-
sättningstillståndet med mer än 20 procent eller 10 miljoner kronor 
ska ny totalkalkyl godkännas av kommunstyrelsen. 

• Slutredovisning av investeringsprojekt med totalkostnad över 20 mil-
joner kronor ska delges kommunstyrelsen vid närmast påföljande 
delårsbokslut eller bokslut. 

• Fastställa kommunens låneram för 2023 till totalt 4 300 miljoner kro-
nor samt fastställa checkräkningskrediten för kommunkoncernen till 
350 miljoner kronor för löpande betalningsberedskap. Kommunstyrel-
sen bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån 
samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda ramar när så 
erfordras. 

• Fastställa ram för fordonsleasing till 60 miljoner kronor. 

• Fastställa internräntan 2023 till 1,25 procent, enligt rekommendation 
ifrån Sveriges kommuner och regioner. 

• Bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att till 
nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar, 
lönekostnader för vissa entreprenader, hyresförändringar, indexupp-
räkningar, fördelning av medel för volymer enligt resursfördelnings-
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modell, övriga medel som budgeterats under anslag för senare fördel-
ning på finansen. 

• Uppmana nämnder att fastställa internbudget och nämndsstyrkort vid 
första nämndssammanträdet 2023. 

I fråga om flerårsplan 2024-2025 

• Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 208. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-09. 
Majoritetens budgetförslag 2023. 
Kommunövergripande samverkansgrupps protokoll 2022-11-15. 
Socialdemokraternas budgetförslag 2023. 
Vänsterpartiets budgetförslag 2023. 
Liberalernas budgetförslag 2023. 
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KSAU § 208 

Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 
Änr KS 2022/615 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
I fråga om budget 2023 

• Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 
2023 till 21,46 öre per skattekrona. 

• Fastställa resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2023 samt 
driftbudgetramar för 2023 enligt bilagt budgetförslag. 

• I övrigt fastställa budgeten för 2023 enligt bilagt förslag. 

• Fastställa investeringsbudgeten på projekt för 2023. Tekniska nämn-
den har ansvar för att investeringsbudgeten för verksamhetslokaler, 
fastigheter och anläggningar inte överskrids. 

• Delegera till kommunstyrelsen att fördela exploateringsbudgeten per 
projekt (total ram är angiven). 

• Investeringar överstigande 20 miljoner kronor kräver kommunstyrel-
sens igångsättningstillstånd. Vid avvikelse mot totalkalkylen i igång-
sättningstillståndet med mer än 20 procent eller 10 miljoner kronor 
ska ny totalkalkyl godkännas av kommunstyrelsen. 

• Slutredovisning av investeringsprojekt med totalkostnad över 20 mil-
joner kronor ska delges kommunstyrelsen vid närmast påföljande 
delårsbokslut eller bokslut. 

• Fastställa kommunens låneram för 2023 till totalt 4 300 miljoner kro-
nor samt fastställa checkräkningskrediten för kommunkoncernen till 
350 miljoner kronor för löpande betalningsberedskap. Kommunstyrel-
sen bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån 
samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda ramar när så 
erfordras. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

• Fastställa ram för fordonsleasing till 60 miljoner kronor. 

• Fastställa internräntan 2023 till 1,25 procent, enligt rekommendation 
ifrån Sveriges kommuner och regioner. 

• Bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att till 
nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar, 
lönekostnader för vissa entreprenader, hyresförändringar, indexupp-
räkningar, fördelning av medel för volymer enligt resursfördelnings-
modell, övriga medel som budgeterats under anslag för senare fördel-
ning på finansen. 

• Uppmana nämnder att fastställa internbudget och nämndsstyrkort vid 
första nämndssammanträdet 2023. 

I fråga om flerårsplan 2024-2025 

• Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram. 

Deltar inte i beslutet 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S) och Daniél Tejera (L) 
deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning 
Budgetförslaget tar sin utgångspunkt i oförändrad skattesats och samver-
kan om budgetförslaget sker 2022-11-15. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-14 (KF § 79) att anta strategisk 
färdplan för 2021-2024. De strategiska målen som finns i denna budget 
utgår ifrån den strategiska färdplanen som gäller för hela koncernen. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
I fråga om budget 2023 

• Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 
2023 till 21,46 öre per skattekrona. 
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• Fastställa resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2023 samt 
driftbudgetramar för 2023 enligt bilagt budgetförslag. 

• I övrigt fastställa budgeten för 2023 enligt bilagt förslag. 

• Fastställa investeringsbudgeten på projekt för 2023. Tekniska nämn-
den har ansvar för att investeringsbudgeten för verksamhetslokaler, 
fastigheter och anläggningar inte överskrids. 

• Delegera till kommunstyrelsen att fördela exploateringsbudgeten per 
projekt (total ram är angiven). 

• Investeringar överstigande 20 miljoner kronor kräver kommunstyrel-
sens igångsättningstillstånd. Vid avvikelse mot totalkalkylen i igång-
sättningstillståndet med mer än 20 procent eller 10 miljoner kronor 
ska ny totalkalkyl godkännas av kommunstyrelsen. 

• Slutredovisning av investeringsprojekt med totalkostnad över 20 
miljoner kronor ska delges kommunstyrelsen vid närmast påföljande 
delårsbokslut eller bokslut. 

• Fastställa kommunens låneram för 2023 till totalt 4 300 miljoner 
kronor samt fastställa checkräkningskrediten för kommunkoncernen 
till 350 miljoner kronor för löpande betalningsberedskap. Kommun-
styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsättning 
av lån samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda ramar 
när så erfordras. 

• Fastställa ram för fordonsleasing till 60 miljoner kronor. 

• Fastställa internräntan 2023 till 1,25 procent, enligt rekommendation 
ifrån Sveriges kommuner och regioner. 

• Bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att till 
nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar, 
lönekostnader för vissa entreprenader, hyresförändringar, indexupp-
räkningar, fördelning av medel för volymer enligt resursfördelnings-
modell, övriga medel som budgeterats under anslag för senare fördel-
ning på finansen. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      4 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

• Uppmana nämnder att fastställa internbudget och nämndsstyrkort vid 
första nämndssammanträdet 2023. 

I fråga om flerårsplan 2024-2025 

• Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-09. 
Majoritetens budgetförslag 2023. 
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Kommunledningskontoret 2022-11-09 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Emelie Tobler 
044132268 
emelie.tobler@kristianstad.se  kommunstyrelsen 

  

Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 
Änr KS 2022/615 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
I fråga om budget 2023 

• att fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 2023 
till 21,46 öre per skattekrona. 

• att fastställa resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2023 samt drift-
budgetramar för 2023 enligt bilagt budgetförslag. 

• att i övrigt fastställa budgeten för 2023 enligt bilagt förslag. 

• att fastställa investeringsbudgeten på projekt för 2023. Tekniska nämnden har 
ansvar för att investeringsbudgeten för verksamhetslokaler, fastigheter och 
anläggningar inte överskrids. 

• att delegera till kommunstyrelsen att fördela exploateringsbudgeten per pro-
jekt (total ram är angiven). 

• att investeringar överstigande 20 miljoner kronor kräver kommunstyrelsens 
igångsättningstillstånd. Vid avvikelse mot totalkalkylen i igångsättningstill-
ståndet med mer än 20 procent eller 10 miljoner kronor ska ny totalkalkyl 
godkännas av kommunstyrelsen. 

• att slutredovisning av investeringsprojekt med totalkostnad över 20 miljoner 
kronor ska delges kommunstyrelsen vid närmast påföljande delårsbokslut el-
ler bokslut. 
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• att fastställa kommunens låneram för 2023 till totalt 4 300 miljoner kronor 
samt fastställa checkräkningskrediten för kommunkoncernen till 350 miljoner 
kronor för löpande betalningsberedskap. Kommunstyrelsen bemyndigas att 
fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån samt utnyttjande av check-
räkningskredit inom fastställda ramar när så erfordras. 

• att fastställa ram för fordonsleasing till 60 miljoner kronor. 

• att fastställa internräntan 2023 till 1,25 procent, enligt rekommendation ifrån 
Sveriges kommuner och regioner. 

• att bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att till 
nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar, lönekost-
nader för vissa entreprenader, hyresförändringar, indexuppräkningar, fördel-
ning av medel för volymer enligt resursfördelningsmodell, övriga medel som 
budgeterats under anslag för senare fördelning på finansen. 

• att uppmana nämnder att fastställa internbudget och nämndsstyrkort vid förs-
ta nämndssammanträdet 2023. 

I fråga om flerårsplan 2024-2025 

• att godkänna planen som översiktligt handlingsprogram 

Sammanfattning 
Budgetförslaget tar sin utgångspunkt i oförändrad skattesats och samverkan 
om budgetförslaget sker 2022-11-15. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-14 (KF § 79) att anta strategisk färd-
plan för 2021-2024. De strategiska målen som finns i denna budget utgår ifrån 
den strategiska färdplanen som gäller för hela koncernen. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-09 

Majoritetens budgetförslag 2023 

Protokoll kommunövergripande samverkan 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys genomförs av respektive nämnd när de beslutar om 
vilka åtgärder som tas till följd av budgetbeslutet. 

 

Petar Cavala    Oscar Nilsson 
Biträdande kommundirektör   Ekonomidirektör 

Beslut expedieras till 
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Emelie Tobler 
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Politisk 
inriktning 



Trygghet och arbete står i fokus 

Kommunen står inför stora investeringar de närmaste åren. Vi ska bygga nya förskolor, 
skolor och skyddsvallar. Vi ska investera i elevernas skolresultat, den bästa omsorgen och 
allas vår trygghet. Och vi ska göra det utan att skicka räkningen vidare till nästa 
generation. 

En trygg kommun 

Alldeles för länge har invånarna tvingats 
anpassa sig till dem som vägrar 
respektera lagar och normer. Oron att 
drabbas av brott begränsar livet för 
många kristianstadsbor. Vi vill ha trygg-
hetsskapande åtgärder i innerstan och 
trygghetsvärdar i hela kommunen. Vi vill 
också se ett ännu starkare samarbete 
mellan skolan, socialtjänsten och polisen 
för att förebygga att ungdomar lockas in 
i kriminalitet. Familjen är basen i 
samhället, alldeles oavsett hur familjen 
ser ut. Trygga familjer leder till trygga 
barn. Därför ska samhället stötta fam-
iljernas viktiga roll. Satsningar ska ske 
på förebyggande socialt arbete i om-
råden med störst behov. 

Omsorg med kvalitet 

Omsorgen i Kristianstad ska präglas av 
tre grundstenar. Valfrihet, trygghet och 
kvalitet. Det viktiga är inte vem som 
driver omsorgen, utan att den drivs på 
ett tryggt sätt med hög kvalitet. 
Omsorgen utgår från människan, 
omsorgstagaren, och dennes behov. Det 
är också grundbultarna i vårt 
ställningstagande och den politik vi 
driver. Äldre i vår kommun ska känna 
trygghet i att det finns en högkvalitativ 
omsorg, anpassad efter den enskildes 
behov och önskemål, den dagen den 
behövs. Ofrivillig ensamhet är ett gissel 
oavsett ålder men vi vet att risken för 
ensamhet ökar med tilltagande ålder. 
Här är civilsamhället den viktigaste  

aktören och ska därför ha samhällets 
stöd på olika sätt. 

Från bidrag till arbete 

Fler måste gå från bidragsberoende och 
utanförskap till arbete och gemenskap. 
Arbete ska alltid löna sig i Kristianstad. 
För att klara välfärden behöver vi fler 
människor som är med och bidrar, och 
färre som lever på bidrag. Min utgångs-
punkt är att alla som kan arbeta också 
ska göra det. Språkhinder måste 
övervinnas genom en kombination av 
teori och praktik.  

Utbildning med resultat 

Alla barn ska utifrån sina förutsättningar 
få möjlighet att utvecklas till sin fulla 
potential. Kristianstads skolresultat 
ligger fortfarande inte på en acceptabel 
nivå. För att lyfta resultaten krävs det 
reformer som bygger på beprövade 
metoder. Reformer kräver ett starkt 
ledarskap med tydliga målsättningar, 
tydliga resultatmål och mod att göra 
rätt.  

Starkt näringsliv 

För att en kommun ska utvecklas och få 
in skattepengar till välfärden krävs ett 
starkt näringsliv. Kommunen kan aldrig 
och ska inte försöka ”skapa” företag men 
vi kan och ska bli bättre på att ge stöd 



till kommunens olika företag med ett 
gott bemötande och snabbare processer. 

Ekonomi i balans 

Vi ska ha nolltolerans mot slöseri med 
skattebetalarnas pengar. Kommunal 
ekonomi handlar om prioriteringar. Lika 
viktigt som att bestämma vart pengarna 
ska gå, är att kontrollera att pengarna 
går till verksamhet med högsta kvalitet 
till lägsta kostnad. Det är inte vem som 
utför tjänsten eller levererar varan som 
är det viktigaste, utan att den håller hög 
kvalitet till rätt pris. 

Vi kan inte göra av med mer pengar än 
vi har. En budget i balans är en förut-
sättning för att verksamheter och 
kommun ska fungera. Därför krävs en 
effektiv organisation där kärnverksam-
heten prioriteras och att investeringar 
görs på rätt områden och i rätt tid. Lika 
viktigt som att säga ja till projekt är det 
att våga säga nej när så behövs. 
Välfärden kommer att behöva mer 
resurser genom skatteintäkter. Det 
säkerställs genom att människor går 
från bidrag till arbete, inte genom 
skattehöjning. 

Svårt globalt läge 

Hela världen befinner sig just nu i ett 
besvärligt ekonomiskt läge. Effekterna 
av coronapandemin är fortfarande högst 
påtagliga.  Kriget i Ukraina har lett till 
utbudsproblem med markant höjda 
priser på energi och livsmedel. Den 
globala ekonomin påverkar också 
Sverige och Kristianstad med hög 
inflation, minskad köpkraft och ökad 
arbetslöshet.  Prognoserna spår at vi går 
in i en lågkonjunktur under 2023 som 
förvärras något 2024 för att återhämta 
sig 2025 och åter vara i balans igen 
2026. För kommunerna är pensions-
kostnaderna ett tungt åtagande. Ett nytt 

pensionsavtal och stigande inflation gör 
att kalkylen för pensionerna på ett 
halvår har mer än fördubblats och 
närmar sig 200 miljoner kronor nästa år. 
Det är också avgörande för framtiden att 
kommunen inte drar på sig mer lån än 
vad den kan bära i en tid med stigande 
räntor. 

Ansvarsfull prioritering 

När vi fattar beslutet om budget för 
2023 är det alltså under kärva 
ekonomiska förhållanden. Vi kan inte 
lova guld och gröna skogar. Vad vi kan 
göra är att lägga en ansvarsfull budget 
som tar oss igenom lågkonjunkturen och 
gör oss beredda att växla upp med full 
kraft när konjunkturen vänder. Vi 
tvingas till svåra men nödvändiga 
prioriteringar.  

I färdplanens riktning 

Vi står fast vid kommunens strategiska 
färdplan. Målen för hållbarhet, 
attraktivitet, trygghet, arbetsmarknad 
och utbildning sträcker sig till 2024 och 
står i fokus i budget och verksamheten. 
De begränsade satsningar och 
prioriteringar som vi har utrymme för är 
knutna till målen. 

Det extra utrymme som finns väljer vi 
att fördela främst till omsorgens 
funktionsstöd och till barn och unga i 
behov av särskilt stöd inom såväl skola 
som socialtjänst.  

Vi väljer också att påskynda 
digitaliseringen av bygglovsprocessen 
och avsätter medel för det fortsatta 
arbetet för att öka tryggheten och lotsa 
fler från bidrag till arbete. 

Camilla Palm (M)                                      
Carl-Henrik Nilsson (SD)               
Christina Borglund (KD)



  

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ekonomiska 
förutsättningar 



 

 

 

Allmänekonomisk 

bedömning 
 

Återhämtningen efter pandemin har 
under 2022 fortsatt men BNP-tillväxten 
i Sverige har dämpats till följd av situat-
ionen i vår omvärld. Den europeiska 
ekonomin påverkas negativt av kriget i 
Ukraina. Kriget är en stor bidragande 
faktor till de kraftiga prisökningarna på 
energi och råvaror. Detta har i sin tur 
förhöjt osäkerheten för den ekonomiska 
utvecklingen framöver.  
 
För 2023 antas en mycket svag konjunk-
turutveckling med sjunkande räntor till 
följd. Dock kommer ränteläget att ändå 
vara högre än de senaste åren. Trots 
förväntan på en sjunkande inflation un-
der nästa år kommer troligtvis det höga 
priset på många varor och tjänster vara 
bestående. 
 

USA förde, under pandemin, en mycket 
expansiv finanspolitik vilket innebar en 
snabb återhämtning. Stimulansen var 
fem gånger större jämfört med den glo-
bala finanskrisen, givet storleken på 
BNP-nedgången. Samtidigt eldades ef-
terfrågan på importerade varor på. 
Detta i sin tur ledde till en kraftig global 
varuefterfrågan vilket har inneburit 
höjda fraktpriser, förlängda leveransti-
der samt fulla hamnar och därmed stora 
prisuppgångar. Inflationstakten i USA 
ökade snabbt under 2021, främst på 
grund av utbudsproblemen. Den ameri-
kanska centralbanken trodde att den 
höga inflationen skulle vara övergående 
och avvaktade därför till mars 2022 in-
nan man höjde styrräntan. Centralban-
ken förväntas fortsätta höja styrräntan 
då arbetsmarknaden i USA är ansträngd. 
Den mycket höga dollarn har även drivit 
upp inflationen i flera tillväxt- och ut-
vecklingsländer.  
 

Europa påverkas i hög grad av kriget i 
Ukraina vilket har inneburit ett stort 

utbudsproblem med kraftigt förhöjda 
priser på energi och livsmedel. Den höga 
inflationens urholkning av köpkraften 
har medfört att efterfrågetillväxten har 
dämpats markant. Eftersom Europeiska 
centralbanken också behöver strama åt 
penningpolitiken för att komma till rätta 
med inflationen blir det en stor påver-
kan även i Europa. Först stiger inflation-
en och därefter ökar räntorna kraftigt. 
 
Den svenska ekonomin kommer även 
den att bromsa in under 2022. Stigande 
räntor i samband med den höga inflat-
ionen kommer att slå mot investeringar 
och hushållens konsumtion under 2022–
2023. Det är framför allt sällanköpsva-
ror och bostadsköp som kommer att 
minska.  Höga räntor och uppvärm-
ningskostnader kommer att dämpa ef-
terfrågan på bostäder och därmed även 
bostadspriserna. KPIF-inflationen som 
var cirka 4 procent i början av 2022 
uppgick till 9,7 i september samma år. 
Bakom uppgången i år ligger framför allt 
prishöjningarna på livsmedel. KPI-
inflationen som var 8,5 procent i juli har 
ökat till 10,8 i september, främst till följd 
av högre boräntor. 
 
I dagsläget är efterfrågan på arbetskraft 
hög och det är allmänt svårt att rekry-
tera personal. Dock kommer konjunk-
turavmattningen till sist att synas på 
arbetsmarknaden. Sysselsättningsgra-
den förväntas gå neråt under nästa år. 
Dock växer befolkningen i arbetsför ål-
der vilket innebär att antalet sysselsatta 
personer ändå förväntas öka. Förväntan 
är därför att antalet arbetslösa kommer 
att öka under nästa år. Medan svenska 
BNP har återhämtat sig efter pandemin 
ligger antalet arbetade timmar fortfa-
rande lägre än i slutet av 2019. En lägre 
efterfrågan och lönsamhet för fler före-
tag kommer att hålla tillbaka nya rekry-
teringar och företag kommer att försöka 
klara produktionen med befintlig ar-
betsstyrka.   



 

 

 

Ekonomiska förutsättningar 

för kommunsektorn 
 
När omvärlden och prognoser är osäkra 
krävs långsiktigt och strategiskt arbete 
för att ge goda resultat. Med god plane-
ring kan kortsiktiga och hastiga föränd-
ringar minskas, även i osäkra tider. 
 
Resultatutvecklingen  

Kommunsektorn har de senaste två åren 
redovisat rekordhöga resultat. För år 
2020 redovisades 35 miljarder och för 
år 2021 47 miljarder (7,4 procent av 
skatter och generella statsbidrag). År 
2020 erhöll kommunerna kraftiga gene-
rella tillskott för att kunna hantera pan-
demins effekter vilket är en stor förkla-
ring till det höga resultatet. Resultatet 
för 2021 förklaras av en betydligt snabb-
bare ekonomisk återhämtning än för-
väntat och därmed högre skatteintäkter 
än budgeterat.  Endast tre kommuner 
redovisade ett underskott 2021, medan 
271 kommuner hade resultat som mot-
svarade minst 2 procent av skatteintäkt-
eter och generella statsbidrag. Skatte-
underlaget har fortsatt öka under 2022 
och resultatet för 2022 förväntas hamna 
på 39 miljarder kronor, vilket motsvarar 
3,7 procent av skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag. 
 
Efter att ha lämnat den värsta delen av 
pandemin bakom oss befinner vi oss 
redan i nästa kris – kriget i Ukraina. 
Stora flyktingrörelser, stora prisökning-
ar på framför allt energi och livsmedel 
kommer att påverka ekonomin under 
2023. Intäktsökningarna kommer i reala 
termer att bli låga under de närmaste 
åren. Även om resultaten för 2022 ser 
relativt goda ut i kommunerna kommer 
de kraftiga prisökningarna och ökade 
pensionskostnaderna tillsammans med 
avveckling av statsbidrag bidra till en 
tuffare ekonomi under 2023.  
 

Enligt kommunallagen måste kommuner 
varje enskilt budgetår budgetera så att 
intäkterna överstiger kostnaderna. För 
att klara ett resultatmål om 2 procent av 
skatter och generella statsbidrag nästa 
år kommer det troligtvis behövas effek-
tiviseringsåtgärder eller intäktsför-
stärkningar. Det är dock fortsatt oklart 
om det kommer att bli några tillskott för 
2023 i form av nya statsbidrag. 
 
Investeringsutgifterna är fortsatt höga i 
kommunerna även om de minskade un-
der 2021. De senaste årens goda resultat 
har gjort att självfinansieringsgraden av 
investeringarna har varit hög, trots höga 
utgifter. Prognosen framåt visar dock på 
sämre resultat framöver. Det innebär att 
utrymmet för självfinansiering av inve-
steringar försvinner snabbt. Till detta 
läggs en ökad ränta. 
 
Kommunsektorn står de kommande 
åren inför fortsatt stora investeringsbe-
hov och detta kommer ställa krav på 
prioriteringar och/eller högre driftsre-
sultat. SKR brukar rekommendera att 
kommuner har ett resultat på två pro-
cent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag för att klara av att finansiera 
sina investeringar. Med högre investe-
ringsnivåer än normalt, särskilt över tid, 
kommer troligtvis högre resultat än två 
procent att behövas för att säkerställa 
en god ekonomisk hushållning på lång 
sikt.  
 
Finansiering av kommunal verksamhet 

Kommunal verksamhet finansieras i hu-
vudsak med skatteintäkter. Dessa står 
för mer än två tredjedelar av en kom-
muns totala intäkter.  
 
Den offentliga konsumtionen under 
2022 har utvecklats betydligt svagare än 
förväntat. Dels beror detta på avveckling 
av pandemiåtgärder, dels på att det inte 
kom lika mycket flyktingar från Ukraina 
som förväntats. SKR gör bedömningen 



 

 

 

att konsumtionen fortsatt kommer att 
utvecklas svagt under 2023. 
 
Både generella och specialdestinerade 
statsbidrag är nominellt oförändrade 
över åren, vilket innebär att de varken 
räknas upp med prisökningar eller ökar 
i takt med befolkningen. Det finns inget 
etablerat regelverk som styr statens be-
slut om storleken på bidragen och i regel 
fastställs beloppen under hösten före 
det år de ska betalas ut. 
  
Den tredje största intäktsposten för 
kommunerna är taxor och avgiftsintäk-
ter. Under den senaste tioårsperioden 
har denna andel minskat. En bidragande 
orsak till detta är maxtaxor inom barn- 
och äldreomsorgen. 
 
Skatteunderlagstillväxten 

Tillväxten i skatteunderlaget är väldigt 
viktig för kommunernas ekonomiska 
rörelsefrihet. 
 
Skatteunderlaget förväntas växa snabbt 
under 2022–2025. En bidragande faktor 
till ökandet är de höjda garantipension-
erna. Detta leder i sin tur till högre pris-
basbelopp 2023 och 2024. I reala termer 
växer skatteunderlaget med 0,9 procent 
per år 2022–2025 jämfört med de sen-
aste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. 
Trots nominell uppväxling kommer 
kommunsektorns köpkraft urholkas 
drastiskt. Prognosen är att köpkraften 
till och med kommer att falla under 
2023 med 2,7 procent. Intäkterna be-
räknas realt sett bli lägre än föregående 
år. Tappet bedöms som varaktigt och 
kommer att kräva minskade utgifter 
eller andra åtgärder framöver om inte 
statsbidragen höjs ordentligt.  
 
Utmaningar och förutsättningar framöver 

Bristen på arbetskraft de kommande 
åren kommer att vara en av de största 
utmaningarna för hela näringslivet såväl 
som för kommuner. De största behoven 

kommer att uppkomma inom äldre-
omsorgen. Det beror på att 40-talisterna 
efterhand uppnår 80 år och att behovet 
av vård och omsorg ökar i takt med 
ökande ålder. I nästan 6 av 10 kommu-
ner minskar till och med den arbetsföra 
andelen av befolkningen. Utöver bristen 
på arbetskraft kommer det bli ännu svå-
rare att hitta personal med rätt kompe-
tens och utbildning.  
 
Kostnaden för avtalspensioner beräknas 
öka med 6–7 miljarder kronor 2023 för 
kommunerna. Det beror framför allt på 
inflationsuppgången men även på pre-
miehöjningar i det nya pensionsavtalet, 
löneökningar under pandemin samt en 
kraftig ökning av prisbasbeloppet.  
 
Utöver ett demografiskt betingat kost-
nadstryck så tillkommer krav på ökade 
servicenivåer inom flera verksamheter. 
Krav som kan bero på medborgarnas 
ökade förväntningar på den kommunala 
servicen, men också betingat av krav 
från statliga myndigheter. 
 
Snabbt växande investeringar i både 
kommuner och landsting bidrar också 
till kostnadsutvecklingen. Många vatten- 
och avloppsanläggningar, skolor och 
simhallar är byggda under perioden 
1960–1980 och är nu i behov av kraftiga 
renoveringar, om- eller nybyggnationer. 
Till det kommer behovet av fler eller 
större skolor till följd av ett ökat antal 
barn och ungdomar. 
 
Den höga investeringstakten är en ut-
maning för sektorn på två sätt, både i 
form av ökade driftkostnader och genom 
en ökad skuldsättning – prioriteringar 
kommer att bli nödvändiga.  
 
 
 
 
 



 

 

 

Ekonomiska förutsättningar 

för Kristianstads kommun 
 

Prognos för 2022 

Budgeterat resultat för 2022 är +109,4 
miljoner kronor (enligt beslut om revi-
derad budget i oktober 2022), vilket 
motsvarar 1,9 procent av skatteintäkter 
och statsbidrag. En aktuell prognos efter 
augusti månad pekar på ett helårsresul-
tat på +333,2 miljoner kronor eller 5,6 
procent av skatter och statsbidrag*.  
 
Den stora positiva avvikelsen beror 
främst på förbättrade skatteintäkter på 
106,2 miljoner kronor samt ökade gene-
rella statsbidrag om 25,6 miljoner kro-
nor jämfört med budget*. Budgeten är 
baserad på skatteunderlagsprognoser 
från SKR som under pandemin räknade 
med ett betydligt större intäktsbortfall. 
Ökningen är främst driven av en stark 
återhämtning av lönesumman. Arbets-
marknaden har utvecklats väl under 
2022 och fler har varit sysselsatta samt 
har timlönerna stigit. Andra större posi-
tiva avvikelser är tillfälligt sänkta ar-
betsgivaravgifter samt exploateringsin-
täkter. 
  
*Ny skatteunderlagsprognos den 20 ok-
tober visar ytterligare förbättring med 
10,7 miljoner kronor i slutavräkningen av 
skatteintäkter för år 2022. Detta förbätt-
rar helårsprognosen med motsvarande 
belopp. 
 
Långsiktigt hållbar ekonomi 

Precis som många andra står Kristian-
stad inför en stor ekonomisk utmaning, 
både kopplat till ökade investeringsni-
våer och till ökade kostnader till följd av 
demografin. För att stå stark i sådana 
tider krävs starkt ekonomiskt resultat, 
god budgetdisciplin och tydliga priorite-
ringar. För att klara vår utveckling 
framåt behöver vi fortsatt ha starka re-
sultat som gör att vi kan finansiera våra 

investeringar för dagens och morgonda-
gens medborgare.  
 
Demografiska förändringar 

Kristianstads demografiska utmaningar 
följer övriga riket och är kända sedan 
tidigare. Andelen äldre och yngre ökar 
mer än de i arbetsför ålder. Investering-
arna påverkas i form av behov av nya 
lokaler, driften påverkas i form av vo-
lymökningar. Ett jämförelsemått som 
kan användas är den demografiska för-
sörjningskvoten. Måttet beskriver för-
enklat hur många invånare i arbetsför 
ålder (20–64 år) det går på en invånare 
utanför arbetsför ålder. För Kristianstad 
är kvoten idag 0,83 medan snittet för 
alla kommuner är 0,77. Här är alltså ett 
lågt värde fördelaktigt. Mycket tyder 
dock på att kvoten kommer att öka 
kommande år. 
 
Tillkommande volymökningar avseende 
driften under år 2023 är hanterade i 
budgetarbetet, genom avsättning i cen-
tral volympott. 
 
Investeringar 

I syfte att skapa långsiktighet och jäm-
nare investeringstakt över tiden har en 
investeringsplan för åren 2023–2029 
tagits fram. Att tidigt kartlägga kom-
mande behov och att kunna planera och 
prioritera bland kommunens investe-
ringar är en nödvändighet.  
 
Investeringsbudgeten låg år 2022 på 1,2 
miljarder kronor (exklusive ombudgete-
ringar) och ligger på 0,9 miljarder kro-
nor för år 2023. Behoven av större inve-
steringar har varit betydande de senaste 
åren. Dock är investeringsbudgetar på 
dessa höga nivåer inte hållbara på lång 
sikt. Neddragningen av investerings-
budgeten för 2023 är ett steg i arbete 
med att se över investeringsprocessen 
för att uppnå nivåer som är långsiktigt 
hållbara för Kristianstads kommun. 
 



 

 

 

Preliminär LSS-utjämning 2023 

SKR har, med stöd av SCB, gjort prognos 
för utfallet i LSS-utjämningen. Enligt 
beräkningarna för Kristianstads kom-
mun minskar bidraget ifrån 112 miljo-
ner kronor till 103 miljoner kronor för 
år 2023. 
 
Personalkostnadsökningar 2023 

För år 2023 beräknas löneutvecklingen 
(inklusive till exempel lönerörelse och 
löneglidning) enligt SKR uppgå till 3,3 
%, vilket använts som beräkningsgrund i 
budget 2023. 

 
Budgetförändringar 2023 
 

Budgetförutsättningar 

Inför budget 2022 avsattes ytterligare 1 
% av skatter och statsbidrag för att höja 
resultatnivån (från 2% till 3 %). Detta 
gjordes bland annat för att kunna finan-
siera de höga investeringsnivåerna i en 
större omfattning än tidigare. För 2023 
har förutsättningarna förändrats och för 
att kunna visa en budget i balans sänks 
resultatnivån till 1 % av skatteintäkter 
och statsbidrag. 
 
Budgetarbetet för 2023 har haft följande 
utgångspunkter: 

- Samtliga nämnder och förvalt-
ningar erhåller full kompensation 
för löne- och lokalkostnads-
ökningar 

- SKR:s skatteunderlagsprognoser  
- Aktuell pensionskostnadspro-

gnos 
- Framräknat avskrivningsun-

derlag utifrån föreslagen investe-
ringsbudget 

- Budget för tillkommande volym-
förändringar år 2023 läggs 
centralt (20 miljoner kronor) 

- I övrigt kända redan beslutade 
förutsättningar 

- Ett budgeterat resultat motsva-
rande 1 procent av skatteintäkter 
och statsbidrag (61 miljoner kro-
nor) 

 
Planeringsförutsättningar   

Planeringsförutsättningarna som beslu-
tades i juni 2022 innehöll nya satsningar 
om totalt 40 miljoner kronor. 
 
Ekonomiska ramar 

De ekonomiska ramarna inför 2023 har 
utvecklats negativt jämfört med beslut 
om budget 2022 och jämfört med beslu-
tet om planeringsförutsättningar som 
togs i juni 2022. Efter uppdaterade be-
räkningar gällande skatteintäkter, stats-
bidrag, volymökningar och övriga finan-
siella poster, samt att hänsyn tagits till 
redan tagna beslut, är det ekonomiska 
utrymmet för prioritering framtaget. 
Totalt sett är det ekonomiska utrymmet 
46 miljoner kronor (inklusive de tidi-
gare 40 miljoner kronor från planerings-
förutsättningarna). En del av utrymmet 
består av tillfälliga pengar vilket betyder 
att dessa insatser blir tidsbegränsade.  
 
Budgeten innehåller ramförstärkningar 
till nämnderna på 46 miljoner kronor, 
varav 7,5 miljoner kronor är tillfälliga 
ramförstärkningar år 2023.  
 
Nedan tabell redogör för de ekonomiska 
förändringarna i kommunens förutsätt-
ningar från år 2022 till år 2023. 
 
 







  

  
 
 
 
 
 
 
 

Styrning och 
ledning

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Styr- och ledningsmodell 
 
Ekonomi- och verksamhetsstyrning är 
en målmedveten och systematisk pro-
cess för att påverka kommunens sam-
lade verksamhet i riktning mot önskat 
resultat, effektivitet och ekonomisk 
ställning. För en kommun, där verksam-
heten är målet och pengarna medlet, 
innebär god ekonomisk hushållning 
mycket mer än en balanserad ekonomi. 
 
Styrningen ska präglas av ett helhets-
tänkande, det vill säga Kristianstads 
kommuns bästa är överordnat verksam-
hetsmässiga särintressen. Styrning sker 
genom dialog med inriktning på samsyn 
och samförstånd. 
 
 
 

Styr- och ledningsmodellen i Kristian-
stads kommun utgår från kommunalla-
gens krav på att kommunerna ska ha en 
god ekonomisk hushållning i sin verk-
samhet. 
 
Det högst styrande dokumentet som 
finns i kommunen är den beslutade Vis-
ionen. 
 

Vi lyfter tillsammans 
Tillväxt – Tanke – Trivsel 

 

En vision beskriver ett önskat framtida 
tillstånd och behöver inte kunna mätas 
eller vara helt realistiskt. Visionen be-
skriver hur vi vill att samhället ska vara, 
vad kommunen ska satsa på och vilken 
riktning vi ska ta. Tidsperspektivet är 
långsiktigt och sträcker sig över flera 
mandatperioder. Nuvarande vision an-
togs av kommunfullmäktige i juni 2014. 



  

  

Med visionen som grund gör kommun-
fullmäktige en beställning av kommande 
års verksamhet och anger mot vilka mål 
och med vilka medel den ska bedrivas 
inom kommunkoncernen (grundupp-
drag och strategiska mål). Nämnder och 
styrelser fastställer sedan resultatmål 

som syftar till att nå de strategiska må-
len och utveckla grunduppdraget. För-
valtningars och bolags uppdrag är att 
styra verksamheten genom att göra rätt 
insatser och ha rätt kompetens för att 
kunna nå målen.

 

 

 

Figur 1: Illustration av Kristianstads kommuns styr- och ledningsmodell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Planering, uppföljning, och 

analys  

Dessa är av central betydelse i styr- och 
ledningsmodellen. Kristianstads kom-
mun har nu en röd tråd från planering i 
budgeten till uppföljning och utvärde-
ring i delårsrapport och årsredovisning. 
  
Ett av grundkraven är att budgeten ska 
upprättas så att intäkterna överstiger 
kostnaderna. Motiven till detta är bland 
annat: 
• Långsiktig konsolidering av ekono-

min 
• Skapa utrymme för reinvesteringar 
• Täcka ökningen av hela pensionsåta-

gandet 
• Riskexponering och osäkerhetsfak-

torer 
 
Förvaltningsberättelsen i delårsrapport 
och årsredovisning ska innehålla en av-
stämning av god ekonomisk hushållning. 
Om en avstämning visar på ett negativt 
resultat ska fullmäktige anta en särskild 
åtgärdsplan. 
 
Nämnder och styrelser förutsätts inte 
bara följa kommunfullmäktiges inrikt-
ning och resultatkrav utan förutsätts 
också följa alla de lagar och regler som 
påverkar grunduppdraget. Ekonomin 
utgör alltid gräns för verksamhetens 
omfattning. 
 
Om en nämnd befarar att befintlig verk-
samhet inte ryms inom anvisad budget 
är nämnden skyldig att omgående vidta 
åtgärder. 
 
Ansvaret för att ta fram förslag som ger 
nämnden möjlighet att nå anvisad bud-
getnivå vilar på respektive förvaltnings-
chef.  
 
Om nämnden finner att dessa åtgärder 
står i strid med kommunfullmäktiges 
uppsatta mål för verksamheten, ska 
fullmäktige pröva dessa åtgärder. 

Intern kontroll 
Den interna kontrollen regleras i Reg-
lemente för intern kontroll (KF 2019-
12-10 §280) och är en viktig del av styr-
ningen. I begreppet innefattas riktlinjer 
för kommunkoncernen och alla de ruti-
ner som syftar till att säkerställa att re-
surser disponeras i enlighet med kom-
munfullmäktiges intentioner samt sä-
kerställer en riktig och fullständig redo-
visning. 
 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt och 
det övergripande ansvaret inom kom-
munkoncernen. 
 
Nämnden/styrelsen ansvarar för den 
interna kontrollen inom sitt verksam-
hetsområde utifrån en väsentlighets- 
och riskanalys. Förvaltningschef/VD 
svarar för att konkreta regler och anvis-
ningar utformas samt att nämn-
den/styrelsen löpande får information 
om hur kontrollen fungerar. 

 
Ansvar och befogenheter 

Decentralisering kräver klara riktlinjer 
beträffande relationer, ansvar och befo-
genheter. Dessa regleras i nämndernas 
reglementen och förvaltningarnas dele-
geringsordningar. 
 
Kommunfullmäktige (KF) 

Kommunfullmäktige uppdrar i budget åt 
nämnder/styrelser att ansvara för att 
vissa verksamheter blir utförda inom 
ramen för tilldelade resurser. Uppdraget 
anges som: 
 
• Nettoanslag på varierande anslags-

nivåer 
• Anslag per investeringsprojekt eller 

som ramanslag för olika investe-
ringsområden 

• Övergripande styrkort (mål- och re-
sultatstyrning) 

 



  

  

Kommunfullmäktige bär också det yt-
tersta politiska och ekonomiska ansva-
ret för verksamheter som bedrivs i de 
kommunägda bolagen. Ägarinflytandet 
konkretiseras genom att kommunfull-
mäktige: 
• Utser styrelseledamöterna i bolagen 
• Får ta ställning till frågor av princi-

piell beskaffenhet och andra ärenden 
av större vikt 

• Fastställer företagspolicy, ägardirek-
tiv och bolagsordning 

• Verkar som ägare genom bolags-
stämma 

 
Kommunstyrelse (KS) 

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

nering 
• Intern kontroll 
• Finansiell koncernsamordning 
• Uppföljning (ekonomi och verksam-

het) 
• Näringspolitiska åtgärder 
• Omvärldsbevakning/internationella 

frågor 
• Räddningstjänst och civilförsvarsfrå-

gor 
• Personalmyndighet för förvaltnings-

chefer 
 

Kommunstyrelsens uppdrag förstärks 
av kommunallagens krav på god eko-
nomisk hushållning och krav på ekono-
miska och verksamhetsmässiga treårs-
planer. 
 
Personalutskott (PU) 

Personalutskottet är kommunens cen-
trala personalmyndighet med ansvar för 
utveckling av kommunens medarbetare, 
företagshälsovård och fackliga företrä-
dare. 

 
Kostnader för arbetskraft utgör drift-
budgetens största enskilda post. Perso-
naldimensionering, lönepolitik, med 
mera påverkar i hög grad den kommu-
nala ekonomin varför det finns en stark 
koppling mellan personalutskott och 
kommunstyrelse. 
 
Facknämnder 

Nämnderna ansvarar för att kommun-
fullmäktiges uppdrag beträffande eko-
nomi och verksamhet blir utförda. 
Nämnden förutsätts tolka fullmäktiges 
inriktning och resultatkrav för den egna 
förvaltningen. 
 
Förvaltningschef 

Förvaltningschefen har det yttersta 
verksamhets- och resultatansvaret inför 
nämnden samt uppgiften att tydliggöra 
mål och ansvar i organisationen. 
 
Kommunägda bolag 

De kommunägda bolagen är instrument 
för kommunal verksamhet och utgör en 
del av Kristianstads kommun.  
 
Bolagsstyrelsen ansvarar för: 
• att av ägaren uppsatta mål infrias 
• att rapportering sker till ägaren en-

ligt fastställd planering 
  

 



  

 

God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I 
denna budget fastställer kommunfullmäktige i Kristianstads kommun kommande års verk-
samhet och anger mot vilka mål och med vilka medel den ska bedrivas.  
 
 

Utgångspunkter 
Den ekonomiska styrningen och redo-
visningen i kommunen och de kom-
munägda bolagen regleras ytterst av: 
• Kommunallagen 
• Aktiebolagslagen 
• Kommunala redovisningslagen 
• Bokföringslagen 
• Årsredovisningslagen 
 
Den ekonomiska redovisningen styrs 
också av rekommendation-
er/anvisningar från exempelvis Sveriges 
Kommuner och regioner (SKR) samt 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
 
Kommunens verksamheter styrs dessu-
tom av en mängd lagar och förordningar 
inom områden som socialtjänst, skola, 
energi, miljö med flera. 
 
Utöver lagar och förordningar finns po-
licys, program, planer, riktlinjer, princi-
per, regler, anvisningar med mera som 
reglerar olika verksamheter. 
 
 

Värdering av god ekonomisk 

hushållning 
Det är en knepig uppgift att göra en 
sammanvägd värdering av huruvida en 
kommun har god ekonomisk hushåll-
ning eller inte under ett specifikt år. Det 
finns ingen kommunövergripande mall 
att stödja sig på. Hänsyn ska tas till såväl 
finansiella som verksamhetsmässiga 

aspekter. God kommunal hushållning 
innebär att ekonomin ska förvaltas på 
ett säkert och långsiktigt hållbart sätt. 
Inom de gränser som ekonomin sätter 
ska verksamheten vara ändamålsenligt 
utformad och ha en hög effektivitet. 
 
Finansiella resultatmål har funnits un-
der mycket lång tid. Årets resultat, soli-
ditet, skuldsättningsgrad, självfinansie-
ringsgrad och budgetavvikelser med 
flera är ofta kända begrepp och använda 
sedan länge. Även dessa är ibland ifråga-
satta som indikatorer för en god ekono-
misk förvaltning bland annat beroende 
på i vilken konjunktur ekonomin är i och 
beroende på vilket utgångsläge en 
kommun har. Dessutom är det kanske 
inte ett enskilt år som alltid ska utvärde-
ras utan i stället ett längre perspektiv.     
 
De verksamhetsmässiga resultatmålen 
är ännu svårare att värdera mot god 
ekonomisk hushållning. Nyckelorden är 
kvalitet, effektivitet och kundnytta som 
alla är utmanande att mäta på ett objek-
tivt och rättvist sätt. 
 
I delårsrapportens och årsredovisning-
ens förvaltningsberättelse följer Kristi-
anstads kommun upp huruvida vi följer 
god ekonomisk hushållning. De kom-
munövergripande målen kring ekonomi 
och medarbetare är hjälpmedel till 
denna analys. 
 

 



  

Strategiska mål 
 
Strategisk färdplan är ett 
koncernövergripande dokument med 
syfte att precisera och konkretisera 
Vision 2030 och prioritera bland 
utmaningarna som kommunen står 
inför. Den strategiska färdplanen gäller 
för hela kommunkoncernen och är en 
gemensam kraftsamling kring våra 
strategiska målområden. 
 
Den strategiska färdplanen har en 
tidsaspekt på fyra år och beskriver de 
särskilt prioriterade målområdena som 
kommunfullmäktige pekat ut. För varje 
målområde finns resultatindikatorer och 
indikatorvärde för respektive år. Varje 
år fastställs målnivån för dessa och 
presenteras i ett övergripande styrkort. 

 
 
 
Utöver detta sätter kommunfullmäktige 
även ekonomiska mål och medarbetar-
mål. Dessa beskrivs mer i detalj i 
kommande avsnitt:  
 
Ekonomiska mål – 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. 
 
Medarbetarmål – kommunen i rollen 
som arbetsgivare, hur kommunen är 
som arbetsgivare och arbetsplats, på 
vilket sätt kommunen arbetar, rutiner, 
processer, förhållningssätt med mera. 

 
 
Målsättning 
 

Strategisk färdplan Resultatindikator 
Målvärde 

2024 

Indikatorvärde  

2023 

Hållbarhet: 
Kristianstad ska vara en 
ekologiskt, ekonomisk och 
socialt hållbar kommun, 
med rik, välmående natur 
och klimatsmarta 
samhällen präglade av 
minskad segregation och 
hög medborgerlig 
delaktighet 

Växthusgasutsläpp ifrån transporter, 
minskning från 2010 

>33% >28% 

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

M=45; 
Ml=28; 

S=7 

M=40; 
Ml=26; 

S=7 

Mängd insamlat kommunalt avfall, 
exkl. trädgårdsavfall (kg/person) 

<370 375 

Deltagande i senaste valet till 
kommunfullmäktige 

0,88 0,88 

Låg ekonomisk standard, barn <22% <23% 

Arbetsmarknad: 
Kristianstads kommun 
har en bred, hållbar och 
tillgänglig 
arbetsmarknad som 
möter morgondagens 
utmaningar  

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

65 63 

Nöjd Kund Index (NKI) >80 >80 



  

Utbildning: 
I Kristianstad kommun 
finns förutsättningar för 
ett livslångt lärande och 
kompetensutveckling i 
samklang med arbetsliv 
och akademi 

Genomsnittligt meritvärde 
grundskolan 

223 221 

Genomsnittlig betygspoäng 
gymnasieskolan 

15 14,8 

Andel med godkända betyg efter 
avslutad SFI-kurs 

100% 100% 

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

Konkret känsla av otrygghet (LPO) 2,2 2,4 

Trygghetsindikator (SCB) 55 50 

Utsatta områden, enligt polisens 
definition 

0 1 

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

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

70 67 

Attraktionsindex (Tendensor) >60 >57 

Vad tycker du om vår kommun som 
en plats att leva och bo på (SCB) 

67 65 

 

 

Nedan följer en mer detaljerad 
beskrivning av målområdena som 
återfinns i strategisk färdplan. 

 

Hållbarhet 

Hållbarhet, utifrån ett ekologiskt, socialt 
och ekonomiskt perspektiv ska 
genomsyra hela Kristianstads kommun. 
Det övergripande målet är ett grönt och 
inkluderande samhälle, som tar avstamp 
i Brundtlandskommissionens definition 
av hållbar utveckling – att tillgodose 
dagens behov utan att kompromissa 
med kommande generationers förmåga 
att tillgodose sina behov. 
 
Arbetsmarknad 

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

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

All utbildning, för såväl barn, ungdomar 
som vuxna, ger grundläggande värden 
samt kunskaper och förmågor att kunna 
leva och verka i samhället. Utbildning 
stärker såväl kommuninvånarnas 
individuella förmågor som de sociala, att 
kunna arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra. Utbildning sker, 
förutom i olika skolformer, även direkt 



  

inom anställningens ram. De 
grundläggande studierna stärker 
grunden för det livslånga lärandet. 
Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, 
internationalisering och miljöfrågors 
komplexitet ställer nya krav på 
människors kunskaper och sätt att 
arbeta. Alla stimuleras att med 
kreativitet, nyfikenhet och 
självförtroende pröva och omsätta nya 
idéer till handling och att lösa problem. 
 
Trygghet 

Kommunens medborgare, oavsett kön, 
ålder och etnisk eller kulturell bakgrund, 
ska ha samma rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter inom alla områden i 
livet.  Att arbeta för ökad jämlikhet är att 
verka för att alla människor ska kunna 
forma sina liv som individer. Med 
utgångspunkt från Trygghetskommiss-
ionen, ska alla utan oro för att drabbas 
av brott eller olyckor kunna gå ut i 
samhället, kunna promenera hem på 
kvällen och kunna lita på att 
familjemedlemmar har en säker och 
trygg vardag. Detta är viktiga delar i den 
livskvalitet som kommunen vill skapa. 
Brottsförebyggande och trygghets-
skapande arbete behöver bedrivas 
tillsammans med flera aktörer med olika 
ansvarsområde, för att öka tryggheten 
där människor bor och verkar. 
 

Attraktivitet 

Genom den livskvalité Kristianstads 
kommun erbjuder, attraherar vi 
besökare och framtida kommun-
invånare. Vi sätter fokus på ett rikt, brett 
och tillgängligt utbud av kultur, 
föreningsliv, natur och mat. Attrak-
tiviteten drar till sig människor, 
kompetens och idéer, vilket är en 
förutsättning för ett bra näringslivs-
klimat, en expansiv högskola och 
satsningar på infrastruktur. Tillväxt 
skapar också en stark arbetsmarknad, 
vilket ger ett ökat skatteunderlag och är 
positivt för folkhälsan. 



 

   

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 arbe-
tet står i centrum. Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta uppdrag 
med en bra arbetsmiljö tryggas kompetensförsörjningen för framtidens välfärd för att på 
så sätt möta medborgarnas krav och därmed bidra till att uppfylla övriga målsättningar i 
övergripande styrkort. 2020 och 2021 präglades av covid 19 på många sätt och effekten på 
lång sikt är fortfarande oviss. 2022 är ett år som fortsatt präglades av pandemin och 
andra händelser i omvärlden och dessa efterdyningar kommer kunna påverka framöver. 
 

Målsättning 

  

Medarbetarmål Resultatindikator 
Indikator-

värde 2023 

Säkerställd kompe-
tens 
försörjning i alla 
verksamheter 

Sammansättning av medarbetare speglar  
kommuninvånares sammansättning vad gäller 
mångfald 

>Balanstal 0,7 

Sammansättning av medarbetare speglar 
kommuninvånares sammansättning vad gäller kön 
(andel kvinnor)  

<77% 

Genomsnittlig faktisk sysselsättningsgrad (Tillsvi-
dareanställdas grundanställning - partiell tjänstle-
dighet längre än 2 mån) 

≥89 % 

Attraktiv arbetsgi-
vare 
med stolta och   
engagerade medar-
betare 

Personalomsättning ledningsarbete 5-8% 

Personalomsättning 5-8% 

Anställningstrygghet >74% 

Effektivt arbetssätt 

Sjukfrånvaro ≤15 dgr 

Sjuklönekostnad <40 mkr 

Genomsnittlig rehabiliteringstid <70 dgr 

 

Säkerställd kompetensförsörjning i 

alla verksamheter 

För att långsiktigt säkerställa kompe-
tensförsörjningen och attraktiviteten 
som arbetsgivare, krävs goda förutsätt-
ningar för våra medarbetare och chefer 
att kunna göra ett gott arbete. Kan våra 
medarbetare göra ett gott arbete och 
prestera väl i sina arbeten, levererar vi 
kvalitativ välfärd till våra medborgare 

som behöver kommunens välfärdstjäns-
ter. En av de viktigaste nyckelfaktorerna 
i detta är chefers förutsättningar. Ges 
chefen möjlighet att bedriva ett närva-
rande ledarskap och kan arbeta aktivt 
med personal, ekonomi och verksam-
hetsutveckling, ger det i sin tur goda för-
utsättningar för medarbetarna. Inom 
kommunen pågår arbete med att skapa 
bättre förutsättningar för våra chefer, 



 

   

detta utifrån beslutat riktvärde på 25 
medarbetare per chef, samt övriga para-
metrar som bredd och komplexitet, fi-
nansiell eller regelmässig förutsägbarhet 
och geografisk spridning. I tider med 
bristande finansiering och tillgång på 
kompetens, är det därför viktigt att be-
akta detta så att kommunens förmåga 
att leverera kvalitativa välfärdstjänster 
via våra medarbetare till medborgarna 
säkerställs på kort och lång sikt. Kvalita-
tivt ledarskap och stabilitet/kontinuitet 
i medarbetargrupperna, ger i sin tur 
goda förutsättningar för det föränd-
ringsarbete och den verksamhetsut-
veckling som behöver ske för att minska 
på rekryteringsbehovet. 
 
En del i att möta kompetensutmaningen 
är att arbeta med att förlänga arbetslivet 
där revideringen av riktlinjen för tjäns-
tepension har gjorts under 2022. 
 
Som en del i att säkerställa en god ar-
betsmiljö är att det systematiska arbets-
miljöarbetet, likabehandling och sam-
verkan är en naturlig del av verksam-
heten och insatser görs kontinuerligt 
inom området. Under 2022 har en stor 
satsning gjorts både mot chefer och 
medarbetare, bland annat genom utbild-
ning i systematiskt arbetsmiljöarbete 
riktat till chefer och inspirationsföreläs-
ning för alla medarbetare. 
 
Sammansättning av medarbetare ska spegla 

kommuninvånares sammansättning vad gäl-

ler mångfald och kön 

Utmaningen att möta medborgares be-
hov med en begränsad tillgång till kom-
petens kräver flera olika åtgärder inom 
kompetensförsörjning. Balanstal visar 
om sammansättning utrikesfödda bland 
medarbetare speglar kommuninvånarna 
och har för kommunens förvaltningar 
sammantaget enligt uppgift från SCB 
hamnat på 0,7 (jämn nivå 1,0). Målupp-
fyllnad för 2023 är att balansvärdet 
hamnar på högre än 0,7. 
 
Kristianstads kommun har som mål för 

att bättre spegla kommuninvånares 
sammansättning att aktivt arbeta för en 
jämnare könsfördelning i yrkesgrupper 
där det finns mindre än 40 procent av 
något av könen. Måluppfyllelsen för 
2023 anses vara en andel kvinnor på 
mindre är 77 av tillsvidareanställda 
medarbetare.  
 
Genomsnittlig faktisk sysselsättningsgrad  

Heltid för alla tillsvidareanställda ge-
nomfördes fullt ut 2017 och innebär att 
alla tillsvidareanställda ska ha heltid 
som grund och att deltid ska vara en 
möjlighet för den som önskar genom 
tjänstledighet. Rätt till heltid för alla in-

fördes både utifrån jämställdhets- och lika-

behandlingsperspektiv men också som ett 

led i att vara en attraktiv arbetsgivare. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden 
hade en knapp ökning på 0,1 procenten-
heter under 2021 och hamnade på 99,1 
procent. Detta kommer sannolikt att 
vara nivån på sysselsättningsgraden 
framöver.  För att trygga kompetensför-
sörjningen är en inriktning att medarbe-
tare ska arbeta heltid i större omfatt-
ning. Detta mäts genom att ta fram fak-
tisk sysselsättningsgrad där partiell 
tjänstledighet längre än 2 månader dras 
bort från grundanställningen. För helå-
ret 2021 hamnade den faktiska syssel-
sättningsgraden på 86,8 procent vilket 
var en minskning på 1,3 procentenheter.  
För 2023 anses minst 89 procent för den 
faktiska sysselsättningsgraden vara ni-
vån för måluppfyllnad. 
 

Attraktiv arbetsgivare med stolta 

och engagerade medarbetare 

Personalomsättning ledningsarbete  

Att ha en stabil chefsgrupp är en av fram-

gångarna till att bli en attraktiv arbetsgi-

vare och personalomsättningen bör ligga 

på en rimlig nivå. Under 2021 var perso-

nalomsättningen för ledningsarbete 9,2 

procent vilket var en ökning med 2,1 pro-

centenheter jämfört med 2020. För 2023 

anses 5–8 procent vara en rimlig nivå på 

personalomsättningen för chefer. 



 

   

Personalomsättning 

En förutsättning för kontinuitet i verksam-

heten och för att kunna säkerställa engage-

mang hos medarbetare är att personalom-

sättning hamnar på en rimlig nivå. Perso-

nalomsättningen för alla tillsvidarean-

ställda hamnade på 8,0 procent för 2021 

vilket var oförändrat jämfört med 2020. 

För 2023 är 5–8 procent en rimlig nivå på 

personalomsättningen. 

 
Anställningstrygghet 

För att framstå som en attraktiv arbetsgi-

vare ingår bland annat att anställningar är 

ändamålsenlig vad gäller längd och omfatt-

ning. Ju högre andel som har en tillsvidare-

anställning desto större möjlighet till konti-

nuitet och verksamhetsutveckling med 

mera. Anställningstryggheten mäts genom 

att antalet tillsvidareanställda mäts mot an-

talet tidsbegränsade anställningar både 

med månadslön och timlön. Är andelen 

högre än 74 procent har måluppfyllnad 

uppnåtts. 
 

Effektivt arbetssätt 

Sjukfrånvaro 

En förutsättning för kontinuitet och effekti-

vitet i verksamheten är att så många med-

arbetare är på plats och så få som möjligt 

är oplanerat frånvarande på grund av sjuk-

dom. 2021 minskade kommunens totala 
sjukfrånvaro med 2,3 kalenderdagar och 
hamnade på 24,1 kalenderdagar per 
medarbetare och år. De korta sjukskriv-
ningarna under 15 dagar stod för den 
största delen av minskningen med 1,2 
kalenderdagar. Sjukskrivningarna mel-
lan 15 och 90 dagar minskade med 0,9 
dagar samtidigt som de långa sjukskriv-
ningarna över 91 dagar minskade 
knappt med 0,1 dagar. Sjukfrånvaron 

ökade betydligt under 2020 vilket helt och 

hållet kunde kopplas till pandemin. Under 
första halvåret 2022 ökade sjukfrånva-
ron med 0,9 kalenderdagar per medar-
betare. De korta sjukskrivningarna un-
der 14 dagar ökade med 1,2 kalenderdag 
till följd av en kraftig topp under januari 
2022. Målsättningen för sjukfrånvaron 

2023 är en nivå på 15 kalenderdagar el-
ler färre per tillsvidareanställd medar-
betare och år. 
 
Sjuklönekostnad 

Under 2021 minskade sjuklönekostna-
den återigen från att ha ökat under det 
speciella året 2020 som var kopplat till 
den korta sjukfrånvarons ökning, vilket 
var en direkt koppling till den då rå-
dande pandemin. För 2023 antas sjuklö-
nekostnaderna hamna på mindre än 40 
mkr för att nå måluppfyllnad. 
 
Genomsnittlig rehabiliteringstid 

Ett sätt att säkerställa kompetens och 
verksamhet är att se till att medarbetare 
återgår till arbetet så fort som möjligt ef-
ter frånvaro på grund av sjukdom. Mål-
sättning för 2023 är att genomsnittlig 
längd på rehabiliteringsperiod på färre 
än 70 dagar.  
 

Kompetensutveckling och digitalisering 

Arbetet med kompetensutveckling pågår 
kontinuerligt. Kompetensutveckling 
handlar om att ta vara på och vidareut-
veckla de medarbetare som redan finns i 
organisationen. Förvaltningarna arbetar 
fortlöpande med kompetensutveckling 
och förändrat arbetssätt kopplat till ut-
veckling i verksamheten. Nya verktyg 
och former för kompetensutveckling och 
kunskapsöverföring utvecklas ständigt, 
bland annat en digital utbildningsportal.  
 

Likabehandling och jämställdhet 

Likabehandlings- och jämställdhetsar-
betet fortsätter att genomföras utifrån 
riktlinjer och planer. Implementeringen 
av den strategiska utvecklingsplanen för 
jämställdhetsintegrering pågår tillsam-
mans med förvaltningarna. Utbildnings-
satsningar avseende jämställdhetsinte-
grering har genomförts genom att er-
bjuda en digital utbildning till samtliga 
medarbetare. Ytterligare utbildnings-
satsning kommer att tas fram kring Dis-
krimineringslagen och aktiva åtgärder 
för likabehandling i arbetslivet under 
2023. 



 

  

Ekonomi  
Bedömningen av den finansiella situationen grundar sig på flera aspekter, där det ekono-
miska resultatet är en utgångspunkt. Andra lika viktiga aspekter är kapacitetsutveckl-
ingen, riskförhållanden samt kommunens förmåga att styra utvecklingen av den kommu-
nala verksamheten. 

 

Målsättning 
 

Ekonomiska mål Resultatindikator 
Indikatorvärde 

2023 

Ekonomisk kontroll över 
tiden 

Resultatet ska över en rullande femårspe-
riod uppgå till minst 2 procent av de sam-
lade intäkterna från skatt, kommunalekono-
misk utjämning och generella statliga bi-
drag. Resultatet ska också årligen uppfylla 
det lagstadgade balanskravet. 

>1% 

Självfinansieringsgraden av investeringar 
(årets resultat + avskrivningar i förhållande 
till investeringsbelopp) ska sett över en 
femårsperiod uppgå till minst 50 procent. 

>50% 

Ekonomisk kontroll under 
verksamhetsåret 

Avvikelse mot budgeterat resultat +0-5% 

 

 

 

För att styra kommunens ekonomiska 
utveckling i rätt riktning finns såväl 
kortsiktiga som långsiktiga ekonomiska 
mål. 
 
De kortsiktiga målen är anpassade till 
det rådande läget och de aktuella kom-
munalekonomiska förutsättningarna, 
medan de långsiktiga målen utgör rikt-
värden för en hållbar ekonomisk ut-
veckling över tid.  

 
Resultat och kapacitet 
Resultatbudget 

Det budgeterade resultatet för 2022 är 
+109,4 miljoner kronor. För 2023 är det 
budgeterade resultatet +60,9 miljoner 
kronor, vilket motsvarar 1,0 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. 

Kommunens ekonomiska resultat under 
senaste femårsperioden har legat på 4,1 
procent. I avsnittet Ekonomiska förut-
sättningar för Kristianstads kommun 
finns bakgrund till kommunens ekono-
miska läge. 
 
Det är nödvändigt för Kristianstads 
kommun att bibehålla ett starkt ekono-
miskt resultat över tid för att kunna fi-
nansiera välfärden på ett effektivt sätt 
för sina medborgare. Prioriteringar be-
hövs för att fortsätta stärka det ekono-
miska resultatet så att den långsiktiga 
ekonomiska utvecklingen blir positiv. 
Det krävs dessutom ett hårt arbete för 
att höja egenfinansieringen av investe-
ringar, vilket innebär både att stärka re-
sultatet och att prioritera bra och effek-
tivt ibland investeringarna. 



 

  

 
Kommunen tillämpar från 1998 den så 
kallade blandmodellen för redovisning 
av pensioner. 
 
Budgetföljsamhet 

En grundläggande förutsättning för att 
styrning och ledning ska få avsedd effekt 
är att nämnder, styrelser och förvalt-
ningar håller sina ekonomiska budgetar. 
Om detta inte sker blir de ekonomiska 
avväganden som görs av Kommunfull-
mäktige verkningslösa. Inom budgetra-
marna disponerar nämnder, styrelser 
och förvaltningar sina medel för att 
uppnå högsta möjliga måluppfyllelse.  
 
Årets resultat  

För att uppnå god ekonomisk hushåll-
ning ur ett finansiellt perspektiv krävs 
att driftresultaten över tiden är så starka 
att utrymme ges för reinvesteringar och 
täckning av pensionsåtaganden. 
 
Balanskravet är kommunallagens regel-
verk för krav på ekonomisk balans för 
kommuner och landsting. Ekonomisk 
balans handlar om att styra ekonomin 
både i ett kortare och i ett längre tids-
perspektiv. Ett individuellt avgörande 
behöver göras i förhållande till kommu-
nens förutsättningar. 
 
Ur ett finansiellt perspektiv har kommu-
nen i grunden haft en stabil ekonomi och 
finansiell ställning under många år. 
Kommunen måste även framöver vara 
vaksam på den ekonomiska utveckl-
ingen. Det är viktigt att följa och vid be-
hov åtgärda eventuella obalanser i 
grunduppdragen som kan uppstå bland 
annat genom volymökningar, demo-
grafiska förändringar, ökade behov och 
bristande förmåga till omställning. Även 
höga investeringsnivåer, med ökande lå-
neskuld och kapitalkostnader, kan ur-
holka det ekonomiska handlingsutrym-
met som krävs för en sund ekonomi. Det 
är av vikt att sysselsättning och 

skatteunderlag ökar och att de generella 
statsbidragen värdesäkras med en upp-
räkning för demografiska förändringar, 
för att garantera finansieringen av väl-
färden. 
 

Det budgeterade resultatet 2022 var in-
ledningsvis 3 procent av skatter och 
stadsbidrag (+175,0 miljoner kronor). 
Med anledning av stigande inflation 
samt kostnadsökningar beräknade till 
65,6 miljoner kronor för el och livsme-
del har budgeterat resultatmål för 2022 
reviderats till 1,9 procent av skatter och 
statsbidrag (+109,4 miljoner kronor). 
 
För 2023 ser vi stigande inflation och 
kostnadsökningar. För att ge verksam-
heterna jämna förutsättningar sänks re-
sultatmålet för 2023 till 1 procent 
(+60,9 miljoner kronor) av skatter och 
generella statsbidrag. 
 

 
Investeringsvolym och  

självfinansieringsgrad 

Investeringsnivåerna de senaste åren är 
på rekordnivåer. Kommunen arbetar 
med en långsiktig investeringsplan över 
sju år som är vägledande för priorite-
ringarna framöver. Efter flera år av höga 
investeringsnivåer har Kristianstads 
kommun ett nödvändigt behov av att 
minska sina investeringar de kommande 
åren. För att kunna uppnå en god ekono-
misk hushållning är det avgörande att 
kommunen prioriterar efter sina fram-
tida behov samt säkerställer långsiktig 
god ekonomisk hushållning, annars ris-
kerar Kristianstads kommun att dra på 
sig räntekostnader och kapitalkostnader 
som kräver minskning av andra kostna-
der i verksamheten, eller ökning av in-
täkterna. Räntorna har under flera år va-
rit på låga nivåer men är på väg uppåt en 
räntehöjning på 1 procent skulle inne-
bära årliga ökade räntekostnader på ca. 
30 miljoner kronor. 
 



 

  

Inför 2023 kommer nämnderna att få 
givna investeringsramar att förhålla sig 
till. Dessa är framtagna så att kommu-
nen på ett ansvarsfullt och hållbart sätt 
kan finansiera investeringarna både på 
kort och lång sikt. Investeringsramar för 
nämnderna 2023 uppgår till 894 miljo-
ner kronor varav 340 miljoner kronor 
för den taxefinansierade verksamheten 
(vatten och avlopp).  
 
Målsättningen är att investeringsvoly-
men över en femårsperiod ska vara an-
passad för att till en stor del blir självfi-
nansierad, åtminstone med 50 procent. 
Självfinansieringsgraden beräknas ge-
nom att ställa summan av driftresultatet 
och avskrivningar i relation till investe-
ringsutfallet. 
 

Risk och kontroll  
Kortfristig betalningsförmåga 

Den planerade investeringsvolymen 
2022–2024 kräver upplåning i storleks-
ordningen 1 532 miljoner kronor. Kom-
munens låneskuld uppgår i oktober 
2022 till 3 364 miljoner kronor.  
 
Borgensåtaganden 

Kommunens borgensåtaganden uppgår 
till sammanlagt 4 877 miljoner kronor 
vid oktober 2022 enligt nedanstående 
fördelning.   
 

Borgensåtaganden (mkr)  

Kommunala bostadsbolag 3 368,6 

Övriga kommunala bolag 1470,4 

Bostadsrättsföreningar 27,5 

Föreningar och organisationer 2,4 

Egna hem 0,0 

Övriga åtaganden 8,0 

TOTALT 4876,9 

 
Kommunens policy är att nytecknande 
av borgen endast sker till majoritets-
ägda kommunala bolag. 
  

Avsättningar  

Kommunen har i balansräkningen gjort 
avsättning för pensionsåtaganden. 
Pensionsavsättningen som uppgår till  
90,0 miljoner kronor vid oktober 2022 
följer de redovisningsprinciper som 
överensstämmer med den så kallade 
blandmodellen. 
 



 
 
 
 

Räkenskaper 













Investeringsbudget 

I syfte att skapa långsiktighet och jäm-
nare investeringstakt över tiden har en 
investeringsplan för åren 2023-2029 ta-
gits fram. Avsatta investeringsanslag för 
2023 utgör anvisad nivå, medan ansla-
gen från 2024 och framåt utgör plane-
ringsramar som successivt omprövas 
mot bakgrund av rådande ekonomiska 
läge och verksamhetsbehov. Investe-
ringsplanen för vatten och avloppsverk-
samheten innebär att VA-taxan måste 
anpassas.  

För att nå upp till självfinansieringsmå-
let om 50 procent av skatter och bidrag 
har nämnderna inför denna investe-
ringsplan fått en tilldelad ram som totalt 
blir 900 miljoner kronor för kommunen. 
Faktisk ram blev 894 miljoner kronor. 
Konsekvensbeskrivningar för de projekt 
som skjuts på framtiden alternativt 
plockas bort har givits till politiken och 
legat till grund för vilka prioriteringar 
som har gjorts.   

Investeringar överstigande 20 miljoner 
kronor kräver kommunstyrelsens igång-
sättningstillstånd. Vid avvikelse mot to-
talkalkylen i igångsättningstillståndet 
med mer än 20 procent eller 10 miljoner 
kronor ska ny totalkalkyl godkännas av 
kommunstyrelsen. Avvikelser ska rap-
porteras snarast till kommunstyrelsen i 
samband med månadsrapport som en 
bilaga på angiven avvikelsemall.  

För investeringsprojekt som fått ett 
igångsättningstillstånd ska det efter 
slut-förande vid årsbokslutberedningen 
ske en slutkostnadsredovisning till kom-
munstyrelsen. Redovisningen ska belysa 
det ekonomiska utfallet och eventuella 
avvikelser från budget ska kommente-
ras. Tekniska nämnden har ansvar för 
att investeringsbudgeten för verksam-
hetslokaler, fastigheter och anläggningar 
inte överskrids. 

Vatten och avlopp 
Arbetet med Centrala reningsverket 
fortsatte under 2022. Byggnationen fort-
sätter under 2023 och är kommunens 
största investering på totalt 684 miljo-
ner kronor. Projekteringen för 
Hedentorps pumpstation kommer att 
påbörjas under 2023. Denna är delvis en 
del av vallutbyggnaden. Projekt Våtmark 
i Nosaby kommer ske under förutsätt-
ning att extern finansiering delvis sker. 

Skolbyggnader 
För att täcka skolbehovet pågår ett fler-
tal investeringsprojekt. För Österlövs 
skola och förskola fortskrider entrepre-
nadskede under 2023. Ombyggnation av 
Milnerskolan (som ersätter ny skola 
Hammarslund) kommer att färdigställas 
under 2023. Under 2023 kommer pro-
jekteringen av Allöskolan att slutföras 
för att sedan under 2024 kunna gå in i 
entreprenadfas. Gymnasiesärskolan 
kommer att delvis flyttas till Wendesom-
rådet och entreprenadfasen för att ge-
nomföra detta kommer att inledas under 
2023. För ny förskola Hammar finns 
möjlighet att genomföra investeringen 
så fort detaljplanen vunnit laga kraft. 

Kultur- och fritidslokaler 
Under 2023 kommer förstudien att fort-
satta för projektet ny isyta.  

Trafik och gator 
Under 2023 kommer projektet kring att 
Kanalgatan ska göras om till stadsgata 
genomföras. 

Investeringar exploateringar 
För 2023-2029 har en ram satts för in-
vesteringar kopplat till exploateringar 
där projekten delats in i olika kategorier. 
Fördelning per respektive kategori åter-
finns i investeringsplanen.  



  

 

Övriga investeringar 
Under 2023 kommer ombyggnationen 
av Åhus brandstation att färdigställas. 
Utöver kommunens egna investeringar 
slutför ABK:s dotterbolag de närmsta 
åren nytt vård- och omsorgsboende i 
Tollarp och korttidsverksamhet för per-
soner med funktionsvariationer. Även 
Renhållningen planerar ytterligare inve-
steringar på hållbarhetsparken Retu-
rum. 
 
På följande sidor återfinns investerings-
budgeten för 2023 och planeringen för 
åren 2024-2029.  
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-12-01 

 
 
 
 

Budget för kommunrevisionen år 2023 
Änr KS 2022/615 1.4.1 

 
Förslag till kommunfullmäktige 

• Budgetera 2 849 tkr till kommunrevisionen för år 2023. 
 
 
 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 11 kapitel § 8 ska kommunfullmäktiges presidium 
upprätta förslag till kommande års budget för revisorernas verksamhet. 

Då jäv föreligger kan inte kommunfullmäktiges presidium bereda förslag 
till budget för kommunens revisorer. Istället utses den ledamot i 
fullmäktige med längst tjänstgöringstid som inte har några andra politiska 
uppdrag i kommunen att bereda revisorernas budget för år 2023. 
Ledamoten är 
Radovan Javurek (L). 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om antalet ledamöter i 
revisionen samt kostnader för upphandlade sakkunniga revisorer föreslås 
budgeten till kommunrevisionen uppgå till 2 849 tkr för år 2023. 
Kommunrevisionen kommer att kompenseras för eventuell höjning av 
arvoden för förtroendevalda 2023. 

 
 

Justeringsdag 
2022-12-01 

Justerare Sekreterare 
 
 

Radovan Javurek Hanna Nicander 
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Signerat dokument 
Detta dokument är elektroniskt signerat av nedanstående och juridiskt bindande. 

 
 

Signed by: RADOVAN JAVUREK 
Date: 2022-12-01 09:39:47 
BankID refno: 7043ffd4-51a2-45b1-8d73-ce0e2a9c2781 

Signed by: Hanna Nicander 
Date: 2022-12-01 09:43:21 
BankID refno: 2b103550-18eb-4d01-8518-6373c57f883b 

 
Radovan Javurek Hanna Nicander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
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 2022-11-15 
 

Kommunövergripande samverkansgrupp   

 

 

KÖS § 98 

Samverkan - Budgetramar 2023 
Änr KS 2022/615 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsgivaren informerade om förslag till budget för 2023 den 7 november 2022.   

En kommunövergripande riskbedömning är gjord, den har samma form som förra året. 
Nämnder och förvaltningar behöver göra prioriteringar inom sina ramar både avseende 
budget och investeringar. Detta kan i förlängningen leda till arbetsmiljörisker för 
medarbetare i kommunens förvaltningar. Eventuella arbetsmiljörisker behöver bedömas 
inom respektive förvaltningar när definitiva ramar finns. 

Kommunövergripande samverkansgruppens slutsats 

Vision förklarar sig oeniga med arbetsgivaren med bilaga. Samverkat via mail. 

Saco-rådet förklarar sig oeniga med arbetsgivaren med bilaga. 

Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund samt kommunal förklarar sig oeniga med 
arbetsgivaren enligt bilaga. 

Underlag 

Majoritetens budgetförslag. 
Riskbedömning budget 2023. 
Presentation KÖS 2022-11-07. 
Bilaga – Vision. 
Bilaga – Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund 
Bilaga – Saco-rådet.  









 

 

Socialdemokraternas förslag till Budget 2023  Sid 1 

Kommunfullmäktige 

 

 

EN BUDGET FÖR ATT SÄKRA OMSORGEN OCH MÖTA LÅG-

KONJUNKTUREN! 

Socialdemokraternas förslag till Budget 2023 

Tack vare den tidigare s-ledda regeringens stora satsningar på skola och omsorg och extra 

stöd för att skona barn, äldre välfärdens arbetare undan pandemins konsekvenser har Kris-

tianstads kommun tre goda år med historiskt höga ekonomiska överskott i ryggen. Vi har 

därför möjlighet att lägga en offensiv budget som satsar på förebyggande åtgärder för 

minskade driftskostnader på sikt och för att få fler Kristianstadsbor i arbete och därmed en 

större skattebas. Vi utgår från samma basnivå som M-KD-SD-styret men sänker överskotts-

målet till 0,25 %. Det innebär att vi utöver styrets 46 mkr fördelar 45,75 mkr. Ett generellt 

effektiviseringsuppdrag beräknas ge 5 mkr och vi föreslår också en värdeöverföring på 

34,6 mkr av överskjutande eget kapital från KKF. Det innebär en möjlighet att fördela to-

talt 131,35 mkr för att fler ska ha ett jobb att gå till, för att fler elever ska lyckas i skolan 

och för en trygg omsorg den dagen behov finns. Medarbetare i Kristianstads kommun ska 

ha en god arbetsmiljö för att ges bästa förutsättningar att ge medborgarna verksamhet 

med hög kvalitet.  

Pandemirestriktionerna avlöstes av Rysslands krig mot Ukraina vilket medfört nya utma-

ningar i form av en hög inflation och ett förändrat säkerhetsläge. Förändrade förutsättning-

arna för energiförsörjning, livsmedelsproduktion eller byggsektorn visar tydligt på beho-

vet av ett starkare samhälle. Ett samhälle som är mer resilient och mindre sårbart gällande 

våra grundläggande behov. Vi behöver vara rustade med sjukvårdsmaterial, läkemedel, 

livsmedel och drivmedel för att klara oss ett antal månader genom olika sorters kriser. För 

kommuner och regioner innebär L-M-KD-SD-styrets slottsavtal att nödvändiga satsningar 

på vård, skola och omsorg troligen uteblir. Den påbörjade upprustningen av både det 

militära och civila försvaret måste fortsätta på både nationell och lokal nivå. Tillgång till 

skyddsrum och beredskapslager har under vår långa stabila tid av fred offrats till förmån 

för marknadens just-in-time-principer. 

Vår bedömning är att vi måste satsa på välfärden, både som återhämtning men också för 

att långsiktigt stärka den. Den offentliga och gemensamt finansierade välfärden är ett 

grundfundament för en jämlik och stark välfärd. Det är så vi bygger ett samhälle för alla. Vi 

ser vikten av ett starkt samhälle som har kraft att stå emot när samhället drabbas av olika 

utmaningar. Vårt uppdrag måste därför vara att beskriva hur vi kan stärka den gemen-

samma välfärden, inte försvaga den. Vår uppfattning är att människor är beredda att betala 

en skälig skatt om samhället levererar en välfärd av god kvalitet. Vi prioriterar jobben, om-

sorgen och skolan. 



 

 

Socialdemokraternas förslag till Budget 2023  Sid 2 

Socialdemokratiska prioriteringar i Budget 2023 

20 miljoner kronor till arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vuxenutbildnings-in-

satser - för varje kommuninvånares rätt att bidra till samhället. S-regeringens stöd un-

der pandemin, inte minst permitteringsstödet, bidrog också till att svenskt näringsliv kla-

rade sig relativt väl och tiotusentals jobb räddades kvar. Det råder en alltför hög arbets-

löshet i Kristianstads kommun, särskilt bland unga, nya svenskar och medborgare med 

någon form av funktionsvariation. Jobbskapande åtgärder och utbildningssatsningar för 

att det ska bli enklare att växa och växla under hela arbetslivet är prioriterat för att ännu 

fler Kristianstadsbor ska komma i arbete och generera mer resurser till ett ännu bättre Kris-

tianstad. Vinsterna är både personliga och samhälleliga och insatserna kan vara exempel-

vis studier, praktik, nystartsarbeten och lärlingsutbildningar.  

Ett utredningsuppdrag behöver ges för att reda ut hur olika utbildningsformer för vuxna 

och vägledningscentrum organiseras effektivast men insatserna kan inte vänta till att detta 

är klargjort. En förstärkt vuxenutbildning syftar både till att möta den ökade efterfrågan 

men också för att utveckla vuxenutbildningen i ett bredare perspektiv både vad gäller or-

ganisation, aktörer och innehåll utifrån ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Kommu-

nens näringslivsenhet, vuxenutbildningen, det lokala näringslivet, SYV- och arbetsmark-

nadsverksamheter behöver samverka mer för att hitta vägar till vidare studier och arbete 

inom branscher där det råder brist på arbetskraft. Utbildning och arbete utgör grundläg-

gande fundament för att nå kommunens vision “Tanke, Trygghet och Trivsel”. Kommunens 

insatser måste stärkas för att främja och verka för ett livskraftigt näringsliv.  

Det är särskilt viktigt att hålla en god och nära dialog med Arbetsförmedlingen, bland an-

nat genom den överenskommelse som tecknats, för att kunna ta i anspråk de arbetsmark-

nadspolitiska verktyg som tillhandahålls av staten. Åtgärder som dessa måste också om-

fatta personer med funktionsvariationer, som av olika skäl kan behöva stöd för att få en 

plats på arbetsmarknaden. Med rätt stöd och rätt åtgärder leder det ofta till vidare studier 

eller arbete. Vägen till ett jobb måste kortas och vårt näringslivs brist på efterfrågad kom-

petens behöver matchas bättre med dem som ännu inte är i arbete. Satsningar på jobb-

skapande åtgärder minskar behovet av försörjningsstöd och rätten till egen försörjning är 

grundläggande för att ha makten att forma sitt eget liv.  

 

40 miljoner kronor till omsorgsnämnden för att återställa välfärdssveket alliansen 

skapat gentemot äldre kommuninvånare, personer med funktionsnedsättning och 

deras anhöriga. Pandemin blottlade brister i vården och omsorgen om de äldre och vi-

sade på nödvändigheten att satsa på äldreomsorgen, genom kompetenslyft, satsningar 

på medarbetarna och förstärkningar av kvaliteten. Detta tycks tyvärr vara bortglömt i hö-

gerns budgetförslag. Kris är en chans till omställning och vi vill lyfta äldreomsorgen från 

en skälig nivå till en god nivå som motsvarar de ökade behov av vård och förväntningar 

som ställs på omsorg. Det behövs kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med brister 

och säkra framtida behov, där omsorg och omtanke om varandra är målet i verksamheten, 

inte vinstjakt och effektiviseringar.  
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Kristianstad ska vara en äldrevänlig kommun. Omsorgen har bred kompetens att fortsätta 

det goda förebyggande arbetet som görs för att ingen äldre ska vara ofrivilligt ensam. Det 

kommunövergripande arbetet med ett hälsosamt och aktivt åldrande behöver fortsätta. 

Allt fler av oss är äldre och antalet äldre än 80 år kommer att öka kraftigt de närmaste åren. 

Med hög ålder följer ofta ökat behov av vård och omsorg. Vi ser därför att arbetet med att 

stärka kontinuiteten inom hemtjänsten ska fortsätta och vi föreslår ett mer teambaserat ar-

betssätt enligt en modell där tvärprofessionell kompetens möts. Det krävs fler välfär-

darabetare i omsorgen och vi vill skrota minutjakten i både hemtjänst och på vård och 

omsorgsboende. Tillitsbaserad styrning där medarbetarnas kompetens värdesätts och 

kommer till sin rätt ger långsiktigt högre kvalitet. 

Inom området funktionsstöd vet vi hur mycket det betyder med ett meningsfullt arbete, 

kommunen som arbetsgivare ska vara ett föredöme i ett inkluderande arbetsliv, här för 

personer med funktionsnedsättning. Det finns många goda exempel på samarbeten både 

i kommunen och i olika företag. Det här är ett arbete som behöver stärkas ytterligare. Såväl 

livskvalitén för individen som innovationsklimatet för kommunen stärks av en politik för ett 

inkluderande arbetsliv. Ett fortsatt fokus på en jämställd funktionshinderpolitik för en ökad 

medvetenhet om våld mot kvinnor, samt möjliggöra särskilda insatser för ekonomisk jäm-

ställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning. Det handlar om ett rättighetsarbete, där 

även den som har en funktionsnedsättning ska kunna känna delaktighet i samhället genom 

meningsfull sysselsättning och kunna försörja sig själv. 

 För att långsiktigt bygga kvalitet i omsorgen krävs en utredning av den av medarbetarna 

omvittnade tystnadskultur. Vi ser att det finns behov av en genomlysning av Hälso- och 

sjukvårdsverksamhetens ledning organisation och kvalitet. Syftet är att utreda stärka pati-

entsäkerheten genom att utreda just verksamheten kopplat till bemanning och arbets-

miljö. Arbetet är en förutsättning för att stoppa den nedåtgående spiral av sjuksköterskor 

som lämnar omsorgen, och långsiktigt skapa förutsättningar för en stabil hälso- och sjuk-

vårdsorganisation. 

 

30 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden för varje barns rätt till bästa 

möjliga start i livet. En av kommunens särskilda utmaningar vi står inför är att ge hög 

kvalitet i förskolor, skolor och fritidshem för ett ökande antal barn och elever. Stora an-

strängningar måste göras för att stärka likvärdigheten och det behövs fler vuxna i de olika 

skolformerna. Varje barn har rätt att få det stöd som krävs för att lyckas i skolan och därmed 

få en god grund att stå på i vuxenlivet. Forskning har visat att tidiga insatser är avgörande 

för skolframgång men även för att barnet ska utveckla en positiv självbild och få bättre 

förutsättningar att lyckas i det fortsatta skolarbetet.  

Vi vill återföra resurser till modersmålsundervisning/studiehandledning och inför möjlig-

heten att successivt införa 25 timmar i den allmänna förskola successivt med 5-åringarna 

läsåret 23/24 för att alla barn ska få en likvärdigare chans att vara rustade inför skolstarten. 

Vi vill höja resurser till de olika skolformerna med fokus på elever i behov av särskilt stöd, 

elevhälsan och en förstärkning av fritidshemmens pedagogiska möjligheter. Vi fördelar 

också medel motsvarande M-KD-L-regeringens borttagna statsbidrag till musikskolan. Att 

ge barn och unga en god grund att stå på är den bästa investeringen för framtiden! 
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22 miljoner kronor till arbete- och välfärdsnämnden för ett socialt hållbart samhälle. 

Trygghet handlar i högsta grad om att barn kan växa upp i trygga miljöer. Våld i nära relat-

ioner, framförallt mäns våld mot kvinnor, är ett världshälsoproblem som aldrig kan accepteras 

och handlingsberedskapen måste vara fortsatt hög när barn och kvinnor far illa. När det gäller 

boende för våldsutsatta har vi motionerat om en förtursmodell för just denna målgrupp, vi vill 

genomföra detta så fort utredningen är klar. 

Det förbyggande arbetet med unga kriminella behöver implementeras i förvaltningen för 

att inte bli ett projekt som försvinner vid projekttidens slut. Projektet arbetar idag aktivt 

med att inhämta kunskap, metoder och aktivt förebyggande arbete. Detta är en del i att 

fortsatt kunna arbeta med unga som är på väg in i kriminalitet och sätta stopp för nyrekry-

teringen. En konsekvens av arbetet med unga personer som är på väg in i kriminalitet är 

höga placeringskostnader och det behovet kommer att finnas kvar över tid och något som 

vi behöver ta höjd för. Men för att kunna sätta in åtgärder innan och efter en placering är 

förvaltningen i fart med att instifta öppenvårdsinsatser som exempelvis Intensiv Hemma-

baserad Familjebehandling (IHF) i egen regi. För att detta arbete ska kunna fortsätta och 

utvecklas är det viktigt att mattan inte dras undan fötterna.  

Urbana Hembygdsgården är en fantastisk mötesplats för många av kommunens medbor-

gare där de kan få kunskap, nätverka och andra aktiviteter. Det är av vikt att kommunen 

har kvar en sådan verksamhet och att den utvecklas och för att stärka arbetet ytterligare 

skulle detta kunna ske tillsammans med den lokala ideella sektorn.  

Kristianstads kommun har sedan en tid tillbaka ett IOP tillsammans med Stadsmissionen 

vilket är en vinst för kommunen, stadsmissionen och deras besökare. Under året 2022 

framkom det från olika håll att det var allmänt stök på stan och mycket folk som brukar 

besöka stadsmissionen då det var ett glapp mellan stadsmissionens och natthärbärgets 

öppettider. Det genomfördes på prov att hålla extra öppet på stadsmissionens Café David. 

Enligt utvärderingar har denna åtgärd visat på ett gott resultat. Därför beslutades det om 

ett tilläggsavtal där de utökade öppettiderna skulle fortsätta 2022 ut. Därför är det av yt-

tersta vikt att detta fortsatt är finansierat och att det IOP som idag finns revideras med 

denna ändring och kostnad.  

 

6 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämnden för att stärka kreativiteten och skapa 

möten och förståelse människor emellan. För oss socialdemokrater innebär områden 

som kultur och fritid också tillhör väsentliga delar av välfärden. Barn och ungdomars fritid 

och möjlighet att skolas in i föreningslivet är ett fundament till vårt fria och demokratiska 

samhälle och kompletterar vårdnadshavarnas ansvar och skolans uppdrag. Biblioteken har 

en demokratisk nyckelroll och förutom meröppna bibliotek vill vi att biblioteken i Linderöd 

och på Österäng öppnas igen.  

Stödet till föreningar med egna anläggningar behöver förbättras och inför 2023 prioriterar 

vi att öka energibidraget för att fler föreningar ska kunna sänka sina driftskostnader och 

istället satsa på föreningens verksamhet och samtidigt minska klimatavtrycket. Behovet av 

mer isyta är utrett och behöver läggas in i planen för investeringar. Föreningsliv och fritids-

gårdar spelar också en avgörande roll i det förebyggande trygghetsarbete som nu pågår. 

Vi avsätter även resurser för att stärka samarbetet med Musik i Syd och Unga Musik i Syd.  
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I vår kommun har vi 8 friluftsbad, sex av dem i kommunal regi och två föreningsdrivna. 

Vattenvana är viktigt för att lära sig simma och känna sig trygg i vid vatten.  Att tillgänglig-

göra möjligheten att lära sig simma oavsett om man bor inne i stan eller ute på den natur-

sköna landsbygden är viktigt. Vi värderar våra friluftsbad och därför är det viktigt att kom-

munen har en långsiktig underhållsplan för att hålla våra friluftsbad i gott skick. 

 

6 miljoner kronor för “Handslaget för trygghet” för allas rätt till trygghet och delak-

tighet oavsett vem du är eller var du bor. Trygghet handlar i grunden om att arbeta 

förebyggande på olika plan. Vi behöver fortsätta att upprätthålla en hög och god ambit-

ionsnivå i det förebyggande arbetet och genom satsningar på skola, jobbskapande åtgär-

der och föreningsliv. 

För varje krona som M-KD-SD-styret lägger på hårda åtgärder som kameraövervakning 

och ordningsvakter lägger vi det dubbla på förebyggande insatser. Vi fortsätter satsningen 

på “Aktiv sommar”, fria lovaktiviteter, feriearbeten för ökad trygghet och förebyggande 

stöd för att bryta ungas rekrytering till kriminalitet. Vi föreslår också att medel söks för att 

anställa en koordinator för förbättrad myndighetssamverkan mot brott av olika slag. Ge-

nom att motarbeta allt från de mindre brotten på gatan till svartjobb och bidragsfusk ska 

det vara otryggt och besvärligt att verka som kriminell i Kristianstads kommun.  

Allas möjligheter till full delaktighet i samhällslivet kräver ett målmedvetet och strategiskt 

arbete. Det handlar om demokratifrågor, att motverka olika former av förtryckande struk-

turer som till exempel hedersnormer, funktionsnedsattas möjligheter till ett fritt liv m m. Vi 

socialdemokrater föreslår att vi ska inrätta en fullmäktigeberedning med syftet att arbeta 

för att deklarera Kristianstad, likt andra kommuner, som en MR- kommun. SKR tillhanda-

håller en modell för hur ett sådant arbete kan bedrivas. 

 

En grön och hållbar tillväxt 

För kommunens del är det viktigt att vi främjar en grön och hållbar tillväxt, för fler arbets-

tillfällen och ökade skatteintäkter. Vi ska ha ett klimat och ett förhållningssätt som gör det 

intressant och attraktivt att etablera företag här. Krinova Science Park är en spjutspets med 

profilområdena mat, miljö och hälsa som främjar innovationer och kreativitet. Samverkan 

och ett stärkt partnerskap med Högskolan Kristianstad är avgörande för kommunens ut-

vecklingsmöjligheter gällande kompetensförsörjning, nyföretagande och innovationer. 

Kristianstads näringsliv har klarat sig bra genom pandemin oavsett om vi jämför oss nat-

ionellt eller internationellt tack vare att många företag är små eller medelstora och verk-

samma inom flera olika branscher. Vårt lokala näringsliv går ofta i täten gällande hållbar-

hetsarbetet och har insett att detta är en stark konkurrensfördel.  

Däremot uppfattar näringslivet Kristianstads kommuns företagsklimat som minst sagt uselt 

vilket tagit sig uttryck i flera år av bottenplaceringar i Svenskt Näringslivs ranking av kom-

munernas företagsklimat. Avgörande för kommunens utveckling på både kort och lång 

sikt är bygglovshanteringen. Därför föreslår vi att det genomförs en extern genomlysning 
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och utifrån den en handlingsplan för att kommunen ska leva upp till gällande lagkrav. Da-

gens långa handläggningstider hämmar näringslivets utveckling och innebär både mins-

kade exploaterings- och skatteintäkter. Svårigheter att rekrytera personal med efterfrågad 

kompetens anges av företagarna som största hindret att växa. Kommunen behöver bli en 

aktiv aktör för att utbildningsmöjligheter och arbetslivets behov ska beaktas som en hel-

het. Inte bara näringslivet utan även välfärdssektorn står inför mycket stora rekryteringsbe-

hov redan nu och än mer de närmsta åren. Matchningen av de som står utanför arbets-

marknaden och arbetslivets behov behöver utvecklas och fördjupas för att varje kommun-

medborgare ska få möjlighet till egen försörjning. 

Det finns behov av mer verksamhetsmark både i centralorten och i flera av våra omgivande 

basorter. Gällande Tollarp finns behov av att ta fram en översiktsplan för att den glädjande 

utveckling som nu sker inte ska blockera för framtida behov. Det krävs därför en genom-

tänkt långsiktighet som tar hänsyn till alla berörda samhällsfunktioner och intressenter. Be-

hov av ny mark ska inte ske på jordbruksmark som länsstyrelsen klassar som bruknings-

värd.  

Behovet av en högre självförsörjningsgrad gällande energi är anledningen till att vi driver 

att det tas fram en handlingsplan för att Kristianstads kommun ska bli till 80 % självförsör-

jande med energi till år 2030 med en färdplan som siktar mot att vi på sikt ska bli en ener-

gipositiv kommun. För att kunna välkomna nya näringslivsetableringar, motverka elavbrott 

eller ha motståndskraft vid framtida utmaningar krävs investeringar för att säkra energiför-

sörjningen. En plan för vilka investeringar som krävs för att säkra elförsörjningen nu och i 

framtiden behöver tas fram utifrån ett koncernperspektiv. 

Kristianstad handlar om både stad och land. Landsbygdsstrategi behöver revideras såsom 

det är beslutat, en gång per mandatperiod. Frågor som rör mindre orter och landsbygden 

måste stå ännu högre på dagordningen och hit hör inte minst gatu- och vägbelysning, som 

nu i stor utsträckning släcks ner. Kristianstads kommun måste snarast ta fram en strategi 

för hur detta ska mötas och vi kan inte acceptera att all belysning längs vägarna på lands-

bygden släcks ner. Bostadsbyggandet ska ta sin utgångspunkt i att värna byggandet av 

bostäder för medborgarnas olika behov i livet i hela kommunen och blanda olika boende-

former. Kartläggningen av obebodda hus har rönt stort intresse men förutsätter en fort-

sättning för att de som redan anmält sitt intresse ska kunna matchas mot identifierade ob-

jekt.  

Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike spelar en viktig roll som modellområde för hållbar 

utveckling, för pedagogik, för forskning och som besöksmål. Det finns ett starkt stöd i kom-

munen för att stärka gröna och blåa värden. Kommunens grönområden och friluftsområ-

den lockar många besökare. Tivoliparken och stadens träd och grönområden betyder 

mycket för hälsa och välmående och därmed också vår attraktionskraft utöver värdet för 

den biologiska mångfalden. För att på sikt säkerställa stadens gröna utveckling behöver 

en stadsträdgårdsmästares kompetens för strategisk, långsiktig förvaltningsövergripande 

planering exempelvis vid exploatering eller framtagande av planer. En trädplan behövs 

för att säkerställa trädens betydelse i detaljplaneläggning, samt identifiera brist - och po-

tentiella utvecklingsområden gällande träd. 

Agenda 2030 behöver bli alltmer av konkret handling. Eftersom barnen är vår framtid vill 

vi se att en Miljönyckel tas fram som likt Kulturnyckeln erbjuds samtliga grundskoleelever 
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med en progression och kopplad till skolans läroplaner. Kommunen ska vara fortsatt med 

i och aktiv med att utveckla Fairtrade. Kommun, näringsliv, den idéburna sektorn och en-

skilda har alla viktiga roller i att bygga det långsiktigt hållbara Kristianstad. På EU-nivån 

görs stora insatser för att lyfta Europas länder med lån och bidrag för att stärka omställ-

ningen till ett hållbart samhälle.  

Den förtätning som nu planeras i staden gör det särskilt viktigt att värna gröna miljöer med 

grönområden, parker och livskraftiga träd. Utvecklingsinsatser pågår i flera projekt; det 

handlar om centrum, Barbackaområdet och Näsby stadsutveckling. Vallskyddet ska stär-

kas i enlighet med den av Kommunstyrelsen antagna planen. Cykelvägsutbyggnaden 

måste ges ekonomiskt utrymme i enlighet med antagna planer. Med anledning av Hög-

skolans planerade lokalisering och stadsutveckling Näsby behöver GC-lösning på norra 

Bangårdsområdet. 

Offentliga verksamheter är stora beställare av varor och tjänster. För kommunens del 

handlar det bland annat om i ny- och ombyggnationer inom skolområdet, VA-verksam-

heten och inte minst det centrala reningsverket. Den planerade investeringsvolymen är 

tung och med rådande världsläge ser vi att även viktiga framtidssatsningar kan behöva 

skjutas fram något i tid. Investeringar genererar många arbetstillfällen men vi ska inte yt-

terligare förvärra den materialbrist som råder och förväntas råda ett tag framöver. Däremot 

ska vi vara redo att handla upp planerade projekt när konjunkturen viker för att motverka 

kommande lågkonjunkturer.  

Kristianstad är en mötesplats och en plats för många och stora evenemang. Besöksnäring 

och turism är väsentliga inslag i vår kommun och tillför stora värden och många olika ak-

törer bidrar till detta. Kommunen är involverad på flera sätt; genom en egen organisation 

för evenemang, genom den orangea staden, Handelsstaden och andra samarbeten. Vi 

menar att det är dags att gå vidare med planerna om ett destinationsbolag i kommunen, 

där samordning och samarbete mellan flera aktörer kan bli effektivare. 

Kristianstads kommuns läge och storlek ger oss ett särskilt ansvar för tillväxt och attraktivi-

tet i hela Nordöstra Skåne. Kommunen behöver vara än mer aktiv i de här diskussionerna 

och fortsätta arbetet för att förverkliga dubbelspåret till Hässleholm. Dubbelspåret är av 

avgörande betydelse för att hela Skåne i praktiken ska fungera som en arbetsmarknads-

region, där Kristianstads kommun med sina 87 000 invånare spelar en viktig roll. 
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Arbetet ska vara en friskfaktor 

Medarbetarna i kommunens värdefullaste resurs och därför har vi socialdemokrater avgett 

ett arbetsmiljölöfte. Kvalitet uppstår i grunden i mötet mellan den anställde och kommu-

ninvånaren. Det är hur det mötet sker och innehållet i det som avgör kvaliteten i välfärden. 

Avgörande för goda möten med kvalitet i välfärden är att de anställda har verktyg och 

förutsättningar för att ge goda möten. Det kräver en god arbetsmiljö och en hög grad av 

delaktighet i arbetets planering och genomförande.  

Det görs en hel del insatser i arbetet för en god arbetsmiljö men ännu är sjukfrånvaron 

alltför hög. Kommunen måste fortsätta att satsa på goda arbetsmiljöer och den anställde 

måste få de förutsättningar som krävs för att kunna genomföra sitt arbete på ett tillfreds-

ställande sätt. Därför vill vi påbörja arbetet med att införa att rätten till arbetsskor inom 

omsorgen från 2023. Arbetet ska man bli frisk av, inte sjuk. Arbetet som en friskfaktor är 

en avgörande fråga för kommunen som arbetsgivare! 

Vi socialdemokrater vill att en pott för arbetsmiljöinsatser skapas genom årliga avsätt-

ningar. Syftet är att stärka framtidssatsningar på ett långsiktigt arbetsmiljöarbete. Potten 

ska i huvudsak verka på en övergripande nivå med strategiska åtgärder som förbättrar 

arbetsmiljön. Arbetet med potten ska ske i nära samverkan med de fackliga organisation-

erna. 
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Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

• Säkra och stärka resurserna till jobbskapande åtgärder, omsorgen och skolan. 

• Hålla en hög ambitionsnivå för arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser för 

vuxna. De leder till arbete och gör det möjligt att växa eller växla under hela arbets-

livet för att kunna möta förändrade kompetenskrav. 

• Stärka arbetet för ett tryggt Kristianstad, där förebyggande insatser riktade till unga 

står i fokus. 

• Höj energibidraget till ideella föreningar för sänkta driftskostnader genom energi-

effektivisering. 

• Stärk samarbetet med Musik i Syd och Unga Musik i Syd. 

• Arbeta för att stärka och utveckla miljö- och klimatarbetet, med Agenda 2030 som 

utgångspunkt, där Biosfärområde Kristianstads Vattenrikes uppdrag som modell-

område för hållbar utveckling ska spela en viktig roll. 

• Utred en Miljönyckel som likt Kulturnyckeln erbjuds alla elever med en progression 

och kopplad till skolans läroplaner. 

• Fortsatt fokus på arbetsmiljöåtgärder för goda arbetsmiljöer genom avsättningar i 

en central pott för strategiska arbetsmiljösatsningar. 

• Revidera Kristianstads kommuns landsbygdsstrategi varje mandatperiod enligt 

plan. 

• Att Kommunstyrelsen ger i uppdrag om en extern genomlysning av dagens lov-

hantering som blir underlag i framtagandet av en handlingsplan för att få en bygg-

lovshantering som säkerställer att Kristianstads kommun uppfyller gällande lagkrav 

och bidrar till en positiv näringslivsutveckling  

• Fortsatt arbete med att stärka Krinovas utveckling, för innovationer och grön och 

hållbar tillväxt. Krinovas roll lokalt och i Skåne, för innovationer inom livsmedelsom-

rådet bidrar till näringslivsutvecklingen och vi vill växla upp ytterligare genom ökad 

basfinansiering. 

• Hålla nere nivån gällande kommunala investeringar med anledning av det osäkra 

läget inom byggsektorn. Vi ska vara beredda att dra igång planerade projekt direkt 

konjunkturen viker för att motverka arbetslöshet och för att det billigare att inve-

stera i lågkonjunktur. 

   

 

  



 

 

Socialdemokraternas förslag till Budget 2023  Sid 10 

Omsorgsnämnden       + 40 mkr 

• Det behövs fler medarbetare i våra verksamheter 

• Kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen. 

• Ge hemtjänsten rätt förutsättningar att skrota minutjakten. 

• Översyn av hur hälso- och sjukvården kan stärkas inom äldreomsorgen. 

• Stärka det förebyggande arbetet med det ideella föreningslivet. 

• Utveckla den dagliga verksamheten inom funktionsstöd. 

• Påbörja arbetet med att införa rätten till fria arbetsskor inom omsorgen 

 

Barn- och utbildningsnämnden     + 30 mkr 

• Återföring av resurser med fokus på barn och elever i behov av stöd och  
elevhälsan. 

• Förstärkning av fritidshemmen 

• Modersmålsundervisning/studiehandledning 

• Kulturskolan/musikskolan 

• Införande av 25-timmars allmän förskola för 5-åringar läsåret 23/24 

• Införa fria mensskydd from ht 2023  

 

Arbete- och välfärdsnämnden     + 22 mkr 

• Förtursmodell för våldsutsatta 

• Förebyggande arbete för att stoppa nyrekrytering och kriminalitet  

• Uppdaterat IOP med Stadsmissionen för utökade öppettider 

• Utveckling av Urbana Hembygdsgården 

  



 

 

Socialdemokraternas förslag till Budget 2023  Sid 11 

Kultur- och fritidsnämnden     + 6,0 mkr 

• Fria lovaktiviteter  

• Ökade föreningsbidrag när de kommer till aktivitetsstöd och driftbidrag  

• Ökat energieffektiviseringsbidrag till föreningar  

• Öka upp potten för investeringsbidrag  

• Stärka samarbetet med Musik i Syd  

• Fortsätta bygga ut meröppna bibliotek 

• Föreningarnas Hus  

 

Tekniska nämnden       + 4,5 mkr 

• Fast organisation för arbetsmarknadsåtgärder 

• Utökning av löpande underhåll 

• Förstärkta resurser till Hälsoträdgården 

• Arbetsgrupp för potentiellt energipositiva samarbeten 

• Inrätta Stadsträdgårdsmästare  

 

Byggnadsnämnden       + 1,0 mkr 

• Genomlysning av bygglovshanteringen för framtagande av handlingsplan 

• Förstärkning av plan- och bygglov. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden    + 1,0 mkr 

• Utökad tillsyn. 

• Utreda Miljönyckeln  

 

Kommunstyrelsen        + 31,35 mkr 

• Målområde Arbete  + 20,0 mkr 

Arbetsmarknadspolitiska insatser och utbildning i  

samverkan - KS utreder och samordnar för att:  

– växla försörjningsstöd till riktiga arbeten (AVN).  

– olika former av vuxenutbildning för att kunna växa  

och växla under hela arbetslivet (BUN + AVN). 



 

 

Socialdemokraternas förslag till Budget 2023  Sid 12 

• Handslag för Trygghet  + 6,0 mkr 

• Avsättning till Arbetsmiljöpott + 2,0 mkr   

• Framtagande av handlingsplan för en bygglovs- + 0,2 mkr 
hantering som följer gällande lagkrav  

• Landsbygdsutveckling  + 0,8 mkr 
matchningsfasen Obebodda fastigheter 

• Trygghet - koordinator  + 0,8 mkr 
för myndighetssamverkan mot brott 

• Ökad basfinansiering, Krinova + 0,5 mkr 

• Utreda ungdomsbiljett  + 0,2 mkr 

• Ospecificerat + 1,35 mkr  

 

Effektiviseringsuppdrag på administration - 5,0 mkr 

 

       Summa:      + 131,35 mkr 
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Investeringar 

Enligt kommunstyrelsens förslag samt: 

• Genomförandeplan för Grönplanen 3,3 mkr 

• Indexkompensera ramar för   6,2 mkr 
Miljö- och Energisparåtgärder 

• Strategisk landsbygdsbelysning 5,0 mkr 

• Ram för Asfaltsbeläggningsplanen  5,0 mkr  
(Totalt 31,3 mkr 2023) 

• Utredning av GC norra Bangårdsområdet  0,5 mkr   

Summa:  20 mkr  

 

Övriga förslag till beslut: 

• Fastställa ett överskott i driftsbudgeten om 0,25 % motsvarande 15,25 mkr. 

• Att överföra 34,6 mkr av överskjutande eget kapital i KKF till driftsbudgeten. 

• Att fastställa en total investeringsbudget på 914 227 tkr. 

• Se över den administrativa överbyggnaden för förvaltningarna i Rådhuset och 
Östra kommunhuset, för ökad samverkan mellan förvaltningarna och effektivare 
upphandlingar med utgångspunkt från föreslagna prioriteringar. 

 

 

Kristianstad 2022-11-22 

För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen 

 

 

Ulrika Tollgren (S) Martin Hallingström Skoglund (S) 



   

 

 

 

 

Ett Kristianstad för alla,  
inte några få 
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Övergripande 
 
Under många år har budgeten varit ansträngd och resurserna snålt fördelade trots att kommunen 
när åren väl varit slut visat på stora överskott, många av de nedskärningar som gjorts har visat sig 
vara helt onödiga. När vi nu har blåbruna styren både kommunalt och nationellt är tyvärr än hårdare 
tider att vänta, satsningar på offentlig sektor som tidigare regeringar gjort kommer med all 
sannolikhet att utebli. Det blir därmed extra angeläget att pengarna inte tillåts försvinna iväg till 
ställen där de inte gör nytta såsom extra arvoden och privat flygtrafik eller att överskottet sätts så 
högt att det tränger undan viktig verksamhet. 
 
Allt fler unga och äldre i vår kommun ställer krav på en genomtänkt och långsiktig planering och 
finansiering där krav på effektivitet aldrig kan gå före kvalitet och god omsorg. Detta kräver en 
långsiktig omfördelning av resurser och en solidarisk finansiering. Kommunal verksamhet behöver 
ha ett långsiktigt perspektiv, för att ge de resultat som eftersträvas. Pengar skall inte ges enstaka år 
för att därefter dras in igen. Satsningar på arbetsmiljö, barns lärande och socialt förebyggande 
arbete kräver många års enträget arbete. Resultaten syns inte omedelbart utan är något som 
arbetas upp över tid och sedan måste underhållas.  
 
 
Intäkter och övrig finansiering 
 
Vänsterpartiet är i grunden positiva till att Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) inte avkrävs någon 
värdeöverföring, vi är dock fortsatt kritiska mot att KKF tvingas finansierara flygplatsen. 
Vänsterpartiet menar att det är hög tid att sluta sponsra en verksamhet som konstant går med 
förlust och som dessutom innebär en stor miljöbelastning. Det är hög tid att värna miljön genom att 
sluta finansiera den privata flygtrafiken och använda pengarna klokare. 
Vi ser dock att C4 energi genom de höga elpriser som funnits under året gjort så pass stora 
överskott att en riktad värdeöverföring kan vara rimlig. Vi väljer därför att rikta ett särskilt 
avkastningskrav mot C4 energi på 20 miljoner. 
Vänsterpartiet har också under många år varit kritiska mot de höga arvoden som betalas ut i 
kommunen och menar att de borde sänkas. När nu den nya majoriteten också väljer att tillsätta 
ett antal ytterligare viceposter till hög kostnad och med oklart ansvar anser vi det vara hög tid att 
skära i kostnaderna för den politiska organisationen. Demokrati skall få kosta och förtroendevalda 
måste få skälig ersättning men politik skall inte vara en födkrok där partiers lojalitet köps mot 
extra arvoderade poster. 
Vänsterpartiet föreslår följande effektiviseringar  
 

1. Sänkt grundarvodet för heltidstjänstgörande förtroendevald till 47 000 :-/mån och 
därmed även sänkning av övriga arvoden vilket innebär en besparing på 3 mkr 

2. Inga nya vice ordförande, vilket innebär en besparing på 2 mkr 
3. Ingen kommunal värdeöverföring till Kristianstad Airport 
4. Riktad överföring från C4 energi 20 mkr 
5. Borttaget målområde trygghet 2 mkr 

 
På så sätt skapar vi tillsammans med ett minskat överskott på 28 mkr ett utrymme på 67 mkr som 
fördelas enligt följande: 
  



   

 

Nämnd  Syfte  Ramförstärkning  
Vänsterpartiet  

 30-timmar förskola alla barn 2  

 Återstarta slussen 5  

 Kommunala musikskolan 2  

 Modersmålsundervisning 2  

 Öppen förskola Österäng 0,5  

 Utökad närvaroverksamhet Komvux 2,5  

 Satsning mellanstadie 13  

Totalt: Barn‐ och 
utbildningsnämnden 

  27 
 

 Projekt 6-timmars arbetsdag 20 
 

 

Totalt: Omsorgsnämnden   20 

 Våld i nära relationer 5  

 Ökade kostnader placeringar 10  

Totalt: Arbete och 
välfärdsnämnden  

  15 
 

 Återöppna bibliotek 2  

 Stöd studieförbund 1  

 Stöd byaföreningar 2  

Totalt: Kultur- och 
fritidsnämnden 

  5 

 
 
En satsning på arbetsmiljön genom 30-timmars arbetsvecka 
 
Vänsterpartiets mål är att Kristianstads kommun ska vara en arbetsgivare i framkant som många vill 
arbeta för.  Vi ser med oro på att många vittnar om stress och ohälsa på arbetsplatserna vilket leder 
till sämre kvalitet på arbetet och sämre service till kommunens invånare. Detta innebär även högre 
sjuklönekostnader för kommunen i dess arbetsgivarroll. Vi vill vända denna utveckling genom en 
offensiv personalpolitik.  
 
Att förväntas arbeta heltid men i praktiken enbart orka med deltid är många av de anställdas 
verklighet. Därför vill vi ta ett första steg mot sundare och mer jämställda arbetsplatser genom att 
föreslå en arbetstidsänkning till trettiotimmars arbetsvecka som heltidsnorm i verksamheter där 
tidigare försök visat god effekt. För att kunna rekrytera och vara attraktiva som arbetsgivare vill vi 
lyfta ett antal yrkeskategorier där sjukfrånvaron är hög och där deltider och timanställningar är mer 
förekommande. Det är i dessa verksamheter vi föreslår arbetstidsförkortning.  
 
Vänsterpartiet avsätter 20 miljoner för att påbörja arbetet med införandet av 30-timmars 
arbetsvecka, men menar också att en del av satsningen framöver kommer att finansieras av 
minskade kostnader för timvikarier och sjukfrånvaro. Vi vill att kommunen ska vara ett föredöme 
som arbetsgivare genom att erbjuda bra grundlöner och en stabil löneutveckling. En utvecklande 
och god arbetsmiljö och jämställda löner är en förutsättning för att kunna attrahera personal. 
Anställda i kommunen förtjänar en trygg ekonomi, en bra arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. 
 
 



   

 

Vita Jobb 
 
Avtalsuppföljningen är central för kommunen. Det ska inte vara möjligt att upprepade gånger bryta 
mot upphandlingsavtal utan vitesföreläggande eller att kommunen överväger att bryta ingångna 
avtal. Det är också av största vikt att de upphandlingar som väl görs innehåller skarpa kriterier om 
kollektivavtalsliknande anställningsformer, meddelarfrihet, förbud mot ackordslöner samt att 
personalen garanteras möjligheten att arbeta vidare även om ett annat företag vinner 
upphandlingen. Vänsterpartiet vill att Kristianstads kommun ska tillämpa ”vita jobb modellen” 
vilken innebär att entreprenörer och underentreprenörer förbinder sig att följa kollektivavtal eller 
villkor i enlighet med kollektivavtal och att detta följs upp systematiskt. 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen behöver i samarbete med andra berörda myndigheter skärpa 
kontrollen av verksamheter där risken för svart arbetskraft är extra stor. 
 
En värdig omsorg 
 
För Vänsterpartiet går omsorgspolitiken ut på att ge människor mer lika förutsättningar till ett gott 
liv. Vårt mål för folkhälsoarbetet är att hälsotillståndet i första hand ska förbättras för dem som har 
sämst hälsa. En förutsättning för en bra vård och för en bra arbetsmiljö är att det finns tillräckligt 
med personal, och bra scheman. Vänsterpartiet verkar därför för att styra resurserna till ökad 
personalbemanning i omsorgssektorn och inte minst låta personalen vara mer delaktiga i sin egen 
arbetsprocess. Tekniska lösningar skapas bäst när personalen efterfrågar bättre arbetsredskap och 
inte när politiker vill sänka kostnader. Vänsterpartiet ser också gärna personaldrivande boenden 
med kommunen som huvudman. 
 
När hälsan sviker och den åldersrelaterade ohälsan sätter in är det viktigt att samhällets insatser 
fungerar så att den enskilde skall ha möjlighet att leva ett så rikt och aktivt liv som möjligt. 
Grundprincipen måste vara att insatserna skall ges så att den enskilde har möjlighet att bo kvar i sin 
bostad så länge man själv önskar. När detta inte längre är möjligt skall det finnas möjlighet att flytta 
till väl fungerande särskilda boenden med hög standard för människor med varierande bakgrund 
och omsorgsbehov i alla kommundelar. Vi vill även se möjligheter till både mötesplatser och till ett 
brett utbud av aktiviteter som möter de behov kommunens invånare har. För detta bör 
biståndsprövningen vara generös. Vi ser också med oro på utvecklingen av kyld mat som levereras 
veckovis och tar bort en stunds socialsamvaro. Utöver social samvaro finns även en stor risk för 
undernäring då lusten att äta riskerar att minska. 
 
Vänsterpartiet är kritiskt till olika typer av privatiseringar. Hemtjänst och särskilda boenden drivs 
bäst av demokratiskt styrda offentliga förvaltningar utan inblandning av vinstintressen. Att se 
människor med omfattande vårdbehov som kunder på en marknad där olika bolag skall konkurrera 
om marknadsandelar är för oss en ovärdig människosyn. 
 
Inom Lagen om särskilt stöd (LSS) står Kristianstads kommun inför stora utmaningar. Dels saknar 
man grundläggande kompetens enligt Socialstyrelsens bestämmelser vilket i sin tur innebär att 
människor placeras i boenden utanför kommunens gränser vilket ger kommunen höga extra 
kostnader. Vi har heller inga gemensamhetslokaler som är anpassade för personer med 
funktionsnedsättningar av exempelvis neuropsykologisk karaktär där det krävs att grupperna är 
mindre och där det även bör finnas rum för avskildhet. 
 
Vänsterpartiet ser ett fortsatt behov av betald specialistutbildning till de som har en grundläggande 
vårdutbildning. Under de senaste åren har en hel del utbildningar skett men det är fortfarande för 



   

 

få av de anställda som erbjudits vidareutbildning i sitt yrke. 
 
Lärdomar från corona 
Under Coronaepidemin har behovet av personal med god kompetens och rimliga förutsättningar 
att utföra sitt arbete visat sig vara en nyckelfaktor för att minska smittspridningen. Det just-in-time 
tänkande som präglat personalförsörjningen under alldeles för lång tid har visat sig vara ett stort 
bekymmer. För att krama ut varje tänkbar minut har system skapats där personal gått runt på flera 
arbetsplatser och mängden anställda som varje äldre träffar har tillåtits fortsätta att öka. Förutom 
att skapa en ohållbar stress för de anställda och otrygghet för de äldre så innebär det en oacceptabel 
smittrisk. Detta är sammantaget inte hållbart och behöver förändras. Kristianstad behöver som 
kommun avskaffa nuvarande arbetstidsmodell där personal går runt på olika arbetsplatser. Ett 
tydligt fokus behöver läggas på hemtjänsten så att antalet personer varje äldre träffar sänks. 
Mängden vikarier som är inne på varje boende eller hemtjänstteam måste hållas så låg som möjligt. 
Epidemin har också visat på behovet av påbyggnadsutbildningar för personal, ett arbete som 
egentligen aldrig kan stanna upp utan hela tiden behöver utvecklas 
 
Den isolering som blivit effekten av försöken att minska smittspridningen har fört med sig ytterligare 
effekter som samhället i stort måste vara beredda att hantera. Den psykiska hälsan har drabbats, 
risken för våld i nära relationer har ökat och repressiva strukturer inom familjer har kunnat fortgå. 
Sammantaget kräver det en lyhördhet för att se signaler och agera så tidigt som möjligt. 
 

En likvärdig och kompensatorisk skola 
 
Vänsterpartiet vill att förskolan, skolan och skolbarnomsorgen ska ha tillräckliga resurser för att 
möta barns olika behov. Skolans förmåga att kompensera för olika bakgrund och behov handlar inte 
bara om hur mycket resurser skolan har tillgång till, utan även om hur dessa resurser används. Vi 
vill se till att det finns tillräckliga resurser för särskilt stöd redan i förskolan och under de första åren 
i grundskolan. De elever som behöver stöd ska få det från första början för att främja en god 
utveckling. Därför ska också läxhjälp erbjudas i skolan, av behörig och utbildad personal. All 
tillgänglig forskning visar på att genomgången skolgång med gymnasiebehörighet kopplat med 
framtidstro är de viktigaste åtgärderna för att stoppa nyrekrytering till kriminella gäng. Genom en 
satsning tidigt i skolåldern med extra stöd till de elever som har svårt att klara målen görs mer för 
att förhindra kriminalitet och utanförskap än den signalpolitik som idag bedrivs i kommunen.  
 
Vänsterpartiet vill att kommunen ska erbjuda utökade öppettider i förskolan och skolbarnomsorgen 
för de som behöver det. För att kunna bedriva en meningsfull och pedagogisk verksamhet måste 
grupperna minskas. Vi vill också utöka rätten för alla barn till minst 30 timmars förskola per vecka 
istället för nuvarande 15 timmar.  Detta skulle innebära att rätten till förskola stärks för barn till 
arbetslösa och föräldralediga. Detta är viktigt för att främja barnens sociala och språkliga utveckling. 
 
Vänsterpartiet delar bedömningen att mellanstadiet behöver en resursförstärkning för att stärka 
verksamhet, dock delar vi inte bedömningen att dessa resurser kan tas från fritidsverksamheten. På 
fritids arbetas det varje dag med alla former av sociala förmågor och inofficiellt lärande som givetvis 
också gynnar skolan, till exempel förmåga att fokusera, koncentrera sig och att visa hänsyn och 
respekt mot varandra. Den ena delen av verksamheten skall inte ställas mot den andra och vi väljer 
därför att särskild finansiera en resursförstärkning av mellanstadiet som inte går ut över 
fritidsverksamheten. 
 
 



   

 

Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningen är en viktig byggsten i det livslånga lärandet, människor ska kunna bygga på sina 
kunskaper, byta yrke eller få komma ett steg närmare anställning genom att kunna studera som 
vuxen. Oavsett var du befinner dig i livet ska vuxenutbildningen och komvux finnas där. Då är det 
viktigt att kommunen har en så bra och varierad utbildning som möjligt. I pandemins fotspår har 
distansundervisningen kommit att bli en stor del av det svenska utbildningsväsendet. För många är 
det ett smart och bekvämt sätt att studera, för andra har det inte passat alls. Vänsterpartiet menar 
att platsbunden undervisning alltid måste finnas som alternativ. Många av de som står långt från 
arbete och som inte klarat grund-och gymnasieskolan behöver den stöttning som platsbunden 
undervisning kan skapa. 
 
Arbete och välfärd 
 
Vänsterpartiets mål är att arbete- och välfärdsförvaltningen ska ha tillräckliga resurser för att kunna 
erbjuda stöd och hjälp till de personer som på olika sätt kommer i kontakt med förvaltningens 
verksamheter. Idag ser vi att stora delar av arbete- och välfärdsförvaltningen befinner sig i en 
ohållbar situation.  
 
Kristianstad har under många år haft många invånare som saknar sysselsättning. I Coronapandemin 
har detta förvärrats. Långa perioder av arbetslöshet riskerar att påverka hälsan hos den enskilde, 
samtidigt som det påverkar privatekonomi, pension och kommunens samlade intäkter. För att fler 
ska kunna arbeta behövs fler arbetstillfällen både inom offentlig och privat sektor.  
 
Under krisen har vi sett många följdverkningar av otrygga anställningar. Människor har förlorat sina 
försörjningar mer eller mindre utan förvarning och brister inom utbildning och stor tidspress har lett 
till risk för ökad smittspridning inom t.ex. omsorgen. Trygga anställningsformer är ett måste för att 
skapa en stabil och långsiktigt hållbar arbetsmarknad. Den uppförsbacke som vi nu har framför oss 
kräver samordning mellan många samhällsinstanser, inte minst alla nivåer av utbildning och 
kompetensutveckling.  
 
Omorganisationen av Arbetsförmedlingen har förvärrat en redan tidigare problematisk situation. 
Det är fortsatt viktigt att följa de efterverkningar som uppstår i förändringen och att kommunen kan 
utgöra stöd för många av de människor som drabbas. Den verksamhet inom rehabilitering och 
anpassade arbetsplatser som tidigare sköttes av Arbetsförmedlingen behöver fortfarande finnas till 
för de som nyttjar den. Det ökade intresse som synts för arbete inom välfärden behöver tillvaratas 
när fler unga söker sig till omvårdnad, ett område där vi kommer att behöva en bred och skicklig 
kompetens i framtiden. 
 
Våld i nära relationer 
 
Våld i nära relation är ett vanligt samhällsproblem, så vanligt att WHO klassar det som ett 
folkhälsoproblem. Våldet drabbar individer från alla delar av samhället och i alla åldrar -män och 
kvinnor, barn och vuxna. Det är dock män som står för det upprepade, grova och dödliga våldet 
vilket även gör våldet till en jämställdhetsfråga. Våldet får stora konsekvenser för de drabbade och 
skapar lidande för såväl utsatt som utövare. För samhället innebär det stora kostnader i form av ex 
ekonomiska utgifter för sjukvård, rättsväsende, polis och socialtjänstens insatser mm.  
  
Kristianstad kommun har idag ett gott samarbete med Kristianstad Kvinnojour, ett samarbete som 
behöver fortsätta och garanteras långsiktigt så att kvinnojouren har en trygghet i sitt fortsatta 



   

 

arbete. Även Tjejjouren Lotus behöver ekonomist stöd från kommunen för att de ska kunna 
fortsätta bedriva sitt viktiga arbete att stötta unga tjejer. 
 
Bättre fritid 
 
Behovet av kultur och fritid bär vi med oss från första stund och är avgörande för barns och 
ungdomars goda utveckling. Vi vill verka för en integration av förskola och skola med 
kulturinstitutioner som konsthallar, museer och bibliotek. 
 
Möjligheten till en meningsfull fritid är idag klass-, köns- och etniskt segregerad. Kristianstad är 
tyvärr en segregerad stad med vissa rika välmående områden och vissa områden med stor 
arbetslöshet och sociala problem. Detta slår naturligtvis igenom även vad det gäller möjligheten till 
fritidsaktiviteter. Det är därför ytterst viktigt att de områden i Kristianstad med störst 
socioekonomisk segregation har fritidsgårdar som kan erbjuda de unga en meningsfull verksamhet. 
Tillgång till bad och simundervisning ska vara en rättighet för alla oavsett var i kommunen man bor. 
Vänsterpartiet menar att det bör finnas badanläggningar i kommunens alla delar och att alla bör få 
kommunalt driftstöd. 
 
I syfte att ge kommunens samtliga barn och ungdomar tillgång till en konstruktiv och utvecklande 
fritid, vill Vänsterpartiet att kultur- och fritidsnämnden konsekvent inför syskonrabatt när det gäller 
inträden och arrangemang i kommunens fritids- och kulturanläggningar. Syskonrabatten ska vara 
progressiv, på så sätt att rabatten bör bli större ju fler syskon som deltar. 
 
Folkbildningen och kommunens studieförbund har på olika sätt drabbats av nedskärningar och 
indragningar. Vänsterpartiet menar att folkbildning i alla dess former är oerhört angelägen 
verksamhet och väljer därför att öka på anslaget till kommunens alla studieförbund. 

 
Förstärkt SFI-undervisning 
 
Att förstå och kunna göra sig förstådd är viktigt för att kunna bli en del i ett nytt samhälle. Det är 
mycket som är nytt och svårt för den som nyss kommit till Sverige och då ska vi som kommun göra 
allt vad vi kan för att göra livet lättare. Språket är avgörande för människors möjlighet till deltagande 
i samhället för Vänsterpartiet är det tydligt att det inte går att vänta med språkundervisning och 
samhällsorientering till dess att en person får uppehållstillstånd. Detta måste komma igång redan 
under asylprocessen. Vänsterpartiet ser också gärna en utveckling där praktik och arbete varvas 
med SFI, inget förbättrar möjligheten att lära sig ett språk mer än en arbetsplats att gå till. Att satsa 
på att förbättra möjligheterna till att lära sig språket är en självklarhet.  
 

Landsbygden 
Förutsättningarna för kommunens mindre orter har förändrats drastiskt under åren. I delar handlar 
det om frågor som kommunen inte har ansvar för och då i synnerhet Skånetrafikens huvudlösa 
indragning av trafik samt förslaget att ta bort kundcenter. I andra delar har kommunen åtminstone 
ett delansvar gällande behovet av en snabb och stabil uppkoppling när hemarbete blev det 
alternativ som många stod inför. Samma internetuppkoppling blir också extra angelägen när både 
den kommunala omsorgen och regionens sjukvård alltmer går över till vård i hemmet. Ständiga hot 
mot grundläggande service såsom pendlingsmöjligheter, kultur, samlingslokaler och hemtjänst 
skapar en otrygghet som långsiktigt är förödande för landsbygden. För att kunna utveckla alla 
kommunens orter och ge dess invånare möjlighet att diskutera sina egna frågor behövs aktiva byalag 
och andra typer av föreningar runt om i kommunen. Vänsterpartiet väljer därför att rikta ett särskilt 



   

 

stöd till dessa föreningar. Den som funderar att flytta utanför kommunens största tätorter måste 
känna sig trygg med att det finns en fungerande samhällsservice och inte bara för nästkommande 
budgetår utan i ett längre perspektiv. 
 
 
Offensivt miljöarbete 
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Om vi inte sätter stopp för dem finns det snart inte 
mycket annat kvar att kämpa för. Kampen mot klimatförändringarna måste till stora delar föras 
internationellt, men om vi ska lyckas lösa klimatfrågan i tid måste vi höja ambitionerna ordentligt 
även på kommunal nivå. Bland de många stora och små steg som behöver göras på lokal nivå och 
inom många av kommunens nämnder finns bland annat en snabbare omställning av kommunens 
fordonsflotta i syfte att göra kommunen fossilbränslefri. Även kommunens arbete med att installera 
solceller på alla lämpliga tak behöver intensifieras. Inom både skolan och omsorgsverksamheten 
måste kommande upphandlingar fokusera både på en ökad andel ekologiska livsmedel men också 
när så är möjligt ekologiskt och närproducerat. Här har kommunen en möjlighet att både göra en 
insats för klimatet samtidigt som man stödjer lokala producenter av ekologiska livsmedel. Detta 
arbete bör sedan också kombineras med ett aktivt arbete för att minska matsvinn i kommunens alla 
verksamheter, intressanta projekt pågår i ett stort antal kommuner. Sammantaget behöver 
kommunen ta fram en klimatanpassningsplan för att både möta de klimateffekter vi inte kan 
undvika och för att så långt som möjligt var en del av en långsiktig lösning istället för att vara en del 
av problemet.  



Liberalernas budgetförslag 2023
Kristianstads kommun

Utvecklingen har på många sätt varit positiv i Kristianstads kommun under de senaste åren.
Människor och företag flyttar hit och Kristianstad är den självklara motorn i  nordöstra Skåne.
Samtidigt finns det problem som vi både behöver beskriva och hantera med uppriktighet, ärlighet
och beslutsamhet. Det gäller inte minst frågorna om bostadssegregation, trygghet, kriminalitet och
den relativt låga utbildningsnivån.

Vi har en osäker tid framför oss. Kriget i Ukraina är först och främst en djup kris för det ukrainska
folket, men alla européer drabbas också bland annat av kraftigt ökade levnadskostnader.
Osäkerheten påverkar också all verksamhet som kommunen har ansvar för. Detta ska vägas in när
budget för de närmaste åren formuleras.

Kommunens tillgångar är stora men vår lånebörda är hög. Varje invånare bär en skuld på 91 000 kr.
När nu räntorna stiger är det är det viktigt med överskott i kommunens ekonomi så att vi kan hålla
nere låneskulden och ränteutgifterna.

Sveriges nya regering har i sin budget avsatt avsevärda summor till kommunsektorn. Tack vare
Liberalerna får skolan 1,6 miljarder redan nästa år. Då fördelningen av dessa och andra  tillskott inte
ännu kommunicerats finns de heller inte med i detta budgetförslag,

Liberalernas prioriterade områden
Vi har med stor sannolikhet några år framför oss som kommer att präglas av osäkerhet,
kostnadsökningar och ansträngda verksamheter. I dessa omständigheter är det viktigt att ha en
kompassriktning att följa när målkonflikter dyker upp och prioriteringar måste göras.
Liberalerna har fyra politikområden som utgångspunkt i vårt långsiktiga politiska arbete för
Kristianstads kommun:

1. Fler måste lyckas i skolan
Många samhällsproblem kan förebyggas om fler lyckas i skolan. Att komma in på gymnasiet
och ta studenten är en bra start på resan mot ett rikt och fritt liv för våra unga kristianstadsbor.
_________________________________________
LIBERALERNA KRISTIANSTAD
Södra Kaserngatan 7 · 291 31 Kristianstad
kristianstad@liberalerna.se



En lyckad skolgång är också en bra försäkring mot arbetslöshet och bidragsberoende. Våra
förskolors och skolors viktigaste uppgift är att förmedla kunskap. Förskollärarnas och
lärarnas ledarskap behöver förstärkas. Ordning och reda är en förutsättning för att
undervisningen ska fungera och men också för trygghet och arbetsro. Förskollärare, lärare och
skolledare är skolans viktigaste resurs och de ska ha en bra arbetsmiljö.

2. Fler måste försörja sig själva
Vår välfärdsmodell bygger på att alla som kan jobbar, försörjer sig själv och bidrar till
samhället. Här ska ingen särbehandlas. Även nyanlända ska komma i arbete snabbt – det mår
både individen och samhället bra av. Vårt huvudfokus under kommande mandatperiod är att
förverkliga förslag som gör att det alltid lönar sig att arbeta och som ökar drivkrafterna för
företag att anställa någon som inte har fått sin första chans. Det ska vara attraktivt att starta
företag i Kristianstad.

3. Det ska vara tryggt och säkert i vårt växande Kristianstad
Även om antalet anmälda brott minskar så tar vi känslan av otrygghet på
allvar. För att vända utvecklingen behövs tuffa tag mot människor som struntar i lagar och
regler, men även uthålligt arbete för att förhindra att unga människor börjar begå brott.
Det behövs fler vuxna i våra skolor och myndigheter måste kunna samarbeta ännu bättre än
idag. Liberalerna driver på för att lösa de problem som våra utanförskapsområden har. En långsiktig
omvandling måste starta så att vi minskar trångboddhet och segregation.
Föreningslivet har en nyckelroll för den sociala sammanhållningen i Kristianstad. Här finns
trygga miljöer där människor från med olika erfarenheter möts.
och platser ska genomföras och ett åtgärdsprogram ska tas fram.

4. Stad och land - beroende av varandra
Ibland ställs landsbygden och stadskärnan mot varandra. Så behöver det inte vara.
Kristianstads stadskärna ska fortsätter utvecklas till en välkomnande, lättillgänglig och hållbar plats
som tar tillvara det unika läget, historien och arkitekturen. Fler än hälften av våra invånare bor
utanför staden Kristianstad. Därför behöver det finnas ett
basutbud av kommunal service på flera håll. Vi har en bra struktur med våra basorter, de
gamla kommunhuvudorterna Arkelstorp, Degeberga, Fjälkinge, Tollarp, Åhus och Önnestad.



Budget 2023
Vi har utgått ifrån Alliansens planeringsförutsättningar från våren 2022. Det har det nya styret (SD,
M och KD) också gjort i sitt budgetförslag.

I detta dokument presenterar vi därför de förändringar i styrets budget som Liberalerna föreslår.

Besparingar med utgångspunkt i styrets budgetförslag

Den utökade politiska organisationen
med 2 vice ordföranden i BUN, ON och
AoV genomförs inte

- 2 mkr

Miljö och hälsoskyddsnämnden
integreras i Byggnadsnämnden

-1 mkr

Tillskott till byggnadsnämnden för
digitalisering av bygglovshantering tas
bort

-1 mkr

Satsningar med utgångspunkt i styrets budgetförslag

Fortsatt finansiering av Levande stadskärna 1,5 mkr

Trygghetsskapande åtgärder 2,5 mkr

Investeringar - våra förändringar med utgångspunkt i styrets förslag

Tivolibadstomten
När nu Tivolibadet rivs får inte tomten lämnas öde. Det får inte bli bara en tom grusplan. I väntan
på att det byggs något permanent på denna strategiskt viktiga plats föreslår vi att  tomten görs
iordning. Den kan bli en välkommen förlängning av Tivoliparkens gröna yta. Med till exempel ett
utegym och basketkorgar kan den bli aktivitetsyta för invånare och besökare i alla åldrar.
Vi avsätter 10 mkr för detta fördelat på 2023-24.



Nya gymnasieskolan
I styrets budget föreslås att den nya gymnasieorganisationen ska vara klar först år 2029 trots att
konsekvensanalys saknas när det gäller Österänggymnasiets lokaler. Liberalerna föreslår att
tidplanen följer den som Barn- och utbildningsnämnden beslutat och att den nya organisationen och
lokalerna invigs 2027.

Förskola i Vä/Öllsjö
Den planerade förskolan i Vä/Öllsjö är borttagen i styrets investeringsplan, men den kommer att
behövas. Hur styret planerar lösa efterfrågan på förskoleplatserna framgår inte i deras förslag. Vilka
konsekvenser får det för barnfamiljer med behov av förskoleplatser?
Vi är uppmärksamma på det ansträngda låneläget, men ser också risken att barnfamiljer väljer att
bosätta sig i andra kommuner om vi inte kan erbjuda förskoleplatser i populära bostadsområden.
Vi avsätter 75 mkr till en ny förskola i Vä/Öllsjö som ska stå klar 2028.

Liberalerna i Kristianstad
2022 11 22


	Dagordning
	4. Delgivningar
	5. Revidering av gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kristianstads kommun
	6. Reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda
	7-37, 39-47. Valberedningens protokoll
	48. Eventuella valärenden
	49. Borgens-/låneramar för de kommunala bolagen samt extern låneram för kommunkoncernen 2023
	50. Borgensavgifter från och med år 2023
	51. Initiativärende - Extra föreningsstöd 2022
	52. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun gällande § 12 alkoholförtäring
	53. Taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2023
	54. Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar 2023
	55. Revidering av avfallstaxa för Kristianstads kommun
	56. Ordning för ersättares inträde för mandatperioden 2022-2026
	57. Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023
	58. Inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag
	59. Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025



