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Granskning av valnämndens styrning, uppföljning och kontroll av valet 2022  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstad kommun har PwC genomfört en 

granskning av valnämndens styrning, uppföljning och kontroll av valet 2022. Granskningens syfte 

är att bedöma om valnämnden genom styrning, uppföljning och kontroll säkerställt ett ändamåls-

enligt arbete avseende valet 2022.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att valnämnden i allt väsentligt säker-

ställt ett ändamålsenligt arbete avseende valet 2022.   

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi valnämnden att fortsätta att arbeta systematiskt 

med sin uppföljning och utvärdering samt vidta åtgärder utifrån den utvärdering som genomförts för 

valet 2022 till nästa val. 

 

Granskningsrapporten överlämnas härmed till valnämnden och kommunstyrelsen och till kommun-
fullmäktige för kännedom.  
 
För revisorerna i Kristianstads kommun 
 
  
 
Sven Gunnar Linné     Göran Sevebrant 
Ordförande      Vice ordförande 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstad kommun
genomfört en granskning av valnämndens styrning, uppföljning och kontroll av valet
2022.

Granskningens syfte är att bedöma om valnämnden genom styrning, uppföljning och
kontroll säkerställt ett ändamålsenligt arbete avseende valet 2022. Utifrån genomförd
granskning är vår samlade bedömning att valnämnden i allt väsentligt säkerställt ett
ändamålsenligt arbete avseende valet 2022.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

Har uppföljning av tidigare val genomförts och har eventuella
åtgärder vidtagits utifrån detta?

Ja

Fanns en tydlig organisation i kommunen för att hantera valet
den 11 september 2022?

Ja

Fanns dokumenterade riktlinjer, rutiner och riskanalys för
genomförande av valet?

Ja

Fanns en ändamålsenlig struktur vad gäller vallokaler i
respektive valdistrikt?

Ja

Har röstmottagare erhållit tillräcklig utbildning och information
i god tid före valet?

Ja

Rekommendationer
Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till valnämnden:

- Att fortsätta att arbeta systematiskt med sin uppföljning och utvärdering samt vidta
åtgärder utifrån den utvärdering som genomförts för valet 2022 till nästa val.
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Inledning
Bakgrund
Den 11 september 2022 är valdag för valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige.
Utifrån en demokratisk synpunkt är det viktigt att det finns tillräckliga förutsättningar och
tillräckliga resurser för att valet ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt och smidigt
sätt.

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen (2005:837) och de uppgifter
som enligt annan lag ska fullgöras av valnämnd. Omfattningen av nämndens
verksamhet varierar beroende på om det är valår eller inte.

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det som
angeläget att göra en granskning avseende hur valnämnden har arbetat med och
förberett den verksamhet, rutiner och processer som har varit aktuella i samband med
valet 2022.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om valnämnden genom styrning, uppföljning
och kontroll säkerställt ett ändamålsenligt arbete avseende valet 2022.

För att besvara syftet har nedan revisionsfrågor formulerats:

● Har uppföljning av tidigare val genomförts och har eventuella åtgärder vidtagits
utifrån detta?

● Fanns en tydlig organisation i kommunen för att hantera valet den 11 september
2022?

● Fanns dokumenterade riktlinjer, rutiner och riskanalys för genomförandet av valet?
● Fanns en ändamålsenlig struktur vad gäller vallokaler i respektive valdistrikt?
● Har röstmottagarna erhållit tillräcklig utbildning och information i god tid före valet?

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar.

● Vallag (2005:837)
● Valförordning (2005:874)
● Kommunallag (2017:725)
● Interna styrdokument

Avgränsning
Granskningen avgränsas till att avse valnämnden och till genomförandet av kommunal-,
region-, och riksdagsvalet den 11 september 2022.

I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2022.
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Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer samt webbenkät.

Det har genomförts två intervjuer:
● Valnämndens ordförande och vice ordförande
● Kanslichef och valsamordnare

En webbenkät har skickats till samtliga röstmottagare i kommunen med frågor relaterat
till deras upplevelse och förutsättningar för genomförandet av valet 2022. Totalt har
enkäten skickats till 280 röstmottagaren. Sammanlagt 173 personer besvarade enkäten
vilket motsvarar en svarsfrekvens om 62 procent.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat

Uppföljning av tidigare val och vidtagna åtgärder utifrån det

Revisionsfråga 1: Har uppföljning av tidigare val genomförts och har eventuella
åtgärder vidtagits utifrån detta?

Iakttagelser

Utifrån intervju med valnämnden framgår att uppföljning av tidigare val har gjorts. När
den här valperioden började så utvärderade valnämnden föregående val. Av
utvärderingen så lades upp en struktur på vad som ska göras annorlunda inför det här
valet och vilka fokusområdena är för att uppfylla kraven för valet. Ett av målen inför
valet år 2022 var att ha en stark valorganisation och ha en mer engagerad valnämnd.

Den senaste utvärdering som genomförts avser EU-valet 2019. Utvärderingen har
sammanfattats i en utvärderingsrapport Utvärdering av EU-valet 2019 vilken
sammanfattar erfarenheter från planeringen, genomförandet och efterarbetet av
valarbetet där varje delkapitel avslutas med konkreta tips för hur valarbetet kan
förbättras till kommande val. Uppföljning har även skett av val till riksdag, region och
kommun 2018, den uppföljningen har också sammanfattats i en utvärderingsrapport.
Valnämnden har tagit del av respektive utvärderingsrapport.

Av utvärderingsrapporten från det senaste valet (EU-valet 2019) framgår nedan
exempel på anvisningar till kommande valorganisation samt åtgärder utifrån intervjuer:

● Valdistrikten ses över och eventuell delning av valdistrikten kan bli nödvändig -
Valdistrikten har setts över i en valdistriktsutredning där vissa valdistrikt har gjorts
om. Valdistrikt med mer än 2000 röstberättigade delades upp.

● Tydliga roller och ansvarsområden inom valorganisationen krävs för en effektiv
valorganisation - Det behövs minst två valsamordnare, en valadministratör och en
packningsresurs för att klara av planerings- och genomförandefasen av ett allmänt
val. Organisationen inför valet 2022 bestod av en valsamordnare, en
valhandläggare, en valadministratör och en packningsresurs.

● Bemanningen behöver ökas i vallokalerna då röstningsbeteendet hos väljarkåren
ändras - Bemanningen har ökats för förtidsröstningen bla har antalet rösträknare
utökats på kvällen. Lokalerna har även haft öppet fler dagar och längre tider under
dagarna.

● Erfarna röstmottagare, främst ordförande och vice ordförande kan bli en utmaning
att rekrytera då flera personer aviserat att EU-valet 2019 är det sista val de
medverkar i - Nyrekrytering har genomförts både gällande nya ordförande och vice
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ordförande. Det har varit ett stort byte av personalresurser på grund av ålder och
pandemi.

● Valkansliets placering i rådhuset där övriga verksamheter och valförråd finns är en
fördel för valarbete - Har inte åtgärdats, byte av valkansliet eller valförråd har inte
skett.

● Rådhus skåne är ett populärt och omtyckt förtidsröstningsställe men bör komplettera
med ytterligare en centrumnära lokal - Kulturkvarteret öppnades upp som lokal för
förtidsröstning.

● Samtliga val- och röstningslokaler bör ses över - I början på valåret genomfördes
inventering för att se vilka lokaler som finns. Alla vallokaler har besökts under året.

● Valnatten kräver minst tre tjänstemän som leder mottagningsarbetet. De personer
kan med fördel vara utvilade personer som inte varit i tjänst sedan valdagsmorgonen
- Bemanningen har utökats till 11 tjänstepersoner under hela valdagen.

Av intervjuer framgår att utvärdering av valet år 2022 har gjorts där dem har identifierat
de största och viktigaste förändringarna som framtida valkansli behöver arbeta med
inför kommande val. Av utvärderingen framgår att det finns ett behov av att se över
befintliga val- och röstningslokaler, ersättningar för röstmottagare samt att det finns ett
behov av fler valarbetare. Nämnden har tagit del av utvärdering av valet 2022 på sitt
sammanträde 2022-11-29 § 28.

Bedömning

Har uppföljning av tidigare val genomförts och har eventuella åtgärder vidtagits utifrån
detta?

Ja

Vår granskning visar att uppföljning av tidigare val har genomförts och att det har skett
ett arbete med att vidta åtgärder utifrån de konkreta tips som framkommit i
utvärderingen. Vi noterar att uppföljning av tidigare val har gjorts både gällande EU-valet
i maj 2019 samt valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2018.

Organisation för hantering av valet

Revisionsfråga 2: Fanns en tydlig organisation i kommunen för att hantera valet den 11
september?

Iakttagelser

I Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kristianstads
kommun, antagen av kommunfullmäktige 2022-09-13 § 138 framgår att valnämnden
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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Valnämnden ansvarar för indelningen i valdistrikt och ser till att det finns tillgängliga
vallokaler. Valnämnden ska även se till att det finns röstmottagare. Totalt utser
valnämnden ca 300 röstmottagare och ansvarar även för att dessa får utbildning inför
valet.

Av genomförd intervju framgår att organisationen, för att hantera valet, bestod av
valkansliet, kommunikatör som hjälper till med information, säkerhetssamordnare som
ansvarar för all säkerhet inför valet, röstmottagare och jurister. Valnämnden delegerade
ansvaret till kansliavdelningen som sedan utsedde tjänstepersoner att arbeta i
valorganisationen. Beslut om valnämndens delegationsordning vid 2022 års allmänna
val fattades på valnämndens sammanträde 2022-01-25.

Det framgår även att valorganisationen hade ett samarbete med kultur- och
fritidsförvaltningen, där de fick tillgång till deras bibliotek. Ytterligare så fick
organisationen stöd av barn- och utbildningsförvaltningen, där de blev erbjudna att
använda förvaltningens skolor.

Av intervjuerna framgår att valorganisationen förändrades under resans gång. En av två
tjänstepersoner som skulle arbeta heltid med att genomföra valet valde att sluta åtta
månader innan valet och kanslichefen slutade under sommaren 2022.

För att rekrytera röstmottagare skickades ett brev ut av valsamordnaren till alla som
arbetade som röstmottagare under EU-valet 2019 för att se om dessa var intresserade
av att jobba som röstmottagare på nytt. Ca 70% var intresserade att arbeta som
röstmottagare igen och då startades rekryteringen via sociala medier. Rekryteringen
slutade med 400 röstmottagare och en reservmängd på ca 20-30 st. Av intervjuer
framgår att rekryteringen av röstmottagare skedde i god tid innan valet. På valdagen föll
det bort en del röstmottagare pga sjukfrånvaro, och man klarade sig precis på de
röstmottagare man hade.

För att ta reda på om röstmottagarna upplevde att stödet från valkansliet fungerade väl
under valdagen ställdes tre frågor i enkäten. I den första enkätfrågan ställdes frågan om
röstmottagaren upplevde att stödet fungerade väl före valdagen, i den andra
enkätfrågan ställdes frågan om stödet upplevdes fungera väl på valdagen och i den
tredje enkätfrågan ställdes frågan om stödet upplevdes fungera väl på
valkvällen/natten. Av diagram 1, 2 och 3 nedan framgår hur röstmottagarna svarat.

Diagram 1: Enkätsvar: Jag upplevde att stödet från kommunkansliet före valdagen fungerade väl.
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Av svaren framgår att 82 procent av röstmottagarna upplever att stödet från
kommunkansliet fungerat väl före valdagen där röstmottagarna har angett att de
instämmer helt eller till stor del i påståendet. 16 procent instämmer till viss del och 3
procent instämmer inte alls.

Av fritextsvar framgår bl.a:
- “Kontakten med valkansliet fungerade väldigt bra”
- “Svårt att svara på då kommunkansliet hade mycket lite kontakt med mig före

valdagen. Infomail fick jag och de var tydliga.”
- “Jag hade inget behov att ta kontakt med kommunkansliet”
- “Hade ingen direkt kontakt med dem men informationen var adekvat som vi fick ut.”
- “Skickade några frågor på mail men fick inga svar.”
- “Var svårt att få telefonkontakt”
- “Vi borde ha fått information om att vi borde ha varit på plats mycket tidigare (eller

dagen innan) för att ställa iordning i lokalen. Valsedlarna tog väldigt lång tid att
packa upp, så svårt att öppna i tid. Detta hade kunnat undvikas om vi haft mer tid”

- “Lite brist på info innan. Angående ordförande - mycket bra. Lämnade bra info
innan”

- “Bra med extra genomgången för oss som ordförande, men hade önskat lite mer
struktur kring upplägget av träffen, hur fylla i materialet som gavs ut (röstlängd o
protokoll).”

Diagram 2: Enkätsvar: Jag upplevde att stödet från kommunkansliet på valdagen fungerade väl.

Av diagram 2 framgår att 84 procent av röstmottagarna upplever att stödet från
kommunkansliet fungerat väl på valdagen där röstmottagarna har angett att de
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instämmer helt eller till stor del i påståendet. 11 procent instämmer till viss del och 5
procent instämmer inte alls.

Av fritextsvar framgår bl.a:
- “Ja, vi var nästan bara nya den dagen, så vi hade anledning att ringa väldigt många

samtal”
- “Jag hade ingen kontakt med kommunkansliet på valdagen. Dock saknades någon

blank valsedel som inte fanns för påfyllnad enligt de två personer (från
kommunkansliet?) som kom på besök”

- “Hade ingen kontakt”
- “Lätt att få kontakt vid behov”
- “Svårt att komma fram på telefon”
- “Snabbt svar när jag ringde och undrade något”
- “Mycket väntan på grund av upptagetton i telefonen när vi skulle lämna delresultatet”
- “Vi ringde om att vi var alldeles för få, vi kunde inte ta raster ens! Fanns ingen hjälp

att få!”

Diagram 3: Enkätsvar: Jag upplevde att stödet från kommunkansliet på valkvällen/natten fungerade väl.

Av diagram 3 framgår att 85 procent av röstmottagarna upplever att stödet från
kommunkansliet fungerat väl på valkvällen/natten där röstmottagarna har angett att de
instämmer helt eller till stor del i påståendet. 9 procent instämmer till viss del och 6
procent instämmer inte alls.

Av fritextsvar framgår bl.a:
- “Vi fick ett fantastiskt bemötande på valnatten när vi lämnade in röstresultatet”
- “Jag hade ingen kontakt med dem under kvällen/natten
- “Lite väntetid”
- “Gick inte att komma fram på telefon för att rapportera”
- “Problemet med att vi inte kunde rapportera våra röster för att linjen var

överbelastad, hade man ingen aning om när vi ringde för att fråga”
- “Vi fick svar på det vi behövde”

Bedömning

Fanns en tydlig organisation i kommunen för att hantera valet den 11 september?

Ja.

9



Vår granskning visar att det fanns en tydlig organisation i kommunen för att hantera
valet 2022 och att valnämnden delegerat ansvaret till kansliavdelningen. I sin rekrytering
av röstmottagare fanns även en reservmängd, med anledning av att antalet
röstmottagare precis räckte till finns anledning för nämnden att se över antalet
röstmottagare till nästa val. Vår enkätundersökning visar att en hög andel av
röstmottagarna upplever att stödet från kommunkansliet fungerat väl både innan
valdagen, på valdagen samt på valkvällen och natten.

Riktlinjer, rutiner och riskanalys för genomförandet av valet

Revisionsfråga 3: Fanns dokumenterade riktlinjer, rutiner och riskanalys för
genomförande av valet?

Iakttagelser
Inför valet har säkerhetssamordnare gjort en riskanalys; säkerhetsanalys avseende
valet 2022 utifrån sårbarhet, skyddsåtgärder, skyddsvärden, hotbild och disposition.
Säkerhetsanalysen har dokumenterats och valnämnden har tagit del av den
2022-04-26.

Utifrån Valnämndens riktlinjer i samband med valdagen och
uppsamlingsräkningen som är framtagen av tjänstemännen i kansliavdelningen samt
beslutad i nämnden 2022-05-23 § 16, framgår att valnämndens huvudsakliga uppdrag
på valdagen är att genom observationer säkerställa att valet genomförs rättssäkert,
effektivt och tillgängligt. Valnämndens ledamöter agerar som valobservatörer under
valdagen för att nämnden ska tillförsäkra sig att valet genomförs regelrätt.
Uppsamlingsräkningen utförs av kommunens tjänstemän.

Av nämndens protokoll från 2022-05-23 § 19 framgår att nämnden fattat beslut om att
fastställa kommunikationsplan för valet till riksdag, kommun och regionfullmäktige
2022, samt att nämnden uppdrar till kommunledningskontorets kommunikations- och
rekryteringsenhet att löpande arbeta med aktivitetsplan kopplad till
kommunikationsplanen. Av protokollet framgår att kommunikationsplanen definierar
prioriterade målgrupper, vilka kanaler som ska användas, budskap samt målet med
kommunikationen. I kommunikationsplanen beskrivs också hur ansvaret fördelas, rutiner
för mediekontakter, kommunikation vid eventuella kriser och risker som har identifierats
tidigt i kommunikationsprocessen. Kommunikationsplanen belyser särskilt hur
påverkanskampanjer ska hanteras. Påverkanskampanjer är vilseledande eller oriktig
information eller annat agerande i syfte att påverka beslutsfattare och opinioner.

Av dokumentet Riktlinje för röstmottagare, antagen av valnämnden 2022-01-25 § 3
framgår att syftet med riktlinjerna är att underlätta arbetet kring rekrytering och
förordnande av röstmottagare. Detta för att säkerställa genomförandet av ett säkert och
tryggt val samt att förtroendet för det demokratiska systemet upprätthålls.

Av riktlinjen framgår nedan för att en person ska kunna få uppdrag som röstmottagare i
Kristianstads kommun:
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● Ha fyllt 18 år innan tjänstgöringen påbörjas
● Behärska svenska språket i tal och skrift
● Anses vara noggrann, ha förmåga att ge ett gott bemötande och kunna samarbeta
● Inte vara förtroendevald i Kristianstads kommun, Region Skåne eller Sveriges

riksdag
● Inte kandidera på valbar lista till det val som röstmottagningen avser
● Inte ha en tydlig anknytning till ett politiskt parti
● Ha tillgång till BankID

Riktlinjen säger vidare att personer som tidigare tjänstgjort som röstmottagare och som
fortfarande bedöms lämpliga för uppdraget ska i första hand ges nytt förtroende att
arbeta som röstmottagare. Vid nyrekrytering av röstmottagare förordnas i första hand
personer som har någon kompetens som bedöms värdefull för uppdraget, till exempel
erfarenheter från liknande uppdrag eller språkkunskaper. Valnämnden ska vid
förordnande av röstmottagare och vid placering i val- och röstningslokaler eftersträva att
röstmottagarna får en spridning avseende ålder, kön och etnicitet så att det motsvarar
befolkningen i kommunen.

Dokumentet Utbildning för röstmottagare i vallokal är framtaget av valmyndigheten
inför valet den 11 september. Av intervjuer framgår att dokumentet är att anse som en
dokumenterad rutin för genomförandet av valet. Utbildningen omfattar följande områden:

● Ditt uppdrag som röstmottagare
● Säkerhet och riskanalys
● Material och möblering
● Röstmottagning i vallokal
● Rösträkning och redovisning av valet
● Övningar och kunskapstest

Det framgår även roll- och ansvarsfördelning, det ska finnas en ordförande i varje
vallokal, ordföranden ansvarar för möblering av lokalen men även för arbetsschemat för
röstmottagarna. Vice ordföranden tjänstgör när ordförande inte är närvarande. Det ska
finnas minst tre röstmottagare i tjänst samtidigt som ansvarar för ordningen i och intill
vallokalen. Det ska finnas värdar i dem distrikten som man delar lokal, som ansvarar för
att personer går till rätt lokal och håller koll på kön. De ska även vara behjälpliga med
rösträkningen och återställning av lokalen.

Av valnämndens protokoll framgår att nämnden vid sitt sammanträde 2022-01-25 fattat
beslut om arvodesnivåer för 2022 års allmänna val samt antagit budget inför 2022 års
allmänna val.

Bedömning

Fanns dokumenterade riktlinjer, rutiner och riskanalys för genomförande av valet?

Ja.
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Vår granskning visar att det finns dokumenterade riktlinjer, rutiner och riskanalys för
genomförande av valet. Samtliga dokument är antagna av valnämnden under 2022.

Ändamålsenlig struktur gällande vallokaler i respektive valdistrikt

Revisionsfråga 4: Fanns en ändamålsenlig struktur vad gäller vallokaler i respektive
valdistrikt?

Iakttagelser

Enligt vallagen 4 kap 20 § ska varje kommun se till att det finns lämpliga lokaler som
kan användas som vallokaler samt att dessa i fråga om lokalisering, tillgänglighet och
öppethållande ska ge väljarna goda möjligheter att rösta. Det framgår också att för varje
valdistrikt ska det finnas en vallokal. En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i
övrigt lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den
ska inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan
anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka
väljaren i samband med röstningen.

Av protokoll 2022-01-25 § 1 framgår att det inför de allmänna valen 2022 har beslutats
om förändringar i Kristianstads kommuns valdistrikt och valkretsar. Med hänsyn till det
har kommunledningskontoret genomfört en översyn av samtliga lokaler som användes
vid  Europaparlamentsvalet 2019 för att identifiera lämpliga lokaler i de nya
valdistrikten. Valnämnden beslutar att fastställa vallokaler för valet 2022 samt
säkerställa att vallokalerna uppfyller framtagna tillgänglighets- och säkerhetskriterier.

Av protokoll 2022-02-22  § 8 framgår att valnämnden beslutar att fastställa
förtidsröstningslokaler för 2022 års allmänna val samt säkerställa att lokalerna uppfyller
framtagna tillgänglighets- och säkerhetskriterier.

Kristianstads kommun är indelad i två valkretsar och 43 valdistrikt. Av Sammanställning
vallokaler vid 2022 års val framgår att framförallt matsalar, idrottshallar och
församlingshem använts som lokaler. Av intervjuer framgår att 11 röstningslokaler
användes till förtidsröstningen.

Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Av
intervju med valnämnden gjordes en tydlig fördelning så att inget distrikt skulle omfatta
mer än 2000 röstberättigade. Vallokalerna anpassades till respektive distrikt. De påtalas
även att det har funnits en tydlig struktur i arbetet från början till slut med vallokalerna
då samtliga haft ett intresse av att det ska fungera.

Av intervjuer framgår att ca 3-4 lokaler har ersatts utifrån sedan EU-valet 2019. De
lokaler som har ersatts har exempelvis fått kritik för att de inte varit funktionsanpassade,
haft för trånga passager för att mötas, varit mörka osv. I år har det gjorts en noggrann
genomgång utifrån att handikappanpassa lokalerna. Samtliga lokaler är inspekterade ur
ett tillgänglighets- och säkerhetsperspektiv.
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För att ta reda på om röstmottagarna upplevde att vallokalerna fungerade väl under
valdagen ställdes fem frågor i enkäten. I den första enkätfrågan ställdes frågan om
röstmottagaren upplevde att sammansättningen av röstmottagare i distriktet fungerade
bra, i den andra enkätfrågan ställdes frågan om vallokalen fungerade ur ett
tillgänglighetsperspektiv, i den tredje enkätfrågan ställdes frågan om antalet
röstmottagare per vallokal upplevdes vara tillräckligt, i den fjärde enkätfrågan ställdes
frågan om röstmottagaren kände sig trygg i vallokalen och i den femte frågan ställdes
frågan om det uppstod några oförutsedda händelser eller problem i vallokalen. Av
diagram 4, 5, 6, 7 och 8 nedan framgår hur röstmottagarna svarat.

Diagram 4: Enkätsvar: Jag upplever att sammansättningen av röstmottagare i mitt distrikt fungerade bra.

Av svaren framgår att 87 procent av röstmottagarna upplever att sammansättningen av
röstmottagare i respektive distrikt fungerade bra. 59 procent har angett att de
instämmer helt i påståendet och 28 procent till stor del. 10 procent instämmer till viss
del och 2 procent instämmer inte alls.

Av fritextsvar framgår bl.a:
- “Kunskapen var bristfällig hos några av röstmottagarna. Vice ordförande var ej

lämplig för uppdraget”
- “De flesta av oss har arbetat ihop i tidigare val, ett plus”
- “Det har varit en fantastisk grupp, hade nog inte kunnat bli bättre än så”
- “Blandning av äldre och yngre”
- “3 av 5 var förstagångs arbetare. Det fungerade bra men självklart inte optimalt med

3 nya”
- “Bra kombo av erfarna röstmottagare och nykomlingar. Vi nykomlingar arbetade

alltid med erfaren röstmottagare enligt dagsschemat”
- “En av röstmottagarna saknades förutsättningar att på ett tillfredsställande sätt utföra

arbetsuppgifterna vilket medförde att vi två andra fick ta större ansvar”
- “Vi var tre personer vilket var minimibemanning. 2-3 dagar var det så många

röstande att vi inte hann äta, dricka eller gå på toaletten”

Diagram 5: Enkätsvar: Jag upplever att vallokalen fungerade ur ett tillgänglighetsperspektiv
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Av svaren framgår att 71 procent av röstmottagarna upplever att röstningslokalen
fungerade ur ett tillgänglighetsperspektiv. 35 procent instämmer helt i påståendet och
36 procent instämmer till stor del. 22 procent instämmer till viss del och 6 procent
instämmer inte alls.

Av fritextsvar framgår bl.a:
- “Väl anpassat på inomhus och tillgänglighet”
- “Blev långa köer till lokalen emellanåt”
- “Trångt! Två köer behövdes trängas in genom en dörrspringa. För att större rullstolar

skulle få plats behövde vi flytta folk och det var otrevligt och pinsamt”
- “Våran lokal var för liten för så mycket folk. Blev snabbt dålig luft och omöjligt att

hålla avstånd mellan personer samt varit en fara vid brand eller liknande”
- “Lokalen i sig var bra. Vi hade dock 2 vallokaler för olika distrikt i samma byggnad.

Detta var förvirrande för de som röstade. En person från varje distrikt fick finnas
utanför för att guida rätt. Det medförde att vi andra inte kunde bytas om tillräckligt
ofta”

- “Lite dålig plats för 2 röstlapps bås och vi hade inte tid att ändra om placeringen när
röstlokalen öppnat”

- “Delad lokal med annat distrikt. Förvirrande för många”
- “Dåligt belysning på kvällen. Vi fick låna bygglampa”

Diagram 6: Enkätsvar: Jag upplever att antalet röstmottagare per vallokal är tillräckligt
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Av svaren framgår att 84 procent av röstmottagarna upplever att antalet röstmottagare
per vallokal är tillräckligt där de har angett att de instämmer helt eller till stor del i
påståendet. 9 procent instämmer till viss del och 7 procent instämmer inte alls.

Av fritextsvar framgår bl.a:
- “Vissa dagar var där extremt många som kom för att rösta, att det var helt omöjligt

att ta rast. Vissa dagar hade det underlättat betydligt om vi varit en till”
- “Vi hade kö i stort sett hela dagen- de som kom för att rösta uttryckte viss frustration.

Det var dock snarare brist på bås/ställ för talonger än mottagare.”
- “Var lång kö från 8 på morgonen till 17 på kvällen vilket skapade frustration hos de

röstberättigade och stress för oss valarbetare”
- “Bra att det kom en extra rösträknare. Hon behövdes”
- “Det fungerade när alla var på plats, lite svårt att ta lunch, men vi skyndade oss och

turades om.”
- “Lite dålig plats för 2 röstlapps bås och vi hade inte tid att ändra om placeringen när

röstlokalen öppnat”

Diagram 7: Enkätsvar: Jag upplevde att jag kände mig trygg i vallokalen

Utifrån svaren framgår att 98 procent av röstmottagarna upplevde att de kände sig
trygga i vallokalen där de angett att de instämmer helt eller till stor del i påståendet. 2
procent instämmer till viss del och 1 procent instämmer inte alls.

Av fritextsvar framgår bl.a:
- “Eftersom där var några med tidigare erfarenhet, kändes det bra.”
- “Vakt utanför”
- “Trots att det var väldigt många röstande uppstod inga otrevliga situationer.”
- “Vi hade ingen flyktväg om det skulle varit en incident. Vi var i ett klassrum på

söderport med en dörr in/ut.”
- “Anlagd brand på skolan några dagar före valdagen”
- “Lugn och trygg miljö”

Den sista enkätfrågan var en fritextfråga: “Uppstod några oförutsedda händelser eller
problem i vallokalen?”. Av enkätresultatet framgår att en majoritet svarade nej på
frågan. Enligt enkäten inträffade få oförutsedda händelser. Det som framkommit av
fritextsvaren är bla att larm sattes igång, det fanns tillfällen där personer stört
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verksamheten och tillfällen där några inte hittade material. De övriga synpunkter som
lämnas är överlag positiva.

Bedömning

Fanns en ändamålsenlig struktur vad gäller vallokaler i respektive valdistrikt?

Ja.

Vår granskning visar att det funnits en ändamålsenlig struktur vad gäller vallokaler i
respektive distrikt och att valnämnden har fattat beslut om vallokaler för 2022 års
allmänna val. Vår enkätundersökning visar att 71 procent av röstmottagarna upplevde
att röstningslokalen fungerade ur ett tillgänglighetsperspektiv, 84 procent av
röstmottagarna upplevde att antalet röstmottagare per vallokal var tillräckligt och 98
procent av röstmottagarna upplevde att de kände sig trygga i vallokalen.

Utbildning och information

Revisionsfråga 5: Har röstmottagare erhållit tillräcklig utbildning och information i god tid
före valet?

Iakttagelser

För att en person ska kunna förordnas som röstmottagare ska personen genomgå en
utbildning samt genomföra och skicka in godkänt resultat på valmyndighetens test.
Enligt vallagen 3 kap. § 5 får endast den som fått sådan utbildning som behövs för
uppdraget förordnas som röstmottagare.

Utifrån intervjuer framgår att röstmottagare ska genomföra två obligatoriska utbildningar
för att arbeta som röstmottagare:
- Webbutbildning från Valmyndigheten
- Kommunens utbildning för röstmottagare

Först måste röstmottagaren klara Valmyndighetens digitala utbildning för att gå vidare till
nästa steg, vilken är den fysiska utbildningen som hålls i Rådhuset Skåne. För att
säkerställa att röstmottagarna har deltagit i utbildningarna har de fått skicka in eller visa
upp erhållet intyg av att de genomfört webbutbildningen innan de har fått delta på den
fysiska utbildningen. Alla intyg sparas i systemet Kaskelott. Utbildningen i Rådhuset
Skåne har genomförts vid fyra tillfällen i augusti och ett uppsamlingstillfälle i september.
Utbildningen omfattade två timmar. Valkansliet höll i utbildningen som utgick från
valmyndighetens utbildningsmaterial och kompletterats med information specifikt för
Kristianstads kommun. Säkerhetssamordnare och valsamordnare var närvarande vid
samtliga tillfällen. Av intervjuer framkommer att deltagarna önskat mer praktiskt
information om hur man gör samt att utbildningen upplevs som en upprepning av
valmyndighetens webbutbildning. Men att den stora gruppen var nöjda.

Utifrån intervjuer behöver röstmottagare genomföra den obligatoriska utbildningen för att
erhålla arvode.
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Utifrån utbildningsmaterialet för kommunens utbildning för röstmottagare i vallokalen så
är syftet med utbildning att röstmottagarna:

● Ska få kunskap och verktyg för att känna sig trygga och kunna utföra uppdraget som
röstmottagare.

● Ska få information om och förstå alla krav och regler för att kunna upprätthålla
rättssäkerheten under valdagen.

● Få den obligatoriska utbildningen inför uppdraget.

Utbildningen innehåller information om röstmottagarnas uppdrag, valorganisation,
säkerhet och riskanalys. material och möblering, röstmottagning i vallokal, rösträkning,
redovisning av valet samt övningar med kunskapstest. Det framgår även att det fanns
en fördjupande webbutbildning om bemötande och säkerhet med verktyg och tips.

Informationen kring säkerhet omfattar rutiner och riktlinjer för olika händelser som kan
ske på valdagen/kvällen samt om hur röstmottagarna ska sköta situationer vid händelse
av hot och våld, brand och sjukvård. Det framgår vem man ska ringa och olika typer av
kontroller och rutiner för dessa specifika situationer.

Av intervjuer framgår att röstmottagare har haft tillgång till en webbplats med
informationsmaterial och utbildningsmaterial. Det framgår även att samtliga reserver har
tagit del av utbildningen. Det har även ordnats särskilda träffar för ordföranden och vice
ordföranden med mer information och utbildning vid två tillfällen. De som arbetat med
förtidsröstning har fått särskild utbildning för det.

För att ta reda på om röstmottagarna har fått den utbildning som krävdes så har vi ställt
två frågor i vår enkät. I den första enkätfrågan ställdes frågan om röstmottagaren fick
utbildning inför valet den 11 september. I den andra enkätfrågan ställdes frågan om
röstmottagaren upplevde att utbildningen som erhållits tillgodosett tillräckliga kunskaper
inför uppdraget. Av diagram 9 och 10 nedan framgår hur röstmottagarna svarat.

Diagram 9: Enkätsvar: Har du fått utbildning inför valet den 11 september?

Av svaren i diagram 9 framgår att 65 procent av röstmottagarna har arbetat som
röstmottagare tidigare medan 35 procent är nya inför uppdraget. Vidare framgår att 99
procent av röstmottagarna har fått utbildning inför valet.

Diagram 10: Enkätsvar: Vid ja: Jag upplever att den utbildning jag har erhållit och dess innehåll tillgodosett
att jag haft tillräckliga kunskaper inför mitt uppdrag
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Enkätresultatet visar att 85 procent av röstmottagarna instämmer helt (47 procent) eller
till stor del (38 procent) i att utbildningen tillgodosett dem med kunskap inför uppdraget.
14 procent instämmer till viss del och 1 procent instämmer inte alls.

Av fritextsvar framgår bl.a:
- “Utbildningen (digital + fysisk infoträff) gav mig tillräckliga kunskaper inför uppdraget

och arbetet gav mig situationsbunden erfarenhet”
- “I utbildningen borde det finnas fler exempel på hur man gör vid speciella tillfällen

och händelser, alltså problemlösning. Det vanliga arbetet är väl beskrivet i
handboken så det kan man läsa sig till”

- “Det har varit bättre och tydligare valinformation vid tidigare val”
- “När det gäller förtidsröstningen tog utbildningen inte upp allt vad som ingick i att

vara röstmottagare i förtidsvalet samt hur material skulle handhas vid dagens slut”
- “Mycket bra utbildning som gjorde mig trygg inför min uppgift”
- “Rörigare än tidigare”
- “En kort utbildning på nätet samt en kort genomgång i rådhuset”
- “Bra utbildning, skulle kunna innehålla tips för hur arbetet med rösträkning går till

och lite genomgång av de olika påsarna, allt material och saker som kan vara bra att
tänka på. För nya valarbetare skulle det kunna vara bra om någon riktigt van
berättar hur det går till och lite tips”

Enkätresultatet är i linje med tidigare vals utvärderingar gjorda av Kristianstads
kommun i Kommunikationsplan för valet 2022, där 89% ansåg att informationen de fått
inför valdagen var bra eller mycket bra inför valet 2018 och 86% ansåg att
informationen se fått inför valdagen var bra eller mycket bra inför EU-valet 2019.

Bedömning

Har röstmottagare erhållit tillräcklig utbildning och information i god tid före valet?

Ja.

Vår granskning visar att röstmottagarna har erhållit tillräcklig utbildning och information i
god tid före valet. Bedömningen baseras dels på intervjuer men även på vår
enkätundersökning som visar att 85 procent av röstmottagarna upplever att utbildningen
de har erhållit och dess innehåll har tillgodosett att de har tillräckliga kunskaper inför sitt
uppdrag.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstad kommun
genomfört en granskning av valnämndens styrning, uppföljning och kontroll av valet
2022.

Granskningens syfte är att bedöma om valnämnden genom styrning, uppföljning och
kontroll säkerställt ett ändamålsenligt arbete avseende valet 2022. Utifrån genomförd
granskning är vår samlade bedömning att valnämnden i allt väsentligt säkerställt ett
ändamålsenligt arbete avseende valet 2022.

Rekommendationer

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till valnämnden:

- Att fortsätta att arbeta systematiskt med sin uppföljning och utvärdering samt vidta
åtgärder utifrån den utvärdering som genomförts för valet 2022 till nästa val.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1. Har uppföljning av
tidigare val genomförts och
har eventuella åtgärder
vidtagits utifrån detta?

Ja
Uppföljning av tidigare val har
genomförts och åtgärder har
vidtagits utifrån det.

2. Fanns en tydlig
organisation i kommunen
för att hantera valet den 11
september?

Ja
Vår granskning visar att
organisationen för att hantera
valet 2022 har varit tydlig. att
valnämnden har delegerat
ansvaret till kansliavdelningen.

3. Fanns dokumenterade
riktlinjer, rutiner och
riskanalys för
genomförandet av valet?

Ja
Vår granskning visar att det
finns dokumenterade riktlinjer,
rutiner och riskanalys för
genomförandet av valet.

4. Fanns en ändamålsenlig
struktur vad gäller
vallokaler i respektive
valdistrikt?

Ja
Vår granskning visar att det
har funnits en ändamålsenlig
struktur vad gäller vallokaler i
respektive distrikt och
valnämnden har fattat beslut
om vallokaler för 2022 års
allmänna val.

5. Har röstmottagarna
erhållit tillräcklig utbildning
och information i god tid
före valet?

Ja
Vår granskning visar att
röstmottagarna har erhållit
tillräcklig utbildning och
information i god tid före valet.
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Datum 2023-01-25

Lena Salomon Petra Ribba
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Kristianstads kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den
2022-09-07. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Uppföljande granskning av skolplikten 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har PwC genomfört en uppföl-
jande granskning av skolpliktsgransknigen som genomfördes år 2019.  I den då genomförda gransk-
ningen bedömdes barn- och utbildningsnämnden inte säkerställa ändamålsenliga rutiner för att säker-
ställa elevernas skolplikt och rätt till utbildning.  

Syftet med den uppföljande granskningen har varit att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 
vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i 
den tidigare granskningen. 

Utifrån genomförd uppföljningsgranskning är vår samlade bedömning att barn- och utbildnings-
nämnden inte har vidtagit tillräckliga åtgärder med hänsyn till den bedömning och de åtgärdsförslag 
som lämnats utifrån genomförd granskning av skolplikten år 2019.  

Vi anser att det är positivt att nämnden har antagit nya rutiner och riktlinjer för skolpliktsbevakning 
samt utvecklat det elevadministrativa systemet. Uppföljningen av frånvaron på övergripande nivå har 
också utvecklats till att omfatta fler frånvarotyper och en jämförelse över tid. Granskningsresultatet 
har samtidigt visat att rutiner och riktlinjer inte är helt implementerade inom samtliga skolområden 
samt att vissa delar av rutinerna behöver förtydligas. Det är till exempel fortfarande inte helt tydligt på 
vilka grunder bedömning om utlandsvistelse och okänd vistelse görs. Även om sammanställningen av 
frånvaro på övergripande nivå har utvecklats, följs inte all typ av frånvaro upp och analysen inkluderar 
inte vad som bedöms orsaka eller påverka utfallet.  

Efter genomförd uppföljande granskning rekommenderas barn- och utbildningsnämnden att: 

• Följa upp implementering av rutiner och riktlinjer gällande skolpliktsbevakning inom samtliga 
skolområden i syfte att säkerställa likvärdighet i organisationen.  

• Förtydliga rutinerna och riktlinjerna gällande skolpliktsbevakning, bland annat ansvarsfördel-
ning vid avstämning mot folkbokföringsregistret och regelbundna kontroller, kriterier för be-
dömning av utlandsvistelse, utländsk skolgång och okänd vistelse samt hur grunder för be-
dömning av dessa ska ske och dokumenteras.   

• Utveckla analysen av frånvaron på övergripande nivå genom att bland annat inkludera elever 
som bedöms ha okänd vistelse samt inkludera en bedömning av vilka faktorer som anses på-
verka frånvarostatistiken.   

Granskningsrapporten överlämnas till BUN och kommunstyrelsen för besvarande senast den 30 april 
år 2023 och till kommunfullmäktige för kännedom. Svar skickas till revisionen@kristianstad.se och till 
det sakkunniga biträdet lena.salomon@pwc.com 
 

För revisorerna i Kristianstads kommun 

 
  
 
Sven Gunnar Linné     Göran Sevebrant 
Ordförande      Vice ordförande 
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Bakgrund
Revisorerna i Kristianstads kommun granskar årligen delårsbokslut och årsredovisning, 
samt genomför fördjupade granskningar utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. De 
granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag på åtgärder som bör 
genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed också i tid för 
genomförande. En viktig del av revisionens arbete är därför att följa upp tidigare 
genomförda granskningar för att se om åtgärder vidtagits med anledning av dessa och om 
den granskade organisationen beaktat noterade brister, synpunkter och förslag. 

Enligt SKR:s styrdokument God revisionssed i kommunal verksamhet 2022 påtalas även 
vikten av att följa upp de granskningar revisorerna gjort under året. Genom att regelbundet 
följa upp genomförda granskningar ges svar på om åtgärder med anledning av 
revisorernas kritik och rekommendationer har tagits i beaktande. SKR skriver vidare att 
uppföljningen kan genomföras som en särskild granskningsinsats med skriftlig rapport. 
Uppföljningen ger också underlag för att bedöma om det finns anledning till förnyad 
granskning, och blir därmed en grund för riskanalysen inför kommande års 
revisionsplanering.

Revisorerna har i sin riskanalys identifierat ett behov av att följa upp granskningen av 
skolplikt som genomfördes under revisionsår 2019. 

I den då genomförda granskningen bedömdes barn- och utbildningsnämnden inte 
säkerställa ändamålsenliga rutiner för att säkerställa elevernas skolplikt och rätt till 
utbildning. 

4

Inledning
Syfte och frågeställningar
Syftet med den uppföljande granskningen är att bedöma om barn- och 
utbildningsnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och 
de åtgärdsförslag som lämnats i den tidigare granskningen. 

Granskningen har sin utgångspunkt i följande revisionsfrågor: 

● Har revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av barn- och 
utbildningsnämnden? 

● Har synpunkterna och förslagen åtgärdats?

Avgränsning
Granskningen avser uppföljning av en granskning av skolplikt som genomfördes under 
revisionsår 2019. Granskningen avser barn- och utbildningsnämnden.

Metod
Granskning har skett genom:

• Genomgång av revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder som angetts i 
tidigare revisionsrapport och tillhörande missivbrev, samt genomgång och 
granskning av yttranden som revisorerna erhållit som svar. 

• Utskick av skriftliga frågor till förvaltningen samt genomgång av svar.

• Dokumentstudier och genomgång av protokoll, riktlinjer och rutiner som rör 
skolpliktsbevakning, utlandsvistelse och oroande frånvaro, förvaltningens 
resursfördelningssystem, förvaltningens sammanställning av frånvaro 
HT2021-HT2022, handbok för elevadministrativa systemet, skärmbilder av 
elevadministrativa systemet samt lista på delegeringsbeslut gällande fullgörande 
av skolplikt på annat sätt för hösten 2022. 

• Intervjuer med fyra grundskolerektorer och förvaltningschef samt sakavstämning.

Rapporten har sakgranskats av de intervjuade. Rapporten har kvalitetssäkrats av 
verksamhetsrevisor Marie Lindblad enligt PwC:s rutiner för kvalitetssäkring . 
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Granskning 2019 av skolplikt
Den granskning som genomfördes år 2019 omfattade totalt fem kontrollmål. Kontrollmålen med tillhörande bedömning i granskningen redovisas nedan. 

Kontrollmål Bedömning

Det finns rutiner för 
bevakning av skolplikten

Ej uppfyllt. 
Det finns ett flertal erforderliga rutiner, mallar och riktlinjer på huvudmannanivå och skolnivå som berör bevakning av skolplikten. Det 
framgår däremot inte av rutinen med vilken frekvens som avstämning av elevregistret mot folkbokföringsuppgifter ska ske och vem som 
ansvarar för detta. Vi anser att det finns en risk att det inte sker på ett likvärdigt sätt i hela organisationen och för alla geografiska 
skolområden i kommunen. Det förekommer i 51 fall att elever bedöms vara utomlands eller ha okänd vistelse och flyttats från sin 
skolplacering till fiktiva enheter i elevregistret. Det saknas rutiner för en sådan bedömning och placering, inklusive hur bedömningen 
ska verifieras. Vi anser därmed att det finns en risk att skolplikten inte bevakas för samtliga barn i kommunen, vilket är en allvarlig brist. 

Det finns rutiner för 
medgivande av att fullgöra 
skolplikt på annat sätt

Ej uppfyllt. 
Det saknas tydliga och skriftliga rutiner för ärenden som rör fullgörandet av skolplikt på annat sätt. Det saknas dokumentation av beslut 
(avslag eller medgivande) och besluten anmäls inte formellt till förvaltningschef eller nämnden. 

Vid bristande skolplikt finns 
rutiner för att vidta åtgärder

Delvis uppfyllt. 
Det finns rutiner, både på huvudmannanivå och skolnivå, för att vidta åtgärder i det enskilda elevfallet vid bristande skolplikt. Vi kan 
samtidigt konstatera att det saknas rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas för att följa upp bedömningarna, och med vilken frekvens 
det ska ske, för de elever som skolan anser är utomlands eller har okänd vistelse. Vi kan också konstatera det saknas rutiner för att 
analysera frånvarostatistik på en övergripande nivå. 

Rutinerna är kända och 
efterföljs

Uppfyllt.
Utifrån dokumentgranskning och intervjuerna med rektorer och skolchefer kan vi konstatera att befintliga rutiner är kända och i 
huvudsak följs. Det är positivt att skolorna arbetar aktivt med att förebygga frånvaro enligt rutinerna.

Det finns förfaranden för att 
ge asylsökande barn och 
barn med tidsbegränsat 
uppehållstillstånd rätt till 
utbildning

Uppfyllt. 
Det finns ett ordnat förfarande för att ge barn rätt till utbildning.
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Mot bakgrund av vad som framkommit granskningen av skolplikt från 2019, rekommenderade vi barn- och 
utbildningsnämnden att:  

1. Säkerställa att avstämningen av elevregistret mot folkbokföringsuppgifter sker på ett likvärdigt sätt 
i organisationen. Definiera i rutin för skolpliktsbevakning vem som ansvarar för att genomföra 
avstämning av elevregistret mot folkbokföringsuppgifterna samt med vilken frekvens det ska ske. 

2. Upprätta en rutin för regelbunden uppföljning och aktualisering under terminen av bedömningar att 
elever befinner sig utomlands. Säkerställ att grunder för bedömningen, liksom åtgärder som 
vidtagits, dokumenteras och kan verifieras. Förtydliga hur eleverna ska registreras i systemet, 
definiera t.ex. vilka kriterier som ska vara uppfyllda för placering i befintliga grupper/enheter.  

3. Upprätta en skriftlig rutin gällande beslut för fullgörande av skolplikt på annat sätt. Rutinen ska 
säkerställa att beslut (avslag eller medgivande) dokumenteras, är spårbara, anmäls till 
förvaltningschef och informeras till nämnden enligt rutin för delegationsbeslut. 

4. Fortsätta med planen att utveckla ett system som visar vilka aktiviteter eller beslut som är fattade 
gällande icke-skolplacerade barn som är folkbokförda i kommunen.  

5. Analysera frånvaron på övergripande nivå för att kunna vidta övergripande åtgärder vid behov. 

6

Granskning 2019 av skolplikt forts.



Granskningsresultat2
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Iakttagelser

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet den 3 mars 2020 att lämna svar till 
kommunrevisionen gällande granskning av skolplikten enligt barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag. Svaret till kommunrevisionen redogör vilka åtgärder som nämnden och dess förvaltning 
vidtagit för respektive rekommendation som lämnats i granskningen. Av svaret framgår bland annat  
att barn- och utbildningsförvaltningen, med utgångspunkt i granskningens rekommendationer, har 
tagit fram nya riktlinjer samt blanketter för att säkerställa elevernas skolplikt och rätt till utbildning. 
Dessa upprättade dokument bifogas svaret. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i samma 
ärende den 3 mars 2020 att fastställa riktlinjer för fullgörande av skolplikt på annat sätt och 
skolpliktens upphörande samt upprättade blanketter och rutiner.

Har revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av barn- 
och utbildningsnämnden?

Bedömning
Ja. 

Bedömningen grundas på att barn- och utbildningsnämnden vid sammanträdet den 3 mars 2020 har 
besvarat respektive rekommendation som lämnats utifrån revisorernas granskning. Svaret redogör 
vilka åtgärder och förslag på åtgärder som nämnden kommer vidta utifrån revisorernas synpunkter 
och förslag till åtgärder. Nämnden har även fattat beslut om nya riktlinjer, rutiner samt blanketter 
som upprättats med utgångspunkt i granskningens rekommendationer. 
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Iakttagelser

Revisorernas synpunkter och förslag från granskningen av skolplikt år 2019 sammanfattades i 
fem rekommendationer. Iakttagelser och bedömningar nedan utgår från dessa 
rekommendationer.

Avstämning av elevregistret mot folkbokföringsregistret
En ny gemensam rutin har skapats som gäller för samtliga grundskolor i
Kristianstads kommun, Rutin kring registrering av elever i skolområdets hus
gällande okänd vistelse eller utlandsvistelse. Nämnden har antagit rutinen i mars 2020. 
Rutinen definierar att administratör vid varje terminsstart söker fram barn/elever i enheten 
Skolområdets hus och skickar en lista till berörd rektor. Rektor ansvarar sedan för att kontakt 
med Skatteverket och Försäkringskassan sker. Rektor ska göra en bedömning om 
orosanmälan ska göras enligt 14 kap. 1 § SoL. Verksamhetssystemet har utvecklats med nya 
funktioner för skolpliktsbevakningen. Handboken för det digitala elevadministrativa systemet 
Edlevo har uppdaterats med kapitlet Skolplikt som beskriver hanteringen i 
verksamhetssystemet. 

I granskningen från år 2019 framgick att det saknades en helhetsbild av organisationen för 
avstämning av folkbokföringsregister. I den nya rutinen framgår att administratörer stämmer 
av, men inte vilka administratörer. Enligt intervjuer har varje skolområde ett visst antal 
administratörer. Den större skolan kan ha en utsedd administratör medan mindre skolor delar 
på en administratörstjänst. Enligt intervjuer är det tydligare nu än vid granskningstillfället år 
2019 vilken administratör som ansvarar för att ta fram bevakningslista för vilket område/skola. 
Vi noterar dock att beskrivningen av vilken administratör som ansvarar för elever inom vilka 
enheter, inte är samstämmig mellan olika intervjuer samt den skriftliga rutinen i Skolplikt. 
Under intervjuer framhålls att det är viktigt att det sker avstämning mellan skolområden, 
eftersom det finns vissa elever som tillhör ett skolområde men går på en skola i ett annat 
skolområde.  

Har synpunkterna och förslagen åtgärdats?

Av intervjuer framkommer att den upprättade rutinen inte är helt implementerad än, samt 
att den inte definierar vilken avstämning som sker under terminen. Vid intervjuer framgår 
att det för närvarande, liksom vid granskningstillfället år 2019, varje tisdag görs en 
körning av systemet för att läsa in uppdaterade folkbokföringsregistret. Lokala 
administratörer ska därefter veckovis söka fram om det finns skolpliktiga barn som inte är 
placerade inom skolområdet. Detta förfarande framgår inte av den skriftliga rutinen. Enligt 
intervjuer sker en dialog mellan administratörer och rektorer gällande vilka barn som 
befinner sig på bevakningslistan och vilka åtgärder som redan vidtagits eller ska vidtas. 
Rektorer bekräftar att de i regel anmäler ärenden till Skatteverket och Försäkringskassan, 
liksom gör bedömning om orosanmälan ska göras. I intervjuer beskrivs problematiken 
med att skolan är beroende av korrekta folkbokföringsuppgifter från Skatteverket. Det kan 
ta månader innan Skatteverket justerar uppgifter efter anmälan.

Likvärdighet 
Av intervjuer framkommer att frekvensen för avstämning mellan folkbokföringsregistret 
och elevregistret samt arbetssättet för att följa upp och placera elever, inte sker på ett 
likvärdigt sätt mellan skolområden. Enligt intervjuer skiljer det sig hur väl rutinerna för 
skolpliktsbevakning är implementerade mellan skolområden, även om implementeringen  
uppges vara på god väg. Det framkommer under intervjuer att det är stor skillnad på 
antalet fall som kräver eftersökning mellan skolområden och därmed skillnad i de 
administrativa resurser som skolpliktsbevakningen tar i anspråk. Skillnaden innebär 
också att vissa administratörer genom större vana har byggt upp en högre kompetens 
inom skolpliktsbevakningen. Nämndens resursfördelningssystem tar inte hänsyn till 
behov av resurser utifrån en frånvaroproblematik. Resursfördelningssystemet tar däremot 
hänsyn till socioekonomiska faktorer som t.ex. andel nyanlända. Enligt intervjuer får 
respektive skola själv fördela vilka resurser som går till administrativt stöd för 
skolpliktsbevakning utifrån de tilldelade resurserna.  
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Iakttagelser

Dokumenterade aktiviteter och grunder för bedömning av utlandsvistelse 
Ett nytt system har utvecklats sedan granskningstillfället 2019 som är tillgängligt för samtliga 
skolområden. I verksamhetssystemet har förvaltningen lagt till ett antal aktiviteter som 
administratören kan markera med aktuellt datum som aktiviteten vidtagits  t.ex. ringt 
vårdnadshavare. För icke-skolplacerade elever ska ett beslut fattas i systemet med orsak. 
Till exempel kan beslut fattas om bevakning med orsak som okänd vistelse, utländsk 
skolgång, utländsk vistelse. Andra beslut utöver bevakning, är fullgörande av skolplikt på 
annat sätt med orsak som medgivande enligt 24 kap 23§, eller beslutet skolplikt upphört med 
orsak varaktig vistelse utomlands 7 kap 2§.  

Enligt intervjuer är det främst administratörerna som utreder de skolpliktiga barnens vistelse. 
Utredningsarbetet beskrivs under intervjuer bland annat bestå av samtal till vårdnadshavare/ 
tidigare skola/eventuell angiven ny skola, skicka rekommenderat brev, kontakta relevanta 
förvaltningar t.ex. Arbete och välfärd, samt ibland även besöka den folkbokförda adressen. 

Enligt det nya dokumentet Rutin kring registrering av elever i skolområdets hus gällande 
okänd vistelse och utlandsvistelse (2020) ska elever som är folkbokförda i Kristianstads 
kommun och faller inom skolpliktsbevakningen registreras med Utlandsvistelse om de 
bedöms vara utomlands, medan elever som är folkbokförda i Kristianstads kommun och 
bedöms befinna sig i Sverige men under okänd vistelseort registreras som Okänd vistelse. 
Det framgår inte vad som gäller för kategorin utländsk skolgång. Enligt intervjuer är kriterierna 
inte helt tydliga. Det uppges vara svårt att veta om en elev vars vistelse är okänd, befinner sig 
utomlands eller i Sverige. Under intervjuer framförs att skolpliktsbevakningen gällande elever 
med okänd vistelse är komplicerad och ibland svår att utreda. I vissa fall finns verifierbar 
information om elevens vistelse och i vissa fall är den enda tillgängliga informationen 
hörsägen. Enligt förvaltningen pågår ett arbete med att ta fram en ny rutin för hantering av 
elever med okänd vistelseort. 

Har synpunkterna och förslagen åtgärdats?

Det framgår av kapitlet Skolplikt i handboken till det elevadministrativa systemet hur 
aktiviteter i skolpliktsärende för elev ska registreras. Det framgår inte av skriftliga rutiner 
att grunder för bedömning om utlandsvistelse eller okänd vistelse ska dokumenteras eller 
var/på vilket sätt det ska dokumenteras. Vid intervjuer framkommer att dokumentation till 
grund för bedömning sker i elevhälsans journalsystem Prorenata utifrån att elevens 
frånvaro blir ett elevhälsoärende. All skolpliktsbevakning dokumenteras dock inte där. 
Barn som i praktiken aldrig gått på skolan, men anges som skolpliktig elev i systemet, blir 
inte ett elevhälsoärende enligt intervjuer. 

Den dokumenterade rutinen anger att rektorn regelbundet ska gör kontroller. Enligt 
intervjuerna är det inte helt tydligt hur kontroller ska genomföras eller hur resultatet ska 
hanteras, t.ex. vad som sker om det inte går att få kontakt med vårdnadshavare. Enligt 
intervjuer efterfrågas en större tydlighet kring de olika stegen vid skolpliktsbevakningen 
och vem som ansvarar för vad t.ex. när anmälan till skolchef ska ske. 

Beslut för fullgörande av skolplikt på annat sätt
En ny dokumenterad riktlinje, Riktlinje för fullgörande av skolplikt vid utlandsvistelse, har 
tagits fram för att säkra fullgörande av skolplikt på annat sätt. Den antogs av nämnden i 
mars 2020. Därtill har riktlinjen för oroande frånvaro reviderats och kompletterats. 
Förvaltningen har sedan granskningen 2019 tagit fram ansökningsblanketter samt 
beslutsblanketter gällande ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt samt 
ansökan om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse. Vi noterar att 
Riktlinje för fullgörande av skolplikt vid utlandsvistelse, inkluderar vilka steg som ska 
vidtas vid medgivande av beslut, men inte vid ett beslut om avslag. Enligt intervjuer är 
förfarandet tydligt i praktiken. Vid granskningen år 2019 framgick att dokumentation 
gällande beslut (avslag eller medgivande) av fullgörande av skolplikt på annat sätt 
saknades eller inte var spårbar. Beslut uppges nu i regel dokumenteras samt anmälas till 
förvaltningschef och nämnd. Detta verifieras av en lista på runt tio delegeringsbeslut till 
nämnd gällande beslut avseende fullgörande av skolplikt på annat sätt från september 
2022 till december 2022.



PwC
Kristianstad- Uppföljande granskning av skolplikt Februari 2023

11

Iakttagelser

Uppföljning av frånvaron 
Barn- och utbildningsnämnden får enligt riktlinjen för hantering av oroande frånvaro en
sammanställning två gånger per år gällande skolpliktsbevakning. Uppföljningen i riktlinjen har 
uppdaterats till att även omfatta antal elever som är registrerade för utlandsvistelse. I januari 
2023 tog nämnden del av sammanställningar av elevers oroande frånvaro och varaktiga 
utlandsvistelser för höstterminen 2022. Sammanställningen har även utökats sedan 
granskningstillfället 2019, med en kort analys av frånvarostatistiken. Det anges om den 
giltiga, ogiltiga och omfattande frånvaron har ökat eller minskat i förhållande till föregående år. 
Vi noterar att antalet elever som bedöms vistas utomlands totalt har ökat från 59 till 70 elever 
för höstterminen 2022. Av dessa förmodas 20 gå i skola, medan 50 förmodas inte göra det. 
Under intervjuer anges att administratörerna registerar utländsk skolvistelse om de fått 
bekräftat att eleven går i skolan, annars anger de utländsk vistelse. Vi noterar att antalet 
elever som bedöms vara utomlands har ökat sedan granskningstillfället år 2019. Antal elever 
som är registrerade att ha okänd vistelse ingår inte i sammanställningen till nämnden. 

I granskningen från år 2019 framhölls att inrättandet av närvaroteamet år 2018 var ett 
exempel på en åtgärd som vidtagits på övergripande nivå utifrån den totala 
frånvarostatistiken. Enligt intervjuer har närvaroteamet avvecklats till följd av omprioriteringar 
utifrån nämndens ekonomiska läge. Det pågår enligt intervjuer ett arbete för att ta fram ett 
stödarbete som skolan kan implementera lokalt i skolans elevhälsoteam. Därutöver ingår 
även utvecklingsarbete gällande närvaro inom förvaltningens övergripande strategi för ökad 
måluppfyllelse, Framgångsrik undervisning.  

Slussen, kommunens mottagningsenhet för nyanlända familjer, och det centrala förfarandet 
som fanns för att ta emot nyanlända elever har sedan granskningstillfället 2019 avvecklats. 
Mottagningsarbetet sker istället på respektive skola. I granskningen från år 2019 beskrivs att 
rektorer var nöjda med Slussen och vid intervjuer beskrivs att rektorer saknar Slussens stöd.

Har synpunkterna och förslagen åtgärdats?

En nuvarande utmaning för skolverksamheterna är enligt intervjuer främst elever med 
känd vistelse i kommunen men med problematisk skolfrånvaro. Vid intervjuer 
framkommer uppfattningen om att utmaningarna med problematisk frånvaro har ökat när 
distansundervisningen infördes och därefter togs bort i samband med  
covid-19-pandemin.
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Bedömning
Delvis. Vi bedömer att synpunkterna och förslagen delvis har åtgärdats. Vi grundar bedömningen på att samtliga fem rekommendationer inte helt har åtgärdats. En sammanfattande bedömning av 
vilka åtgärder som vidtagits utifrån respektive rekommendation presenteras nedan.  
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Har synpunkterna och förslagen åtgärdats?

Rekommendation Sammanfattande bedömning om rekommendationen har genomförts

Säkerställa att avstämningen av elevregistret mot 
folkbokföringsuppgifter sker på ett likvärdigt sätt i 
organisationen. Definiera i rutin för skolpliktsbevakning 
vem som ansvarar för att genomföra avstämning av 
elevregistret mot folkbokföringsuppgifterna samt med 
vilken frekvens det ska ske. 

Vi bedömer att rekommendationen delvis har genomförts. Bedömningen grundas på att nämnden antagit en ny dokumenterad 
rutin som definierar att administratörer ska genomföra avstämning två gånger per år. Vi anser samtidigt att det inte är helt 
tydligt utifrån rutinen vilka administratörer som ansvarar för avstämning av vilka skolpliktiga elever. Frekvensen av avstämning 
som enligt intervjuer sker under terminerna definieras inte i den dokumenterade rutinen. Vi bedömer att det finns en risk att 
hanteringen av skolpliktsbevakningen inte sker på ett likvärdigt sätt mellan skolområdena än. Vi grundar detta på uppgifter 
under intervjuer som beskriver att rutinen är på god väg att implementeras men graden av implementering, liksom 
resursbehovet, skiljer sig mellan skolområdena.

Upprätta en rutin för regelbunden uppföljning och 
aktualisering under terminen av bedömningar att elever 
befinner sig utomlands. Säkerställ att grunder för 
bedömningen, liksom åtgärder som vidtagits, 
dokumenteras och kan verifieras. Förtydliga hur 
eleverna ska registreras i systemet, definiera t.ex. vilka 
kriterier som ska vara uppfyllda för placering i befintliga 
grupper/enheter.

Vi bedömer att rekommendationen delvis har genomförts. Bedömningen grundas på att nämnden antagit en ny rutin som 
inkluderar definition av kategorin okänd vistelse samt utlandsvistelse samt att rektor ansvarar för att genomföra regelbundna 
kontroller. Av intervjuer framgår att kriterierna för kategorierna liksom hur rektor ska genomföra kontroll, inte är helt tydligt i 
praktiken. Kriterier för kategorin utländsk skolgång framgår inte heller. Vi anser att åtgärder som vidtagits inom 
skolpliktsbevakningen kan dokumenteras genom  funktioner i det elevadministrativa systemet. Det är positivt att handboken i 
systemet förtydligar hur registrering ska ske. Det framgår däremot inte av skriftliga rutiner att/hur grunder för bedömning om 
utlandsvistelse eller okänd vistelse ska dokumenteras eller var/på vilket sätt det ska dokumenteras. 

Upprätta en skriftlig rutin gällande beslut för fullgörande 
av skolplikt på annat sätt. Rutinen ska säkerställa att 
beslut (avslag eller medgivande) dokumenteras, är 
spårbara, anmäls till förvaltningschef och informeras till 
nämnden enligt rutin för delegationsbeslut.

Vi bedömer att rekommendationen har genomförts. En ny dokumenterad riktlinje har antagits av nämnden gällande beslut för 
fullgörande av skolplikt på annat sätt. Därtill har ytterligare riktlinjer kompletterats och förvaltningen har tagit fram 
ansökningsblanketter samt beslutsblanketter för att underlätta dokumentation och spårbarhet. Beslut uppges enligt intervjuer i 
regel dokumenteras samt anmälas till förvaltningschef och nämnd, vilket verifieras av en lista på delegeringsbeslut till nämnd.
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Har synpunkter och förslagen åtgärdats?
 
Rekommendation Sammanfattande bedömning om rekommendationen har genomförts

Fortsätta med planen att utveckla ett system som visar 
vilka aktiviteter eller beslut som är fattade gällande 
icke-skolplacerade barn som är folkbokförda i 
kommunen. 

Vi bedömer att rekommendationen är genomförd. Nya funktioner har utvecklats i det digitala elevadministrativa systemet som 
visar vilka beslut och vilka aktiviteter som är genomförda. Handboken för det elevadministrativa systemet är kompletterad med 
ett avsnitt för skolpliktsbevakning. 

Analysera frånvaron på övergripande nivå för att kunna 
vidta övergripande åtgärder vid behov. 

Vi bedömer att nämnden delvis analyserat frånvaron på övergripande nivå. Vi grundar bedömningen på att nämnden får en 
sammanställning av frånvaron två gånger per år enligt dokumenterad riktlinje. Uppföljningen har uppdaterats till att omfatta 
antal elever som är registrerade för utlandsvistelse och utländsk skolgång. Det är positivt att uppföljningen inkluderar 
jämförelse av föregående års siffror. Vi grundar samtidigt bedömningen på att antal elever registrerade med okänd vistelse inte 
följs upp, vilket medför frånvaron inte följs upp i sin helhet. Antalet elever som bedöms vara utomlands har ökat. Analysen av 
frånvaron inkluderar inte en bedömning av vilka faktorer som kan orsaka eller påverka utfallet. Förvaltningen arbetar med att ta 
fram ett stödarbete vid oroande frånvaro för de lokala elevhälsoteamen, vilket kan anses vara en pågående åtgärd på 
övergripande nivå.



Revisionell bedömning3
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PwC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun, genomfört en 
uppföljande granskning av skolplikt fördjupade granskningar som genomfördes under 
revisionsår 2019. Syftet med den uppföljande granskningen har varit att bedöma om barn- och 
utbildningsnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de 
åtgärdsförslag som lämnats i den tidigare granskningen. 

Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden inte helt har vidtagit tillräckliga åtgärder med 
hänsyn till den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats utifrån genomförd granskning av 
skolplikten år 2019. 

Vi anser att det är positivt att nämnden har antagit nya rutiner och riktlinjer för 
skolpliktsbevakning samt utvecklat det elevadministrativa systemet. Uppföljningen av frånvaron 
på övergripande nivå har också utvecklats till att omfatta fler frånvarotyper och en jämförelse 
över tid. Granskningsresultatet har samtidigt visat att rutiner och riktlinjer inte är helt 
implementerade inom samtliga skolområden samt att vissa delar av rutinerna behöver 
förtydligas. Det är till exempel fortfarande inte helt tydligt på vilka grunder bedömning om 
utlandsvistelse och okänd vistelse görs. Även om sammanställningen av frånvaro på 
övergripande nivå har utvecklats, följs inte all typ av frånvaro upp och analysen inkluderar inte 
vad som bedöms orsaka eller påverka utfallet. 

Rekommendationer

Efter genomförd uppföljande granskning rekommenderas barn- och utbildningsnämnden att:

• Följa upp implementering av rutiner och riktlinjer gällande skolpliktsbevakning inom 
samtliga skolområden i syfte att säkerställa likvärdighet i organisationen. 

• Förtydliga rutinerna och riktlinjerna gällande skolpliktsbevakning, bland annat 
ansvarsfördelning vid avstämning mot folkbokföringsregistret och regelbundna 
kontroller, kriterier för bedömning av utlandsvistelse, utländsk skolgång och okänd 
vistelse samt hur grunder för bedömning av dessa ska ske och dokumenteras.  

• Utveckla analysen av frånvaron på övergripande nivå genom att bland annat inkudera 
elever som bedöms ha okänd vistelse samt inkludera en bedömning av vilka faktorer 
som anses påverka frånvarostatistiken.  

15

Revisionell bedömning

Revisionsfråga Bedömning

Har revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av 
barn- och utbildningsnämnden?

Har synpunkterna och förslagen åtgärdats?
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Kristianstads kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

2023-02-22

_________________________ _________________________

Uppdragsledare Lena Salomon Projektledare Anna Olsson Lindén



å Meddelande 1 (1) 

| rö | Datum Ärendebeteckning 

Länsstyrelsen 2023-02-21 203-41607-2022 
Skåne 

KRISTIANSTADS KOMMUN 

a Kommunfullmäktige 

2023 -02- 23 Kristianstads kommun 

_ 291 80 Kristianstad   

Anr 
  

Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. 

Kopia av protokoll över inspektionen översänds härmed till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning 

för kommunen och därmed ytterst ansvariga för verksamheten samt till 

kommunens revisorer för kännedom. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas 

överförmyndarverksamhet och ska inspektera Överförmyndaren i 

kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om 

Överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och 

förmynderskapsförordningen (1995:379) och att handläggningen även i 

övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid 

kontrollera dels det av Överförmyndaren förda registret, dels 

stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska upprätta protokoll över 

inspektionen. 

Fredrik Östensson 

Länsassessor 

Bilaga 

Protokoll över inspektion 

  

Postadress:291 86 Kristianstad Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane 
www.lansstyrelsen.se/skane/personuppgifter
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| Datum Ärendebeteckning 
Länsstyrelsen 2023-02-21 203-41607-2022 

& ) Skåne 

KRISTIANSTADS KOMMUN 

2023 -02- 23 Kommunstyrelsen 

Kristianstads kommun 

- 291 80 Kristianstad 
      
Anr 
  

  

Protokoll 6ver inspektion av kommunens 
Overformyndarverksamhet 

Lansstyrelsen har inspekterat 6verf6rmyndarverksamheten i kommunen. 

Kopia av protokoll över inspektionen översänds härmed till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning 

för kommunen och därmed ytterst ansvariga för verksamheten samt till 

kommunens revisorer för kännedom. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas 

överförmyndarverksamhet och ska inspektera Överförmyndaren i 

kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om 

Överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och 

förmynderskapsförordningen (1995:379) och att handläggningen även i 

övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid 

kontrollera dels det av Överförmyndaren förda registret, dels 

stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska upprätta protokoll över 

inspektionen. 

Fredrik Östensson 

Länsassessor 

Bilaga 

Protokoll över inspektion 

  

Postadress:291 86 Kristianstad Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane(Qlansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane 
www.lansstyrelsen.se/skane/personuppgifter
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Överförmyndarnämnden i Kristianstads kommun 
overformyndare@kristianstad.se 

 

 

Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndarnämnden i 
Kristianstads kommun den 18 januari 2023 
Närvarande från Länsstyrelsen: Länsassessor Ulf Andersson och 
länsassessor Fredrik Östensson 
 
Närvarande från överförmyndarnämnden: Pia Dahlin, ordförande och 
Tommy Nilsson vice ordförande (endast under det inledande samtalet). 
Övriga närvarande: Anders Sandin, t f kanslichef och Camilla Hansson, 
samordnare.  
 
Länsstyrelsen ska årligen inspektera överförmyndaren. Vid inspektionen 
ska länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer 
reglerna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i 
övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid 
kontrollera dels det av överförmyndaren förda registret, dels 
stickprovsvis utvalda akter. (Se 21 § förmynderskapsförordningen 
[1995:379].) 
 
Inspektionen inleddes med ett samtal med utgångspunkt i de frågor inför 
inspektionsbesök 2023 som besvarats av Camilla Hansson. Följande 
noteras.  

Myndighetens organisation 
Pia Dahlin är ny ordförande i överförmyndarnämnden och har varit med 
i nämnden sedan oktober 2022. Tommy Nilsson har varit med i nämnden 
sedan starten föregående mandatperiod. 

Det har anställts tre nya handläggare med erfarenhet från 
myndighetsutövning, Gentiana Haliti började den 2 januari 2023, Emma 
Karlsson den 9 januari, och Annette Nilsson den 11 januari. Antalet 
årsarbetare är nu 8,5. Samtliga sex handläggare ska granska 
årsräkningar. 

Efter att handläggare slutade under 2022 gjordes försök till rekrytering 
sommaren 2022. Rekryteringen avbröts och i stället anställdes bl.a. 
studenter på timmar under hösten för att granska årsräkningar. 

Petra Kemptner arbetar januari och februari för att granska årsräkningar. 
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Ärendebeteckning  
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Det förekommer samtal på tjänstemannanivå, om ett kanslisamarbete 
inledningsvis, med kommunerna i Skåne nordost (Osby, Östra Göinge, 
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Hörby). Länsstyrelsen ser positivt 
på ett samarbete i nordöstra Skåne och framför vikten av att ett 
eventuellt beslut är förankrat både i politiken och på tjänstemannanivå. 
Dessutom framhålls vikten av god förberedelse för ett lyckat samarbete. 

Organisationsöversyn rörande kommunkansliet ska ske under 2023. 
Extern konsult ska utreda och ge förslag. 

Överförmyndarens ut- och fortbildning 
Nya nämndsledamöter ska gå en grundutbildning. Hela nämnden ska 
också få en utbildning under en förmiddag med en kommunjurist som 
utbildare.  

Nya handläggare kommer att delta på Wallgren Juridiks 
grundutbildning. 

Utöver detta kommer tjänstemän få viss fortbildning under kommande 
år. 

Mottagnings- besöks- och telefontider m.m. 
Mottagningstid är anmält till Länsstyrelsen i enlighet med 8 § 
förmynderskapsförordningen.  

Under telefontid är det två tjänstemän som svarar i telefonen. Blir 
telefonkön lång får fler tjänstemän svara i telefon. Verksamheten 
upplever att de är tillräckligt tillgängliga. Verksamheten är även nåbar 
via funktionsbrevlåda och tjänstemännens personliga e-post. 

De har två informationskvällar för ställföreträdare per år där både 
handläggare och nämnden deltar. Det ger verksamheten goda 
möjligheter att stämma av frågor som tillgänglighet och bemötande.  

Verksamhetens omfattning 
Per den 31 december 2022 har verksamheten 1 379 ärenden. 
Länsstyrelsen påminner om att statistik ska vara inlämnad till den siste 
februari 2023 till Länsstyrelsernas statistikportal för 
överförmyndarstatistik. 

Den i frågeformuläret uppgivna summan på förmynderskap med 
kontrollerad förvaltning stämmer inte. Utan korrekt antal vid årsskiftet 
ska vara 29 stycken. 
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Granskning 
Våren 2022 skulle 1025 årsräkningar lämnas in. Av dessa lämnades inte 
170 in i tid. För att få in fler årsräkningar i tid skickas en anmodan ut i 
december, sedan blir det i förekommande fall aktuellt med påminnelse 
och vite. De har dessutom en utbildning i januari om hur årsräkningar 
upprättas. Med det nya ärendehanteringssystemet finns möjligheten att 
lämna in årsräkningar digitalt. 

Djupgranskning av årsräkningar har fått stå tillbaka sedan i somras på 
grund av personalsituationen. De ska försöka att i år t.ex. ta kontakt med 
boenden i de ärenden som inte blev av i höstas. Planen för föregående år 
var att djupgranska årsräkningar från ställföreträdare med många 
uppdrag.  

Samtliga årsräkningar från 2022 ska vid tillfället för inspektionen vara 
färdiggranskade. Det fanns 19 årsräkningar kvar när frågeformuläret 
fylldes i före jul. En årsräkning är inte granskad men den 
ställföreträdaren får inte heller tingsrätten tag i. 

Verksamheten gör en snabb förgranskning när årsräkningen kommer in 
för att säkerställa att visst underlag är med, rätt summerat och 
underskriven. 

Ställföreträdare 
I syfte att få nya ställföreträdare har det tagits fram en reklamkampanj. 
Kampanjen är framtagen av en reklambyrå och kommunens 
kommunikationsavdelning. Lanseringen kommer att dröja till mars 
eftersom de har många nya som behöver komma in i arbetet först. De 
ska i samband med det ha en informationsträff med intresserade. 

Utbildning för ställföreträdare ges en gång per månad. 

Verksamheten har även viss fortbildning t.ex. information från 
skuldrådgivare, information om dödsbo och personal från boendebasen 
har varit och informerat vid tematräffar för ställföreträdarna. De har även 
funderar på en fortsättning av grundutbildningen för de som gått 
grundutbildning och påbörjat uppdrag.  

Ytterligare en ställföreträdare, som inte framgår av enkätsvaren, blev 
entledigad i november 2022. Ställföreträdaren skötte inte sitt uppdrag 
med kontakter med huvudman och överförmyndare. 

 
 
Efter den inledande genomgången granskade Länsstyrelsen det av 
överförmyndarnämnden förda registret, system för aktförvaring och 
uppläggning av akter samt ett antal slumpvis utvalda akter. 
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Granskade akter 
Förmynderskap: Akt nr 105388, 106018, 107386, 103493 
Godmanskap: Akt nr 106518, 106345, 106012, 106701, 106900, 107032 
(11.2), 106065, 107109 
Förvaltarskap: Akt nr 106915, 106935 

Generella synpunkter 
Det är generellt god ordning i akterna, de är överskådliga och välskötta. 
Varje akt är försedd med aktbeteckning. Handlingarna är sorterade i 
kronologisk ordning eller på annat lämpligt sätt, i förekommande fall 
ankomststämplade, försedda med aktbilage- och aktbeteckning samt 
diarieförda på dagboksblad. Noteringarna på dagboksbladet bedöms 
uppfylla kraven i 5 kap 2 § offentlighets och sekretesslagen. Ankomst av 
årsräkning, granskning av densamma och beslut om arvode behandlas 
som tre separata händelser.  

Kritik 
Akt 106935. Rätten beslutar om interimistiskt förvaltarskap den 22 
oktober 2021. Beslutet överklagas och upphävs av Hovrätten den 24 
november 2021. Förteckning kommer in den 6 december 2021 och 
granskas utan anmärkning den 7 december. Begäran om slutredovisning 
skickas den 2 december 2021. Påminnelse skickas den 27 januari 2022. 
Det kommer inte in en slutredovisning och av akt framgår inte att 
ytterligare försök gjorts för att få in slutredovisningen.  

Om en förordnad förvaltares uppdrag har upphört, skall den som 
frånträder uppdraget inom en månad därefter lämna en sluträkning till 
överförmyndaren beträffande egendom som har stått under hans eller 
hennes förvaltning. Sluträkningen skall innehålla en redogörelse för 
förvaltningen under det löpande året fram till dess att 
ställföreträdarskapet upphörde. Räkningen skall avges på heder och 
samvete. (14 kap 18 § föräldrabalken). 

Överförmyndarnämnden har brustit i sin tillsyn av ställföreträdarskapet i 
och med avsaknad av åtgärder för att få in sluträkningen och får därför 
kritik. 

Hantering av dödsbo 

Akt 107032. God man för att bevaka rätt i dödsbo anordnas den 25 
februari 2022. Bouppteckning förrättades den 28 oktober 2021 och kom 
in till överförmyndarnämnden den 3 mars 2022. Det saknas uppgift om 
arvskifte i akten. 

Den 28 april 2022 borde ställföreträdaren ha lämnat en redogörelse om 
skifteshinder till nämnden. Eftersom det inte har skett borde nämnden 
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efterfrågat den. Redogörelse borde ha lämnats in efter ytterligare sex 
månader om inte annat bestämts av överförmyndarnämnden.  

Akt 103493. Huvudmannen blir delägare i ett dödsbo. Bouppteckning 
kommer in till överförmyndarnämnden den 15 mars 2022. 
Bouppteckningen förrättades den 26 oktober 2021. Den 31 maj 2022 
samtycker nämnden till försäljning av fastighet. Uppgift om arvskifte 
saknas i akten. 

Den 26 april 2022 borde ställföreträdaren ha lämnat en redogörelse om 
skifteshinder till nämnden. Eftersom det inte har skett borde nämnden 
efterfrågat den. Redogörelse borde ha lämnats in efter ytterligare sex 
månader om inte annat bestämts av överförmyndarnämnden.  

Skiftas inte ett dödsbo inom sex månader från det att bouppteckningen 
förrättades och har avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo inte heller 
ingåtts, skall förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren inom denna 
tid lämna en redogörelse till överförmyndaren om anledningen till att 
dödsboet inte har skiftats. En sådan redogörelse skall därefter och till 
dess att dödsboet har skiftats eller ett avtal om sammanlevnad i oskiftat 
bo ingåtts lämnas var sjätte månad, om inte överförmyndaren 
bestämmer någon annan tid. (15 kap 3 § föräldrabalken). 

Överförmyndarnämnden får kritik för den bristande tillsyn det inneburit 
att redogörelsen som ska lämnas in enligt 15 kap 3 § föräldrabalken inte 
efterfrågats i akt 107032 och akt 103493. Länsstyrelsen rekommenderar 
att rutin införs där bevakning sätts när redogörelse för skifteshinder ska 
lämnas in samt information ges till ställföreträdare om deras skyldighet i 
de fall nämnden får kännedom om att ställföreträdare bevakar rätt i 
dödsbo. 

Granskning av årsräkningar 

Akt 106012. Årsräkningen för 2021 kom in den 28 februari 2022 och 
granskades utan anmärkning den 31 oktober 2022.  

Akt 106701. Årsräkningen för 2020 kom in den 2 mars 2021 och 
granskades utan anmärkning den 22 oktober 2021.  

Akt 105388. Årsräkningen för 2021 kom in den 9 mars 2022 och 
granskades med korrigering den 24 november 2022. 

Överförmyndaren ska se till att granskningen av 
redovisningshandlingarna sker så snabbt och enkelt som möjligt utan att 
rättssäkerheten eftersätts (se 9 § förvaltningslagen [2017:900]). En 
snabb handläggning hos överförmyndaren är av rättssäkerhetsskäl 
viktig för huvudmannen som annars kan riskera att dennes personliga 
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eller ekonomiska förhållanden försämras. JO har vid flera tillfällen 
uttalat (se bl.a. JO:s beslut med dnr 5172–2008) att Handläggningstiden 
för granskningen inte bör överstiga sju månader. 

Överförmyndarnämnden får kritik för sen granskning av årsräkningar i 
ovanstående ärenden. 

Övriga påpekanden 
Akt 106518. Tingsrätten anordnade godmanskap för huvudmannen den 
10 september 2020. God man nummer 1 entledigades den 3 mars 2022 
och samma dag förordnades god man nummer 2. På dagboksbladet, 
aktbilaga 57, anges ”Skrivelse om överlämnande av 
redovisningshandlingar”. På handlingen i akten anges ”Överlämnande av 
upprättade årsredovisningar och slutredovisningar”. På dagboksbladet, 
aktbilaga 58, anges, ”Bekräftelse mottagit redovisningshandlingar”. På 
handlingen i akten anges ”Tagit emot kopior på årsräkningar”.  Med 
anledning av att samtliga redovisningshandlingar ska överlämnas till ny 
ställföreträdare i enlighet med vad som anges i 16 kap 8 § föräldrabalken 
bör mallarna justeras så att de överensstämmer med vad som rätteligen 
framgår av dagboksbladet. 

Akt 106345. I akten har en fastighetsförsäljning ägt rum. Anmodan om 
insättningsbevis sändes enligt dagboksbladet ut den 14 april 2021. 
Handlingen i akten är dock felaktigt daterad den 3 maj 2019.  

Akt 106915. Förvaltaren begärde att få bli entledigad från uppdraget den 
28 november 2022. Yttrande från förvaltaren angående omprövning av 
förvaltarskapet kom in den 1 december 2022. Länsstyrelsen noterar att 
inga åtgärder har vidtagits av nämnden efter dessa datum varken när det 
gäller begäran om entledigande eller omprövning av förvaltarskapet.      

Akt 106018. Överförmyndarnämnden har gett tillstånd till uttag från 
spärrat konto för köp av a-traktor. Med hänsyn till tillgångens värde 
borde den förts upp i kommande årsräkningar. (Se Nationella riktlinjer 
för överförmyndare – legala förmyndares redovisning sidan 13). 

Akt 107109. Förteckning kommer in den 5 juli 2022. Det framgår inte 
av dagboksbladet att förteckningen har granskats av nämnden. Det finns 
anteckning på själva handlingen om att den är granskad men 
anteckningen är inte daterad. Att en förteckning har granskats bör 
framgå av dagboksbladet.  
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Protokollet har upprättats av länsassessorn Fredrik Östensson och 
justerats av länsassessorn Ulf Andersson. Handlingen har bekräftats 
digitalt. 
 

Kopia till 
Justitieombudsmannen, JOkansli1@jo.se (enligt stående begäran) 
Kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 
Kommunstyrelsen i Kristianstads kommun 
Kommunens revisorer i Kristianstads kommun 
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Arendebeteckning 

41607-2022 

  

Länsstyrelsen Skåne 

Ink. 2022 -12- 19 
  

Dnr,       

Det är viktigt att frågorna besvaras med tydliga och utförliga svar 

eftersom de utgör underlag för inspektionen. Rutorna ”växer” 

efter hand som de fylls i. 

Ange myndighetens namn: 

| Överförmyndarnämnden Kristianstad kommun 

Om ni inte anmält valet av överförmyndare och 

ersättare/ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnd för 

mandatperioden 2023-2026 ska protokollsutdrag över 

kommunfullmäktiges beslut bifogas. 

1. Myndighetens organisation 

1.1 Nämnd: Om det skett förändringar i nämndens sammansättning 

efter det valet för mandatperioden 2023-2026 har anmälts till 
Länsstyrelsen, ange avgående och nya ledamöters/suppleanters namn. 

Bifoga även protokollsutdrag över entledigande och nyval om det inte 

skickats in till Länsstyrelsen tidigare. (19 kap 5 $ 5 st föräldrabalken.) 
Fem ledamöter 

Pia Dahlin 

Bengt Håkansson 

Mikael Nissen 

Tommy Nilsson 

Vice ordförande 

Ann-Christine Lundkvist 

Fem ersättare 

Kristina Nordgren 

Peter Olsson 

Monica Roos 

SD - Ordförande 

SD 

M 
S- 

L 

SD 

  

Postadress:291 86 Kristianstad Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane
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Elisabet Björck S 

Ann Andersson C 

| Protokoll ej klart ännu i överförmyndarnämnden | 

1.2 Ange hur ofta nämnden sammanträder: 

| En gång i månaden | 

1.3 Överförmyndare och överförmyndarens ersättare: Om det 

skett förändringar på posterna efter det valet för mandatperioden 

2023-2026 har anmälts till Länsstyrelsen ange ny 

överförmyndares/ersättares namn. Bifoga även protokollsutdrag över 

entledigande och nyval om det inte skickats in till Länsstyrelsen 

tidigare. (19 kap 5 $ 5 st föräldrabalken.) 

Lx | 
1.4 Ange é6verformyndarens tjanstgéringsgrad: 

[x | 

1.5 Tjänstemän: 

Om någon tjänsteman har slutat sin anställning efter Länsstyrelsens 

inspektion 2022 ange namn och datum för sista arbetsdagen. 

Handläggare Carolin Holmqvist 25/2-2022 
Handläggare Jenny Dietsch 22/8-2022 

Handläggare Dorentina Zukaj 9/9-2022 

  

    
  

1.6 Tjänstemän: Om någon tjänsteman har börjat efter Länsstyrelsens 

inspektion 2022 ange namn, utbildning/bakgrund/erfarenhet och 
anställningsdatum. 

Daniel Pehrson handläggare började 9/5-2022 

Juristutbildning, tidigare handläggare på Försäkringskassan 

  

    
  

1.7 Tjänstemän: Ange namn, tjänstgöringsgrad och huvudsakliga 

arbetsuppgifter avseende samtliga tjänstemän inom 

överförmyndarverksamheten. 

Camilla Hansson 100% samordnare 

Daniel Pehrson 100% handlaggare 

Göran Nilsson 10090 handläggare 

Anna Söderberg 10094 handläggare 

Harriet Åkerblom 10094 administratör 
Maria Broberg 30% systemförvaltare 

Josefin Moéll 20% kommunjurist 

  

    
  

1.8 Tjansteman: Ange vilken organisatorisk enhet inom kommunen 

som tjänstemännen är anställda vid och vem som är närmaste chef. 

| Kommunledningskontoret |
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Tf enhetschef Maria Permarker tom 27/2-2022, därefter kanslichef 

Marie Appelqvist tom 31/7-2022 och därefter från 1 augusti tf 
kanslichef Anders Sandin, pågående. 

1.9 Ange det totala antalet årsarbetskrafter: 

5,5 | 

1.10 Extra personal: Om ytterligare personal anlitats under t.ex. 

arbetstoppar sedan Länsstyrelsens inspektion 2022, ange namn, 

tjänstgöringsperiod, tjänstgöringsgrad och huvudsakliga 

arbetsuppgifter: 

Dilara Coban Student timanställd ca 1-2 dagar i veckan 5/10-14/12 

granska årsräkningar. 

Dafina Hazanaj ca 2-4 dagar/v 3/10—9/12 granska årsräkningar. 

Petra Kempner 3 dagar i veckan 26/9 pågående granska årsräkningar. 

  

    
  

1.11 Vem sköter verksamheten vid ledighet/sjukdom etc. för ordinarie 
överförmyndare/tjänsteman? 

Lx | 
1.12 Nätverk: Förekommer nätverk med andra överförmyndare/ 

överförmyndarnämnder, i så fall vilka? 

| Överförmyndaren Hässleholm | 

1.13 Samorganisation och annan samverkan 

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

med andra överförmyndare/överförmyndarnämnder, i så fall vilka? 

(NH 
b) Om ni svarat nej på fråga a): Förekommer diskussioner om/planer 
på samorganisation, t.ex. gemensam kansliorganisation eller andra 

typer av samverkan, med andra 
överförmyndare/överförmyndarnämnder, i så fall vilka? 

Diskussion förs om ev samarbete med andra 

överförmyndarverksamheter Skåne nordost. 

  

    
  

2. Överförmyndarens ut- och fortbildning 

2.1 Redogör för vilka utbildningar/fortbildningar som 

nämndsledamöterna/ överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen 

har deltagit i sedan Länsstyrelsens inspektion 2022: 

Nämndsledamöter: x 

Överförmyndaren: x
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Överförmyndarens ersättare: x 

Tjänstemän: 

Projektledning, grundkurs och fortsättningskurs. 

Nybörjarkurs Överförmyndarens ABC Wallgren juridik 

Hedersrelaterat våld och förtryck som drabbar barn och personer med 
funktionsnedsättning. 

  
  

2.2 Om personerna inom verksamheten inte deltagit i någon ut- 

/fortbildning sedan Länsstyrelsens inspektion 2022, ange anledningen 
till detta. 

  

2.3 Redogör för vilka utbildningar/fortbildningar som planeras 

framöver för nämndsledamöterna/ överförmyndaren, ersättaren och 

tjänstemännen: 
  

  

Nämndsledamöter: 

Överförmyndaren: 

Överförmyndarens ersättare: 

Tjänstemän: Överförmyndarnyheter   
  

3. Besöks- och telefontider m.m. 

3.1 Besöks- och telefontider 

a) Ange överförmyndarens/överförmyndarnämndens besökstider. 

| Besök sker efter bokad tid med handläggare | 

b) Ange é6verformyndarens/éverformyndarnamndens telefontider. 
  

  
Mandagar 08:30-10:00, tisdagar 14:00-16:00 och torsdagar 08:30- 
10:00.   
  

E 

3.2 Webb och mejl 

a) Har överförmyndaren/överförmyndarnämnden information på 
kommunens webbplats?
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b) Har 6verformyndaren/6verformyndarnaémnden en mejladress till 

myndigheten? Ange adressen i sa fall. 

| Overformyndare@kristianstad.se 
  

4. Verksamhetens omfattning 

Om ni rapporterat överförmyndarstatistik avseende 

verksamhetsåret 2022 till länsstyrelsen senast samma dag som 

denna enkät ska ges in till Länsstyrelsen, behöver ni inte besvara 

frågorna under denna punkt. 

4.1 Ange antalet kommuninvånare: 

| _| 
4.2 Hur manga godmanskap var aktuella den 31 december 2022? 

Ensamkommande barn: 6 
  

Godmanskap enligt 11 kap 1-3 $$ föräldrabalken: 22 

    Godmanskap enligt 11 kap 4 $ föräldrabalken: 876 
  

4.3 Hur många förvaltarskap var aktuella den 31 december 2022? 

| 154 

4.4 Hur många förmynderskap var aktuella den 31 december 2022? 

Totalt antal: 321 
  

  - Varav med kontrollåtgärder enligt 13 och 15 kap föräldrabalken: 1   
  

5. Granskning 

5.1 I hur många ställföreträdarskap ska/skulle årsräkning avseende år 
2022 ges in? 

| 1025 

5.2 
a) Hur manga arsrakningar hade inte inkommit per den 1 mars vid 
senaste inlamningstillfallet? 

| 190 | 

b) För hur många av dessa hade anstånd beviljats? 

[20 | 

c) Hur många ställföreträdare blev föremål för vitesföreläggande på 

grund av att de inte inkommit med årsräkning i rätt tid?
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| 10 

5.3 
a) Rutiner för granskning av års- och slutrakningar. 

Om myndigheten beslutat nya rutiner eller riktlinjer, eller tagit fram 

nya checklistor för granskning av års- och sluträkningar sedan 

Länsstyrelsens inspektion 2022, ska dessa bifogas. 

  

  

b) Hur görs urval till ev. djupare granskning? 

Det bestäms gemensamt i gruppen varje år vad vi behöver titta extra 
på. 

  

    
  

5.4 Hur stor andel av årsräkningarna avseende inkomståret 2021 (och i 

förekommande fall 2022) var granskade per den 1 september aktuellt 

  

år? 

2021: 675 var granskade per den 1 september 2022 

2022: var granskade per den 1 september 2023     
  

5.5 När var granskningen av årsräkningarna helt avslutad? 
  

För inkomståret 2021: 16/12-2022 är samtliga årsräkningar klara 
förutom 19 st där vi inväntar komplettering. 

För inkomståret 2022 (i förekommande fall):     
  

5.6 Finns rutin/checklistor för hur myndigheten granskar hur 

uppdragen att bevaka rätt och sörja för person genomförs? (Se 12 kap 

2, 5 och 9 $$ föräldrabalken). 
Om rutin/checklista ändrats sedan Länsstyrelsens inspektion 2022 ska 

handlingen bifogas. 

Detta granskas i den redogörelse för uppdraget som begärs in 

tillsammans med årsräkningen.   

5.7 Finns rutin/checklistor/frågeformulär till förvaltare avseende 

myndighetens årliga särskilda granskning av förvaltarskap? (Se 5 $ 2 
st förmynderskapsförordningen.) 

Om rutin/checklista/frågeformulär ändrats sedan Länsstyrelsens 

inspektion 2022 ska handlingen bifogas. 

[ Ja oförändrat sedan förra året. | 

5.8 Redogör för eller bifoga rutiner/checklistor som visar hur 
överförmyndarens tillsyn av förmynderskap säkerställs.
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Vid kontrollerad förvaltning ska förmyndaren årligen lämna in 

årsräkning.     
  

5.9 Redogör för eller bifoga rutiner/checklistor vid 

fastighetsförsäljning. 

Rutin: Ställföreträdaren ska ansöka om överförmyndarnämndens 

samtycke vid fastighetsförsäljning. Om fastigheten har varit ute på 
öppna marknaden med mäklare ska de bifoga objektbeskrivning, 

budgivningslista och en värdering på fastigheten samt köpekontrakt. 

Är det en privat försäljning ska de bifoga två oberoende 

värderingsunderlag tillsammans med köpekontrakt och begäran om 

samtycke till fastighetsförsäljningen. 
Finns det anhöriga ska dessa tillfrågas om de har några synpunkter 

som de vill framföra gällande försäljningen. Handläggare fattar 

därefter beslut om samtycke till försäljningen om allt är i sin ordning. 

Ställföreträdaren anmodas att inkomma med insättningsbevis inom en 

månad, för att säkerställa att pengarna kommit in på huvudmannens 
konto. 

  

    
  

6. Ställföreträdare 

6.1 Bedöms antalet ställföreträdare vara tillräckligt stort? 

| Nej | 

6.2 
a) Hur rekryteras ställföreträdare? 

Mun till mun. Sociala medier. Det finns anmälningsformulär på 

kommunens hemsida. Registerkontroller görs på de som anmält 

intresse. Om allt är ok så kallas de till ett utbildningstillfälle som hålls 

en gång i månaden. Därefter blir de kontaktade för att bli erbjudna ett 

uppdrag. 

  

    
  

b) Vilka aktiviteter har gjorts för att rekrytera lämpliga 
ställföreträdare, t.ex. till mer komplicerade ärenden, sedan 
Länsstyrelsens inspektion 2022? 

[x ] 

c) Vilka aktiviteter planeras för att rekrytera lämpliga ställföreträdare 

framöver? 

Lx | 

6.3 Hur många uppdrag som god man eller förvaltare har den 

ställföreträdare som har flest uppdrag? 

[19 | 

6.4
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a) Anlitas personer som är kopplade till 

fOretag/organisation/kommunal forvaltarenhet som tillhandahaller 
ställföreträdare, som god man eller förvaltare? 

| Ja Optio | 

b) I hur många ärenden i så fall? 

2 | 

6.5 Vilken utbildning erbjuds en ny ställföreträdare? Ange särskilt i 

vems regi utbildningen ges och om den anordnas i samarbete med 
andra överförmyndarverksamheter. 

De erbjuds en grundutbildning som hålls av handläggare. Vi ska även 

erbjuda utbildning gällande årsräkningar i januari 2023. 

  

    
  

6.6 Vilken fortbildning har ställföreträdarna erbjudits sedan 

Länsstyrelsens inspektion 2022? Ange särskilt i vems regi 
utbildningen ges och om den anordnas i samarbete med andra 
överförmyndarverksamheter. 

[x MH 
6.7 Ange om, och i så fall vilken, fortbildning ställföreträdarna 
kommer att erbjudas under det kommande året. 

Lx a 
6.8 Har nagot entledigande skett av ställföreträdare med anledning av 

att denne inte skött sitt uppdrag - sedan Länsstyrelsens inspektion 

2022? I förekommande fall, uppge grunden för entledigande och antal 

uppdrag: 

En ställföreträdare har entledigats i tre av sina uppdrag. Han hade inte 

besökt huvudmännen i den utsträckning som ingår i uppdraget, han 

hjälpte inte sina huvudmän med det som ingår i uppdraget samt att det 

inkommit flertalet klagomål från huvudmännen och personer i deras 
närhet samt från omsorgen. Ställföreträdaren har idag kvar 9 uppdrag. 

  

    
  

7. Övrigt 

7.1 Har det sedan förra inspektionstillfället skett något i övrigt som 

Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet bör känna till? 

[Nej | 

Namn, telefonnummer och e-postadress till den som fyllt i 

uppgifterna: 

| Camilla Hansson, 044-132960 camilla.a.hansson(Qkristianstad.se |
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

KS § 67 

Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om 
ej verkställda beslut 
Änr KS 2023/293 

Beslut 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska arbete och välfärds-
nämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen som inte 
har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämn-
den ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gyn-
nande beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen som inte har verkställts 
på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 
fattade av socialnämnden före 2022-09-30 och som ej verkställts inom tre 
månader (5 stycken). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts 
på nytt finns inte att rapportera för denna period. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-08 § 49. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2023-02-23 § 45. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-25. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

Barnkonsekvensanalys 2023-01-31. 
Förteckning över ej verkställda beslut per 2022-12-31. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-08  

 

 

 

KSAU § 49 

Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om 
ej verkställda beslut 
Änr KS 2023/293 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska nämnden en gång per 
kvartal lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande 
beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en 
statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 ka-
pitlet 1 § socialtjänstlagen som inte har verkställts på nytt inom tre måna-
der från den dag då verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 
fattade av socialnämnden före 2022-09-30 och som ej verkställts inom tre 
månader (5 stycken). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts 
på nytt finns inte att rapportera för denna period. 

Arbete och välfärdsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-08  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2023-02-23 § 45. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-25. 
Barnkonsekvensanalys 2023-01-31. 
Förteckning över ej verkställda beslut per 2022-12-31. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-02-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 45 

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

Beslut 
• Föreslå kommunstyrelsen att överlämna rapporten till                       

kommunfullmäktige. 

 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska nämnden en gång per 
kvartal lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande 
beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en 
statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 
kapitlet 1 § socialtjänstlagen som inte har verkställts på nytt inom tre 
månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 
fattade av socialnämnden före 2022-09-30 och som ej verkställts inom tre 
månader (5 stycken). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts 
på nytt finns inte att rapportera för denna period. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• Föreslå kommunstyrelsen att överlämna rapporten till kommunfull-
mäktige. 

 

Kristianstads kommun

Datum: 2023-02-24

Ärende: AVN 2016/4152

Handling: 2023.1542



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-02-23   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-25 

Förteckning över ej verkställda beslut per 2022-12-31 

Barnkonsekvensanalys 



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (2) 
 

 

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

 

  
Arbete och välfärdsförvaltningen 2023-01-25 
Ekonomienheten 
Alexei Komitchev 
044136260 
Alex.Komitchev@kristianstad.se  Arbete och välfärdsnämnden 

  

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

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden 
• Föreslå kommunstyrelsen att överlämna rapporten till kommun-

fullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska nämnden en gång per 
kvartal lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande be-
slut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verk-
ställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av social-
nämnden före 2022-09-30 och som ej verkställts inom tre månader (5 st.). 
Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att rap-
portera för denna period. 

 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-25 

Förteckning över ej verkställda beslut per 2022-12-31 

Barnkonsekvensanalys 

Kristianstads kommun

Datum: 2023-02-24

Ärende: AVN 2016/4152

Handling: 2023.1543



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 

 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar för barn jämfört med tidigare och en barnkonsekvens-
analys har genomförts och bilagts. 

 

Charlotte Nygren-Bonnier 

Förvaltningschef 
 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 

 



BARNKONSEKVENSANALYS FÖR 
BARN 0-18 ÅR 

1 (1) 

 

 
 

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

 

 
Påverkan av åtgärd/beslut på barn 

Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare: 
När beslutade insatser inte kan verkställas finns det risk för att barn och ungdomar inte 
får det stöd och skydd som  genomförd utredning visar att de har behov av. 

 
 
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: 
 
Barnets bästa kommer till uttryck i de barn- och ungdomsutredningar som genomförts i 
varje enskilt ärende inför beslut om insats. Barns synpunkter inhämtas i utredningen i 
den utsträckning det är rimligt i förhållande till barnets ålder och mognad. 
 

I ett av ärendena befinner sig barnet utomlands och därför har biståndet inte kunnat 
verkställas. I två av ärendena handlar det om beviljat bistånd i form av kontaktperson, 
där även lämplig kontaktperson matchats, men har inte kunnat verkställas pga sjukdom. 
I två av ärendena handlar det om svårigheten att rekrytera kontaktfamilj och därigenom 
också kunna göra en god matchning till barnet/ungdomen. 
Barn och ungas synpunkter har inte inhämtats inför denna sammanställning, men dialog 
förs löpande med berörda barn och vårdnadshavare för att möta deras behov på bästa 
sätt.  
 

 
Genomförande av barnkonsekvensanalys 

Datum:  
2023-01-31 

Barnkonsekvensanalys genomförd av: 
Kickan Olsson 

 

 
Förvaltning:  
Arbete och välfärdsförvaltningen 

Diarienummer: 
AVN 2016/4152 

Planerad åtgärd/beslut 
Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:  
Ej verkställda beslut per 2022-12-31 

Berörd målgrupp 
Vilka barn berörs av beslutet:  
5 barn och ungdomar för vilka beslutade insatser inte har kunnat verkställas inom tre 
månader. 
 

Kristianstads kommun

Datum: 2023-02-24

Ärende: AVN 2016/4152

Handling: 2023.1545



 Bilaga 1(1) 

Postadress Telefon Telefax 
291 80  Kristianstad 044 - 13 50 00 044 - 21 08 50 

 2023-01-25 
Arbete och välfärdsförvaltningen 
 
 
  
 Kommunfullmäktige 
 

Statistikrapport enligt SoL 16 kap 6 a-h §§ 
Ej verkställda beslut per 2022-12-31 

 
 

Följande beslut har inte verkställts inom tre månader från dagen  
för beslutet. 
 

2022-08-17 Öppenvård M Barnet befinner sig utomlands och 
det är oklart när han kommer 
tillbaka till Sverige. Därav har 
insats Öppenvård via Prisma 
familjebehandling avslutats. 

2022-09-22 Kontaktperson M Matchning av uppdragstagare är 
inom tid, dock är uppstart försenad 
på grund av sjukdom hos 
handläggare och barn. Ny tid för 
uppstart är januari 2023. 

2022-08-18 Kontaktperson K Kontaktperson är rekryterad men 
kontaktpersonen har varit sjuk 
varpå tid för uppstart har 
senarelagts. 

2022-08-19 Kontaktfamilj K Saknar lämplig uppdragstagare 
(kontaktfamilj). 

2022-09-01 Kontaktfamilj K Ej hittat lämplig kontaktfamilj 
ännu. 

 
 

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

Kristianstads kommun

Datum: 2023-02-24

Ärende: AVN 2016/4152

Handling: 2023.1544



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

KS § 68 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut 
Änr KS 2023/295 

Beslut 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) och Linnea Bengtsson (V) lämnar följande protokollsan-
teckning: 

”Vi i Vänsterpartiet är direkt bestörta över rapporten gällande ej verk-
ställda beslut, och i synnerhet över hur många kommuninvånare som fak-
tiskt drabbas. Vid den föregående rapporteringen i december 2022 utlova-
des en uttalad förbättring framöver, vilket vi saknar. Det är förkastligt och 
under all kritik att ingenting nämnvärt tycks ha kunnat ske under dessa 
månader. De insatser som i fråga beviljas sker i enighet med rättighetsla-
gen LSS, vilket gör att ett ännu större ansvar vilar på oss förtroendevalda. 
Att inte kunna garantera kommunens invånare deras lagstadgade rättighe-
ter är allt annat än rättssäkerhet och bidrar till en direkt otrygghet och 
sämre livskvalitet för många kommuninvånare.” 

 

Sammanfattning 
Enligt riksdagsbeslut skall alla kommuner, enligt 16 kap. 6f§ Socialtjänstla-
gen ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt 
lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. Från och med 1 juli 2006 ska det 
lämnas rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts 
inom tre månader. Rapporten lämnas till kommunfullmäktige (statistik) 
och till Inspektionen för vård och omsorg (individbaserade rapporter). 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

Omsorgsnämnden rapporterar 31 december 2022, 106 st beslut som inte 
verkställts inom tre månader: 

Beslut enligt SOL: 21st beslut som inte verkställts inom tre månader, varav 
7st beslut om dagverksamhet. 

Beslut enligt LSS: 67st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

11 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-08 § 50. 
Omsorgsnämndens beslut 2023-02-15 § 24. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-25. 
Rapport ej verkställda beslut, kvartal 4 2022. 
Icke verkställda beslut 2020-2022. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-08  

 

 

 

KSAU § 50 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut 
Änr KS 2023/295 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Enligt riksdagsbeslut skall alla kommuner, enligt 16 kap. 6f§ Socialtjänstla-
gen ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt 
lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. Från och med 1 juli 2006 ska det 
lämnas rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts 
inom tre månader. Rapporten lämnas till kommunfullmäktige (statistik) 
och till Inspektionen för vård och omsorg (individbaserade rapporter). 

Omsorgsnämnden rapporterar 31 december 2022, 106 st beslut som inte 
verkställts inom tre månader: 

Beslut enligt SOL: 21st beslut som inte verkställts inom tre månader, varav 
7st beslut om dagverksamhet. 

Beslut enligt LSS: 67st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

11 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet. 

Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-08  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens beslut 2023-02-15 § 24. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-25. 
Rapport ej verkställda beslut, kvartal 4 2022. 
Icke verkställda beslut 2020-2022. 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Omsorgsförvaltningen 2023-01-25 
Myndighetsenheten 
Veronica Johansson 
044136282 
Veronica.Johansson@kristianstad.se  Omsorgsnämnden  

  

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Socialtjänst-
lagen (SOL) 4 kap. 1 § samt enligt Lagen om stöd och 
service (LSS) 28 §. 
Änr ON 2023/45 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden  
• Föreslå kommunstyrelsen att överlämna rapporten till kommunfullmäkti-

ge. 

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

Omsorgsnämnden rapporterar 31 december 2022, 106 st beslut som inte 
verkställts inom tre månader: 

Beslut enligt SOL: 21st beslut som inte verkställts inom tre månader, varav 7st 
beslut om dagverksamhet. 

Beslut enligt LSS: 67st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

11 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet. 

 

 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-25 

Rapport ej verkställda beslut, kvartal 4 2022 

Icke verkställda beslut 2020-2022 

 

 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

Camilla Gärdebring Veronica Johansson   
Förvaltningschef Boendeprioriterare 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2023-02-15  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 24 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Social-
tjänstlagen (SOL) 4 kap. 1 § samt enligt Lagen om 
stöd och service (LSS) 28 §. 
Änr ON 2023/45 

Beslut 
• Föreslå kommunstyrelsen att överlämna rapporten till kommunfull-

mäktige. 

 

 

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

Omsorgsnämnden rapporterar 31 december 2022, 106 st beslut som inte 
verkställts inom tre månader: 

Beslut enligt SOL: 21st beslut som inte verkställts inom tre månader, varav 
7st beslut om dagverksamhet. 

Beslut enligt LSS: 67st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

11 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet. 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2023-02-15   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Föreslå kommunstyrelsen att överlämna rapporten till 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-25 

Rapport ej verkställda beslut, kvartal 4 2022 

Icke verkställda beslut 2020-2022 

 

 



Evelina Andersson, LSS-handläggare  2023-01-23 
Joakim Lundgren, LSS-handläggare 

Rapport gällande ej verkställda beslut enligt LSS och SoL yngre, 
2022 kvartal 4 () 
 

17 beslut är verkställda eller avslutade sedan förra kvartalsrapporten (varav 3 enligt SOL) 

 42 beslut är återrapporterade som fortsatt ej verkställda (varav 3 beslut är enligt 
Socialtjänstlagen) 

19  beslut är nya ej verkställda beslut (varav 2 beslut är enligt Socialtjänstlagen) 

 11 beslut är rapporterade som avbruten verkställighet 

Följande har rapporterats som fortsatt icke verkställda beslut: 

✓ Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. Skäl: Ett beslut pga insatsen är beroende av annan 
aktör, ett beslut pga den enskilde ej bekräftat erbjudande, ett beslut pga 
hälsotillstånd.  (3personer) 

✓ Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 6 beslut pga personalrelaterade skäl. (6 personer) 
✓ Korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS. Ett beslut pga specifika önskemål. Ett beslut pga 

annan huvudmans ansvar. Ett beslut pga personalrelaterade skäl. (3 beslut) 
✓ Boende för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Fem beslut där de enskilda tackat nej. Tre beslut 

där de enskilda har specifika önskemål. Två beslut är ej verkställda pga platsbrist. (10 
personer) 

✓ Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. Två beslut där de enskilda ej medverkar till 
verkställighet. Nio beslut där det saknas plats. Två beslut pga hälsotillstånd. Ett beslut 
pga annan huvudmans ansvar. Ett beslut pga otydlighet/brister i egna 
organisationen. Två beslut pga annan orsak. (17 personer) 

✓ Sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen. Två beslut där den enskilde tackat nej. Ett beslut pga beroende av 
godkännande från annan aktör. (3 personer) 

Följande har rapporterats som nya icke verkställda beslut: 

✓ Personlig assistans enl. 9 § 2 LSS: Ett beslut pga personalrelaterade skäl (1 person) 
✓ Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS: Två beslut pga personalrelaterade skäl. (2 personer) 
✓ Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS: Tre beslut pga personalrelaterade skäl. (3 personer) 
✓ Korttidstillsyn enl. 9 §7 LSS: Ett beslut pga personalrelaterade skäl ( 1 person) 
✓ Bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS.  Tre beslut pga av att det saknas plats. 

Ett beslut där den enskilde tackat nej. Ett beslut pga att annan huvudman har 
ansvaret . (5 personer) 

✓ Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS  Fem beslut där det saknas plats.  (5 personer) 
✓ Sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt 4 kap § 1 

Socialtjänstlagen. Ett beslut pga enskildes hälsotillstånd. Ett beslut pga enskilde inte 
medverkar till verkställighet. (2 personer) 
 

Följande har rapporterats som ny eller fortsatt avbruten verkställighet: 



Evelina Andersson, LSS-handläggare  2023-01-23 
Joakim Lundgren, LSS-handläggare 

 

✓ Personlig assistans enligt 9 §  2 LSS: Ett beslut pga att den enskilde hade specifika 
önskemål, är nu åter verkställt.  (1 person) 

✓ Ledsagarservice enl 9 §3 LSS: Två beslut pga kund ej medverkar till verkställighet, två 
beslut pga personalrelaterade skäl ( 4 personer ) 

✓ Kontaktperson enl. 9 § 4 LSS: Fyra beslut pga personalrelaterade skäl ( 4 personer ) 
✓ Avlösarservice enl. 9 § 5 LSS: Ett beslut pga personalrelaterade skäl ( 1 person ) 
✓ Korttidsvistelse enl. 9 § 6 LSS: Ett beslut pga specifika önskemål hos kund ( 1 person) 

 
 
 



2020 2021

kv1 kv2 kv3 kv 4 kv1 kv2 kv3 kv 4 kv 1 kv 2 kv3 kv4

31-mar 30-jun 30-sep 31-dec 31-mar 30-jun 30-sep 31-dec 31-mar 30-jun 30-sep 31-dec

Beslut enligt SOL beslut som inte verkställts inom tre månader 1 8 8 14 9 5

Kvarstående  icke verkställda 1 3 5 5 3

Nya icke verkställda 1 3 2 5 2 2

SoL över 65 år 4 3 4 2

Beslut enligt LSS beslut som inte verkställts inom tre månader. 20 24 21 21 15 23 24 21 27 46 62 56

Beslut enligt LSS med avbruten verkställighet 1 1 7 9 14 7 10 13 10 12 7 11

Boende 7 6 5 6 2 2 3 4 7 4 12 15

Kvarstående  icke verkställda 2 5 4 4 2 2 3 3 3 3 8 10

Nya icke verkställda 5 1 1 2 0 1 0 1 4 1 4 5

Daglig vht 1 4 5 6 3 6 13 13 14 25 20 22

  - varav platsbrist enligt underlag 2 3 5 6 6 10 9

Övriga insatser 12 14 11 9 10 14 7 4 6 17 26 19

 -varav pers ass 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

- varav ledsagning 5 5 4 4 1 2 3 4 2 7 8 5

- varav korttidsvistelse 1 1 1 0 1 2 1 0 1 5 3

- varav kontaktperson 5 5 6 5 7 9 3 0 4 9 12 9

- varav avlösarservice 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

 - varav korttidstillsyn 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2022
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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 ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 1 mars 2023 till och med den 14 
oktober 2026. 

Kommun: Kristianstads kommun 
Parti: Sverigedemokraterna 
Ny ledamot: Per-Olof Lundquist 
Avgången ledamot: Marc Karlsson 
Ny ersättare: Kenneth Jarl 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Kristianstads kommun har kommit in med en 
begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Marc 
Karlsson 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 Malin Mattsson. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Protokoll  
 

Datum 
2023-03-01  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-6797-2023 
  
 



Länsstyrelsen 
Skåne 

Protokoll 
 

2023-03-01 

2 (3) 
 

201-6797-2023 
 
 

 

Kopia till 
Sverigedemokraterna 
Per-Olof Lundquist 
Kenneth Jarl 
Marc Karlsson 
  
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 

  



Länsstyrelsen 
Skåne 

Protokoll 
 

2023-03-01 

3 (3) 
 

201-6797-2023 
 
 

 

 

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 6797-2023.  

 
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 
Valkrets: Öster 
Parti: Sverigedemokraterna 
Invalsdatum: 2023-03-01 

 

 

Ledamot Ersättare 
Börkell, Ulf 
Lundqvist, Olof * 
Johansson, Elina 
Axelsson, Rickard 
Norén, Mattias 
Nordgren, Kristina 
Nilsson, Bo Ingvar Lave 
Englund, Håkan 

1. Reimers, Anita 
2. Björk, Örjan 
3. Laudén, Niklas 
4. Johansson, Jens 
5. Granath, Annette 
6. Eriksson, Bengt Håkan Ingemar 
7. Nilsson, Ulf 
8. Jarl, Kenneth  



Bilaga till bevis 
 

 

 

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

Kommun/region: Kristianstad 
Valkrets: Öster 
Parti: Sverigedemokraterna 
Invalsdatum: 2023-03-01 

 

 

Ledamot Ersättare 
Börkell, Ulf 
Lundqvist, Olof 
Johansson, Elina 
Axelsson, Rickard 
Norén, Mattias 
Nordgren, Kristina 
Nilsson, Bo Ingvar Lave 
Englund, Håkan 

1. Reimers, Anita 
2. Björk, Örjan 
3. Laudén, Niklas 
4. Johansson, Jens 
5. Granath, Annette 
6. Eriksson, Bengt Håkan Ingemar 
7. Nilsson, Ulf 
8. Jarl, Kenneth *  



Bilaga till bevis 
 

 

 

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

Kommun/region: Kristianstad 
Valkrets: Väster 
Parti: Sverigedemokraterna 
Invalsdatum: 2023-03-01 

 

 

Ledamot Ersättare 
Söder, Björn 
Nilsson, Carl Henrik 
Nilsson, Niclas 
Rosenstråle, Fia 
Fernheden, Ian 
Nystrand, Dick 
Dahlin, Pia 
Håkansson, Bengt Göran 

1. Reimers, Anita 
2. Björk, Örjan 
3. Laudén, Niklas 
4. Johansson, Jens 
5. Granath, Annette 
6. Eriksson, Bengt Håkan Ingemar 
7. Nilsson, Ulf 
8. Jarl, Kenneth *  
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Kommunledningskontoret 

 

2023-04-11  

 

Eventuella valärenden Kommunfullmäktige 2023-04-11 
Ärende 5 

  Änr 

1 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige – Titti 
Tingström (S) 

2023/272 

2  Avsägelse samt fyllnadsval av gode män enligt fastighets-
bildningslagen avseende dels tätortsförhållanden och dels 
jord- eller skogsbruksfrågor 

2022/1081 

3  Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden efter Marc 
Karlsson (SD) 

2023/178 

4  Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i byggnads-
nämnden efter Bo Hansson (M) 

2023/434 

5 Avsägelse samt fyllnadsval som ledamot i byggnadsnämn-
den efter Anna Winberg (M) 

2023/456 

6 Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Solvig och Emil 
Isakssons fond för sjuka barn efter David Stenergard (M) 

2023/454 

7 Avsägelse samt fyllnadsval som revisor efter                  
Fredrik Hamrin (M) 

2023/478 

8 Fyllnadsval av ledamot i arbete och välfärdsnämnden     
efter David Stenergard (M) 

2023/154 

 



Inskickat av: TITTI TINGSTRÖM

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#8297

Datum
2023-02-22 07:28

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

 Datum för avsägelse
2023-02-22

 Jag avsäger mig följande uppdrag
ersättare i kommunfullmäktige

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
titti.tingstrom@ifmetall.se

 För- och efternamn
TITTI TINGSTRÖM

E-tjänst för förtroendevalda

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Socialdemokraterna

Vad vill du göra?
Avsägelse av politisktuppdrag

2. Ärendet

Avsägelse

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (1)  
 

 

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

 

  
Kommunledningskontoret 2022-12-05 
Kansliavdelningen 
Dafina Hasanaj 
044–135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Avsägelse samt fyllnadsval av gode män enligt 
fastighetsbildningslagen avseende dels tätorts-
förhållanden och dels jord- eller skogsbruksfrågor 
Änr KS 2022/1081  

Kommunledningskontorets förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Bifalla avsägelsen efter David Stenergard (M).  

• Välja följande personer till gode män enligt fastighetsbildningslagen  
avseende dels tätortsförhållanden och dels jord- och skogsbruksfrågor för  
tiden fram till och med 31 december 2026: 

Tätortsförhållanden  
Gode män  
Stefan Filipsson L 
Lennart Malmgren  M 

 

Jord- och skogsbruksfrågor  
God man  
Stefan Filipsson L 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-05. 
Avsägelse 2023-04-04. 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 



Inskickat av: Sven David Stenergard

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#9220

Datum
2023-04-04 15:54

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

 Datum för avsägelse
2023-04-04

 Jag avsäger mig följande uppdrag
Val av godemän enligt fastighetsbildningslagen

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
David.stenergard@kristianstad.se

 För- och efternamn
Sven David Stenergard

E-tjänst för förtroendevalda

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Moderaterna

Vad vill du göra?
Avsägelse av politisktuppdrag

2. Ärendet

Avsägelse

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (1)  
 

 

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

 

  
Kommunledningskontoret 2023-04-03 
Kommunledningskontoret 
Dafina Hasanaj 
044135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden efter 
Marc Karlsson (SD)  
Änr KS 2023/178  

Kommunledningskontorets förslag till valberedningen 
Föreslå Kommunfullmäktige 

• Välja Inge Zweiniger (SD) till ersättare i tekniska nämnden efter Marc 
Karlsson (SD) för tiden fram till och med 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-04-03. 
Avsägelse 2023-01-31.  

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2023-02-07  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 4 

Avsägelse som ersättare tekniska nämnden - Marc 
Karlsson (SD) 
Änr KS 2023/178 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

 

Sammanfattning 
Marc Karlsson (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2023-01-31. 



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (1)  
 

 

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

 

  
Kommunledningskontoret 2023-04-03 
Kommunledningskontoret 
Dafina Hasanaj 
044135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i byggnads-
nämnden efter Bo Hansson (M)  
Änr KS 2023/434  

Kommunledningskontorets förslag till valberedningen 
Föreslå Kommunfullmäktige 

• Bifalla avsägelsen.  

• Välja Anna Winberg (M) till ersättare i byggnadsnämnden efter Bo Hans-
son (M) för tiden fram till och med 2026-12-31.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-04-03. 
Avsägelse 2023-03-29. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige  



Inskickat av: Bo Ingvar Hansson

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#9014

Datum
2023-03-28 10:13

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

 Datum för avsägelse
2023-03-29

 Jag avsäger mig följande uppdrag
Ersättare i Byggnadsnämnden

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
bo.hansson@kristianstad.se

 För- och efternamn
Bo Ingvar Hansson

E-tjänst för förtroendevalda

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Moderaterna

Vad vill du göra?
Avsägelse av politisktuppdrag

2. Ärendet

Avsägelse

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (1)  
 

 

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

 

  
Kommunledningskontoret 2023-04-03 
Kommunledningskontoret 
Dafina Hasanaj 
044135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i byggnads-
nämnden efter Anna Winberg (M)  
Änr KS 2023/456  

Kommunledningskontorets förslag till valberedningen 
Föreslå Kommunfullmäktige 

• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Bo Hansson (M) till ledamot i byggnadsnämnden efter Anna Winberg 
(M) för tiden fram till och med 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-04-03. 
Avsägelse 2023-03-31. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 

 



Inskickat av: ANNA WINBERG

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#9141

Datum
2023-03-31 19:14

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

 Datum för avsägelse
2023-03-31

 Jag avsäger mig följande uppdrag
Ledamot Byggnadsnämnden

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
Anna.espelund@gmail.com

 För- och efternamn
ANNA WINBERG

E-tjänst för förtroendevalda

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Moderaterna

Vad vill du göra?
Avsägelse av politisktuppdrag

2. Ärendet

Avsägelse

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (1)  
 

 

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

 

  
Kommunledningskontoret 2023-04-03 
Kommunledningskontoret 
Dafina Hasanaj 
044135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Solvig och 
Emil Isakssons fond för sjuka barn efter                   
David Stenergard(M)  
Änr KS 2023/454  

Kommunledningskontorets förslag till valberedningen 
Föreslå Kommunfullmäktige 

• Bifalla avsägelsen.  

• Välja Richard Berggren (M) till ersättare i Solvig och Emil Isakssons fond 
för sjuka barn efter David Stenergard (M), för tiden fram till och med 
2026-12-31.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-04-03. 
Avsägelse 2023-03-31. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 



Inskickat av: Sven David Stenergard

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#9122

Datum
2023-03-31 10:15

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

 Datum för avsägelse
2023-03-31

 Jag avsäger mig följande uppdrag
ersättare Solvig och Emil Isakssons fond för sjuka barn

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
David.stenergard@kristianstad.se

 För- och efternamn
Sven David Stenergard

E-tjänst för förtroendevalda

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Moderaterna

Vad vill du göra?
Avsägelse av politisktuppdrag

2. Ärendet

Avsägelse

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (1)  
 

 

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

 

  
Kommunledningskontoret 2023-04-04 
Kommunledningskontoret 
Dafina Hasanaj 
044135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Avsägelse samt fyllnadsval som revisor efter Fredrik 
Hamrin (M)   
Änr KS 2023/478  

Kommunledningskontorets förslag till valberedningen 
Föreslå Kommunfullmäktige 

• Bifalla avsägelsen.  

• Välja Pontus Lindberg (M) till revisor efter Fredrik Hamrin (M) för tiden 
fram till och med 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-04-04. 
Avsägelse 2023-04-04. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 



Inskickat av: FREDRIK HAMRIN

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#9200

Datum
2023-04-04 09:41

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

 Datum för avsägelse
2023-04-02

 Jag avsäger mig följande uppdrag
Kommunrevisionen

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
fredrik.hamrin02@gmail.com

 För- och efternamn
FREDRIK HAMRIN

E-tjänst för förtroendevalda

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Moderaterna

Vad vill du göra?
Avsägelse av politisktuppdrag

2. Ärendet

Avsägelse

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (1)  
 

 

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

 

  
Kommunledningskontoret 2023-04-04 
Kommunledningskontoret 
Dafina Hasanaj 
044135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se valberedningen 

  

Fyllnadsval av ledamot i arbete och välfärdsnämnden 
efter David Stenergard (M)  
Änr KS 2023/154  

Kommunledningskontorets förslag till valberedningen 
Föreslå Kommunfullmäktige 

• Välja Fredrik Hamrin (M) till ledamot i arbete och välfärdsnämnden efter 
David Stenergard (M) för tiden fram till och med 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-04-04. 
Avsägelse 2023-01-26. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 



Inskickat av: Sven David Stenergard

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#7292

Datum
2023-01-26 15:05

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

 Datum för avsägelse
2023-03-31

 Jag avsäger mig följande uppdrag
Kommunfullmäktige samt som ordförande i arbete- och välfärdsnämnden

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
David.stenergard@kristianstad.se

 För- och efternamn
Sven David Stenergard

E-tjänst för förtroendevalda

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Moderaterna

Vad vill du göra?
Avsägelse av politisktuppdrag

2. Ärendet

Avsägelse

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

KS § 52 

Årsredovisning 2022 
Änr KS 2023/177 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads kom-

mun hade god ekonomisk hushållning för år 2022. 

• 100 miljoner kronor av årets resultat avsätts till resultatutjämningsre-
serven. 

• Den verksamhet som bedrivits av kommunägda aktiebolag under före-
gående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

• Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för år 
2022. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisning för 2022. Årets re-
sultat för kommunen uppgår till 453 miljoner kronor. Den kommunala kon-
cernen, som omfattar kommunens hel- och delägda bolag redovisar ett re-
sultat på 532 miljoner kronor för 2022.  

Enligt Kristianstads kommuns riktlinjer för styrning och god ekonomisk 
hushållning får reservering göras för den del av årets resultat, efter ba-
lanskravsjusteringar, som överstiger 2 procent av skatteintäkter och stats-
bidrag. Resultatutjämningsreserven får uppgå till högst 10 procent av det 
egna kapitalet. Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår 
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till 7,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Kristianstads kommun 
har en resultatutjämningsreserv på 268 miljoner kronor och kan för 2022 
sätta av ytterligare 245 miljoner kronor. Detta skulle innebära att reserven 
är maximalt fylld enligt gällande regelverk. Kommunledningskontoret före-
slår en reservering om 100 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven 
för 2022. Att inte hela utrymmet reserveras beror på att behovet av resul-
tatutjämningsreserven inte finns, eftersom Kristianstads kommuns eko-
nomi är god. 

Efter upprättande av årsredovisning och årsbokslut är den samlade be-
dömningen är att Kristianstads kommun haft en god ekonomisk hushåll-
ning under år 2022. 

Föreligger årsredovisning för Kristianstads kommun år 2022, samt särre-
dovisning av vatten- och avloppsverksamheten år 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads kom-
mun hade god ekonomisk hushållning för år 2022. 

• 100 miljoner kronor av årets resultat avsätts till resultatutjämningsre-
serven. 

• Den verksamhet som bedrivits av kommunägda aktiebolag under före-
gående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

• Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för år 
2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-15 § 55. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-02. 
Årsredovisning 2022. 
Tekniska nämndens beslut 2023-03-02 § 25. 
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Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2023-02-03. 
Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten 2022. 
Riktlinjer för styrning och god ekonomisk hushållning. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-15  

 

 

 

KSAU § 55 

Årsredovisning 2022 
Änr KS 2023/177 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads kom-
mun hade god ekonomisk hushållning för år 2022. 

• 100 miljoner kronor av årets resultat avsätts till resultatutjämningsre-
serven. 

• Den verksamhet som bedrivits av kommunägda aktiebolag under före-
gående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

• Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för år 
2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisning för 2022. Årets re-
sultat för kommunen uppgår till 453 miljoner kronor. Den kommunala kon-
cernen, som omfattar kommunens hel- och delägda bolag redovisar ett re-
sultat på 532 miljoner kronor för 2022.  

Enligt Kristianstads kommuns riktlinjer för styrning och god ekonomisk 
hushållning får reservering göras för den del av årets resultat, efter ba-
lanskravsjusteringar, som överstiger 2 procent av skatteintäkter och stats-
bidrag. Resultatutjämningsreserven får uppgå till högst 10 procent av det 
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egna kapitalet. Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår 
till 7,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Kristianstads kommun 
har en resultatutjämningsreserv på 268 miljoner kronor och kan för 2022 
sätta av ytterligare 245 miljoner kronor. Detta skulle innebära att reserven 
är maximalt fylld enligt gällande regelverk. Kommunledningskontoret före-
slår en reservering om 100 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven 
för 2022. Att inte hela utrymmet reserveras beror på att behovet av resul-
tatutjämningsreserven inte finns, eftersom Kristianstads kommuns eko-
nomi är god. 

Efter upprättande av årsredovisning och årsbokslut är den samlade be-
dömningen är att Kristianstads kommun haft en god ekonomisk hushåll-
ning under år 2022. 

Föreligger årsredovisning för Kristianstads kommun år 2022, samt särre-
dovisning av vatten- och avloppsverksamheten år 2022. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads kom-
mun hade god ekonomisk hushållning för år 2022. 

• 100 miljoner kronor av årets resultat avsätts till resultatutjämningsre-
serven. 

• Den verksamhet som bedrivits av kommunägda aktiebolag under före-
gående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

• Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för år 
2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-02. 
Årsredovisning 2022. 
Tekniska nämndens beslut 2023-03-02 § 25. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2023-02-03. 
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Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten 2022. 
Riktlinjer för styrning och god ekonomisk hushållning. 
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Kommunledningskontoret 2023-03-02 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Oscar Nilsson 
044136007 
oscar.nilsson@kristianstad.se  Kommunstyrelsen 

  

Årsredovisning 2022 
Änr KS 2023/177 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige besluta att 

• Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads kommun 
hade god ekonomisk hushållning för år 2022 

• 100 miljoner kronor av årets resultat avsätts till resultatutjämningsreser-
ven 

• Den verksamhet som bedrivits av kommunägda aktiebolag under föregå-
ende kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ända-
målet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 

• Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för år 
2022 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisning för 2022. Årets resul-
tat för kommunen uppgår till 453 miljoner kronor. Den kommunala koncer-
nen, som omfattar kommunens hel- och delägda bolag redovisar ett resultat 
på 532 miljoner kronor för 2022.  

Enligt Kristianstads kommuns riktlinjer för styrning och god ekonomisk hus-
hållning får reservering göras för den del av årets resultat, efter balanskrav-
sjusteringar, som överstiger 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Re-
sultatutjämningsreserven får uppgå till högst 10 procent av det egna kapitalet. 
Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 7,5 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. Kristianstads kommun har en resultatutjäm-
ningsreserv på 268 miljoner kronor och kan för 2022 sätta av ytterligare 245 
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miljoner kronor. Detta skulle innebära att reserven är maximalt fylld enligt 
gällande regelverk. Kommunledningskontoret föreslår en reservering om 100 
miljoner kronor till resultatutjämningsreserven för 2022. Att inte hela utrym-
met reserveras beror på att behovet av resultatutjämningsreserven inte finns, 
eftersom Kristianstads kommuns ekonomi är god. 

Efter upprättande av årsredovisning och årsbokslut är den samlade bedöm-
ningen är att Kristianstads kommun haft en god ekonomisk hushållning under 
år 2022. 

Föreligger årsredovisning för Kristianstads kommun år 2022, samt särredo-
visning av vatten- och avloppsverksamheten år 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-02 

Årsredovisning 2022 

Riktlinjer för styrning och god ekonomisk hushållning 

Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten 2022 

 

Barnkonsekvensanalys 
De konsekvenser som berör barn har hanterats i respektive facknämnd, i öv-
rigt förändrar beslutet inte för barn jämfört med tidigare. 

 

 

 

 

Petar Cavala    Oscar Nilsson 
Biträdande kommundirektör   Ekonomidirektör 

Beslut expedieras till 
Samtliga nämnder och förvaltningar, kommunala bolag samt kommunrevisio-
nen 
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Inledning
I det första avsnittet beskrivs först årsredovisningens struktur  
och därefter ger de styrande partierna sin syn på det gångna året.
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ÅRSREDOVISNINGENS OLIKA AVSNITT

Inledning 

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

Förvaltningsberättelse 

Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som 
enligt	4	kap	i	LKBR,	Lag	(2018:597)	om	kommunal	bokföring	
och redovisning, ska upprättas i årsredovisningen. Rådet för 
kommunal redovisning, RKR, normerar genom Rekommenda-
tion R15 vidare hur förbalningsberättelsen ska se ut. 
 Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande 
och tydlig bild av Kristianstads kommuns verksamhet det 
gångna året. I förvaltningsberättelsen är utgångspunkten 
hela den kommunala verksamheten, oberoende av organisa-
tionsform. Kristianstads kommun började tillämpa den nya 
lagstiftningen	2019	och	har	anpassat	förvaltningsberättelsen	
i stora delar. Dock saknas vissa uppgifter för den kommunala 
koncernen då det pågår ett arbete att besluta gemensamma 
mätbara mål.
 Informationen i förvaltningsberättelsen, liksom årsredovis-
ningen i sin helhet, är ett viktigt underlag för att bedöma hur 
kommunens och medborgarnas resurser förvaltas.

Räkenskaper 

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

Verksamhetsberättelser 

I	det	fjärde	och	sista	avsnittet	beskrivs	kommunens	verksam-
het lite mer utförligt sektorsvis. De tio sektorerna ledning och 
styrning, förvaltning och tillsyn, risk och säkerhet, barn och 
utbildning, vård och omsorg, arbete och välfärd, teknik och 
infrastruktur, kultur och fritid, planering och samhällsbyg-
gande samt miljö och hälsa, beskriver sina uppdrag, kom-
menterar årets händelser, redovisar måluppfyllelse i både text 
och styrkort, samt ger sin syn på framtida utveckling. Även de 
kommunala bolagen kommenterar året på ett snarlikt, men 
lite mer förenklat sätt.

Detalj från det nya badriket.
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FÖRORD

Resultat  
som skapar  
förutsättningar
Vi gick in i 2022 med ett hopp om ljusning efter den tunga 
pandemiperioden, men nya orosmoln tornade snabbt upp sig. 
Ryssland angrep Ukraina och ett krig utbröt i Europa. Vi har 

också gått in i en elkris och fått uppleva en snabbt stigande 
inflation.

Vid årets slut kan kommunen ändå summera ett ekonomiskt 
resultat som blev mycket bättre än någon hade vågat tro. 

 Utifrån försiktiga prognoser sattes från början ett resul-
tatmål för budgetåret 2022 på 3 procent av förväntade skatter 
och statsbidrag, men utfallet blev mer än dubbelt så stort. Vi 
kan alltså räkna in ett positivt resultat på över 450 miljoner 
kronor, som motsvarar 7,5 procent. Överskottet stärker den 

långsiktiga ekonomin genom att satsas i kommunens stora och 
nödvändiga investeringar. På så sätt kan vi hålla nere lån och 

räntor som annars riskerar att urholka de medel som behövs till 
driften. 

 För en kommun är det ekonomiska resultatet aldrig ett självända-
mål. Pengarna är bara ett medel och en förutsättning för att kom-

munen ska fylla uppdraget att förse medborgarna med en god, grundläg-
gande service och att skapa förutsättningar för ett gott och tryggt liv. En av de 

viktigaste uppgifterna för oss politiker är att se till att skatteintäkterna används på 
ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Då måste vi också fånga de möjligheter som den 
tekniska och digitala utvecklingen erbjuder.
	 När	jag	nu	blickar	tillbaka	på	2022	kan	jag	konstatera	att	det	finns	mycket	positivt	
att minnas från året. Kristianstads badrike invigdes, vallprojektet gick framåt med 
byggstart för Pyntens pumpstation, den nyöppnade Fritidsbanken blev välbesökt, 
två nya förskolor invigdes, demensplatserna utökades inom omsorgen och Sveriges 
modernaste reningsverk håller på att färdigställas.
 Förra året var också ett valår. Medborgarnas röster medförde förändringar i den 
politiska sammansättningen både på nationell och kommunal nivå. Sedan hösten har 
vi valt att leda Kristianstad med en majoritet bildad av Moderaterna, Sverigedemo-
kraterna och Kristdemokraterna.
 Vi kan glädjas över att mandatperioden inleds med ett så positivt bokslut, men 
måste snabbt rikta blickarna framåt. Nu är vårt uppdrag att ta itu med både de 
möjligheter och de problem som vi ser och att lotsa kommunen igenom en tid som 
förväntas bli betydligt kärvare ekonomiskt.
 Jag vill framföra ett varmt tack till alla medarbetare, förtroendevalda, företagare, 
föreningar, myndigheter organisationer och medborgare som bidrar till kommunens 
verksamhet och utveckling.
 Tack för ett gott samarbete under 2022!

Camilla Palm (M)
kommunstyrelsens ordförande

Detalj från det nya badriket.



Om årsredovisningen
Kristianstads kommuns årsredovisning lämnas till fullmäktige av kommun-
styrelsen. Den vänder sig också till externa intressenter i form av medborgare, 
kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter. Årsredovisningen 
produceras av kommunledningskontoret för kommunstyrelsen. 
 De delar i årsredovisningen som är obligatoriska enligt lag är förvaltnings-
berättelsen och räkenskaperna, vilka därför hålls ihop med olika nyanser av 
blått. Övriga delar ramar in och beskriver vad som görs i de olika verksamhe-
terna och i bolagen. 
Om	du	vill	läsa	mer	om	kommunens	verksamheter	och	bolag	finns	separata	
bokslut.	För	VA-verksamheten	finns	separat	särredovisning.



Förvaltningsberättelse

Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt 4 kap i LKBR (Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning) ska upprättas i årsredovisningen. 
RKR R 15 normerar vidare hur förvaltningsberättelsen ska se ut.
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Översikt över verksamhetens utveckling
Resultatet för verksamhetsåret 2022 är 532 miljoner kronor för den kommunala koncernen 
och 453 miljoner kronor för kommunen. Resultatet i kommunkoncernen är lägre än 2021 men 
högre i kommunen. Soliditeten – med hänsyn till totala pensionsförpliktelser – är 28 procent 
i den kommunala koncernen respektive 36 procent i kommunen. Nivån på investeringarna är 
fortsatt hög i kommunkoncernen och kommunen. Tack vare det starka resultat 2022 har en 
stor andel av årets investeringar även i år kunnat finansieras med egna medel men i något 
mindre utsträckning än under 2021. Den långfristiga låneskulden har under 2022 ökat med 
123 miljoner kronor i kommunkoncernen respektive 137 miljoner kronor i kommunen. 

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Fem år i sammandrag
 DEN KOMMUNALA KONCERNEN
Ekonomi 2018 2019 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter, mnkr 7 644 7 768 8 048 8 514 8	953

Verksamhetens kostnader, mnkr –7 355 –7 555 –7 688 –7	955 –8 360

Finansnetto, mnkr –62 –62 –62 32 –61

Årets resultat, mnkr 228 152 299 591 532
 

Soliditet % 34 % 33 % 32 % 34 % 36 %

Soliditet inklusive pensionsåtaganden % 22 % 22 % 23 % 25 % 28 %
 

Investeringar, mnkr 1 550 1 504 1 371 1	194 1 556

Självfinansieringsgrad	% 49	% 47 % 73 % 104 % 78 %

Långfristig låneskuld, mnkr 6 138 6	980 7 851 8 055 8 178

 KOMMUNEN
Ekonomi 2018 2019 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter, mnkr 6	392 6 511 6 814 7 125 7 414

Verksamhetens kostnader, mnkr –6 313 –6	499 –6 580 –6 701 –6	973

Finansnetto, mnkr 31 65 15 10 12

Årets resultat, mnkr 109 77 249 434 453
 

Soliditet % 53 % 48 % 45 % 45 % 48 %

Soliditet inklusive pensionsåtaganden % 33 % 31 % 30 % 32 % 36 %
 

Investeringar, mnkr 976 1 038 1 088 860 978

Självfinansieringsgrad	% 40 % 36 % 58 % 89	% 83 %

Långfristig låneskuld, mnkr 1 656 2	392 3 030 3 283 3 420

Folkmängd 2018 2019 2020 2021 2022

Folkmängd 84	908 85 747 86 217 86 641 86 738

folkökning 757 839 470 424 97

födda 929 885 925 957 819

döda 831 773 869 824 859

födelsenetto 98 112 56 133 –40

inflyttning 4 274 4 342 4 277 4 218 4 208

utflyttning 3 620 3 653 3 877 3	990 4	099

flyttningsnetto 654 689 400 228 109

flyttningsnetto	från	utlandet 415 324 157 188 91

     

Skattesats 2018 2019 2020 2021 2022

Primärkommunal skattesats 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46

Total kommunal skattesats 32,15 32,64 32,64 32,64 32,64
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ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 14 %

Grundskola 20 %

Gymnasieskola 7 %

Övrig utbildning 1 %
Äldreomsorg 21 %

Insatser till personer med
funktionsnedsättning 12 %

Individ- och familjeomsorg 9 %

Integration och arbetsmarknadsåtgärder 1 %

Kultur och fritid 4 %

Kommungemensam verksamhet 5 %
Miljö och samhällsskydd 2 %

Gator, parker, teknik 4 %

 

Skatte-
intäkter
57 %

Generella
statsbidrag 23 %

Avgifter och
ersättningar 8 %

Material, tjänster och
övriga verksamhets-

kostnader 32 %

Bidrag och 
transfereringar 4 %

Personal-
kostnader 59 %

Avskrivningar, 
nedskrivningar 5 %

Bidrag 7 %
Hyror och arrenden 2 %

Övriga intäkter 3 %

Var kommer pengarna ifrån? Hur används pengarna?

Vad används pengarna till i kommunen?
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Den kommunala koncernen

Kommunkoncernen Kommunala uppdragsföretag

KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHET

Kommunens nämnder
Kommunens  

koncernföretag  
(minst 20 % röstinnehav)

Samägda företag utan 
betydande inflytande

Kommunala  
entreprenader

Kommunfullmäktige Kristianstads Kommunföretag  
AB, KKF 100   %

Kommuninvest Ekonomisk  
Förening 1,6   %

Måltidsentreprenad  
gymnasie skolan: 
 – ISS Facility Services

Måltidsentreprenad omsorgen: 
 – Telepass AB

   – Valberedningen
AB Kristianstadsbyggen 100   %
   – AB Allön 100   %
   – Specialfastigheter  
       i Kristianstad AB 100   %
   – C4 Kabel TV AB 100   %
   – C4 Parkerings AB 100   %

Kommunassurans Syd AB 6,6   %

Vård och omsorgsboende –  
boendeplatser enligt LOV: 
 – Axeltorp Vårdhem AB 
 – Frösunda Äldreomsorg AB
 – Norlandia Care AB 
 – Vardaga Äldreomsorg AB

Sotning och brandskyddskontroll: 
 – Kristianstads Sotnings AB

LSS boende: 
 – MO LSS AB

Personlig assistans: 
 – Caluna Assistans HB

Hemtjänst enligt LOU: 
 – Nya Hemtjänsten Syd AB 
 – HS Service & Support AB 
 – Glömstapoolen Syd AB

Drift av fritidsgårdar: 
 – Kristianstads Fritidsgårdsforum

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

Kristianstad Citysamverkan AB 
(indirekt ägande via ideell förening)

Kristianstads  
Renhållnings AB 100   %

Kristianstads  
Industribyggnads AB, KIAB 100   %

Kristianstad Airport AB 91   %

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

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

Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden

Tekniska nämnden

Byggnadsnämnden

Räddningsnämnden

Valnämnden

   – Revisionen

Barn- och utbildningsnämnden

Arbete och välfärdsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Överförmyndarnämnden

Gemensamma nämnder

Nämnd för fastighets- och  
arbetsplatsanknutna tjänster

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
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Kommunens samlade verksamhet
På föregående sida visas en översikt över kommunens samlade verk-
samhet. Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) är moderbolag i en 
så kallad äkta bolagskoncern där de helägda dotterbolagen ingår. För 
definition av ord och begrepp hänvisas till sidan 58.

Kommunens nämnder 

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

BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Barn- och utbildningsnämnden har det 
politiska ansvaret för utbildning från 
förskola till vuxenutbildning. Nämnden 
ansvarar för förskola, fritidshem, pedago-
gisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
gymnasieskola, särskola, vuxenutbild-
ning, yrkeshögskola och musikskola samt 
ansvarar för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de lagar, förordningar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten 
samt de mål och riktlinjer som fullmäk-
tige har fastställt. Verksamheterna är in-
delade i fem skolområden. Fyra skolom-
råden ansvarar för förskola, grundskola 
och fritidshem. Ett skolområde ansvarar 
för gymnasieskola och vuxenutbildning.

OMSORGSNÄMNDEN
Omsorgsnämnden har det politiska 
ansvaret för att äldre och funktionsned-
satta personer får individanpassad och 
professionell vård och omsorg. Nämnden 
ansvarar för stöd till äldre personer, 
personer med funktionsnedsättning och 
personer i behov av hemsjukvård som 
bor eller vistas i kommunen. Nämnden 
arbetar med information och förebyg-
gande arbete och deltar i den långsik-
tiga planeringen i syfte att bevaka det 
hälsofrämjande arbetet. Uppdraget styrs 
av ett antal lagar som socialtjänstlagen, 
SoL, lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, och hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL.

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

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

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Kultur- och fritidsnämnden har det poli-
tiska ansvaret för kultur- och fritidsverk-
samheten i kommunen. Nämnden ansva-
rar för biblioteken, teatern, kulturhuset 
Barbacka, konsthallen och Kulturkvarte-
ret samt kommunens idrottsanläggning-
ar, friluftsbad och simhallar. Barn och 
ungdomar är en prioriterad grupp.

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

MILJÖ- OCH 
HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
Nämnden har det politiska ansvaret för 
kommunens miljö- och hälsoskyddsar-
bete. Nämnden ansvarar för hälsoskydd, 
livsmedelshygien, alkohol- och serve-
ringstillstånd, miljöskydd, naturvård 
och långsiktig planering i syfte att 
bevaka miljö- och hälsoskyddsintressen. 
Nämnden utfärdar tillstånd och kan även 
förelägga om olika åtgärder. Uppdraget 
styrs av ett antal lagar och förordningar 
som miljöbalken och livsmedelslagen.

RÄDDNINGSNÄMNDEN
Räddningsnämnden har det politiska 
ansvaret för räddningstjänst i kommunen 
och är kommunens Krisledningsnämnd 
enligt lagen om extraordinära händelser. 
Räddningsnämnden ansvarar bland an-
nat för uppgifter inom operativ rädd-
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ningstjänst, tillsyn och tillstånd enligt 
lagen om skydd mot olyckor och lagen 
om brandfarliga och explosiva varor.  

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Överförmyndarnämnden har det politis-
ka ansvaret att utöva tillsyn och kontroll 
över förmyndarskap, godmanskap och 
förvaltarskap. Nämndens tillsyn ska se 
till att barn eller personer som inte själva 
kan ta tillvara sin rätt eller sköta sin eko-
nomi får den hjälp och stöd de behöver. 
Uppdraget regleras i föräldrabalken.

VALNÄMNDEN
Valnämnden har ansvaret att genom-
föra allmänna val till riksdag, region-
fullmäktige, kommunfullmäktige och 
EU-parlamentet. Nämnden genomför 
även folkomröstningar och extra val 
om kommunfullmäktige eller riksdagen 
beslutar om det.

GEMENSAMMA  
NÄMNDER 

Nämnd för fastighets- och 
arbetsplatsanknutna tjänster
Den gemensamma nämnden har ansvar 
för att, utifrån överenskomna budgetför-
utsättningar, tillhandahålla och utveckla 
samverkan angående fastighets- och 
arbetsplatsanknutna tjänster i fastighe-
ten Kv. Kristian IV, Rådhus Skåne, för att 
ge kärnverksamheterna bästa förutsätt-
ningar för god och effektiv regional och 
kommunal verksamhet.  
 Nämnden ska handha de servicetjäns-
ter och funktioner kring arbetsplatserna 
och fastigheterna som organisationerna 
behöver för att kärnverksamheten ska 
fungera så optimalt som möjligt.

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

Kommunala bolag
Bolagen leds av politiskt tillsatta styrel-
ser och professionella företagsledningar.

KRISTIANSTADS  
KOMMUNFÖRETAG AB
Bolaget är ett helägt dotterbolag till  
Kristianstads kommun.
 Bolaget äger och förvaltar aktierna i 
de helägda dotterbolagen AB Kristian-
stadsbyggen, C4 Energi AB, Kristianstads 
Renhållnings AB, Kristianstads Industri-
byggnads	AB	samt	91	procent	av	aktierna	
i Kristianstads Airport AB. Bolaget svarar 
för	finansiell	och	skattemässig	samord-
ning, men också viss operativ samord-
ning, mellan bolagen och mellan bolagen 
och kommunen. Syftet med samordning-
en är att driva en mer kostnadseffektiv 
verksamhet.

AB KRISTIANSTADSBYGGEN
AB Kristianstadsbyggen är ett allmän-
nyttigt bostadsföretag vars uppgift är att 
bygga och förvalta hyresbostäder för alla 
boendegrupper. ABK äger och förvaltar 
9	229	bostäder	och	229	kommersiella	
lokaler i kommunen. I koncernen ingår 
de helägda dotterbolagen AB Allön som 
förvaltar äldreboenden i kommunen, 
Specialfastigheter i Kristianstad AB som 
förvaltar fastigheter för kommunal verk-
samhet, C4 Parkering AB som förvaltar 
fastigheter för kommunal verksamhet 
samt C4 Kabel TV AB som är vilande.

C4 ENERGI AB
C4 Energis verksamhet omfattar produk-
tion	och	försäljning	av	el,	fjärrvärme,	
fjärrkyla,	biogas	och	biogödsel	samt	er-
bjuder tjänster och lösningar för solcel-
ler, elbilsladdning, energieffektivisering 
och telekommunikation. Uppdraget är att 
leverera miljövänliga produkter, tjänster 
och service med hög leveranssäkerhet till 
konkurrenskraftiga priser. 
 I koncernen ingår de helägda dotter-
bolagen C4 Elnät AB och Kristianstads 
Biogas AB.

KRISTIANSTADS  
RENHÅLLNINGS AB
Bolagets huvuduppdrag är att på ett 
effektivt sätt samla in och omhänderta 
kommuninvånarnas hushållsavfall med 
fokus på bästa miljö-, service- och kund-
nytta.

KRISTIANSTADS 
INDUSTRIBYGGNADS AB
Bolaget ska uppföra, köpa och förvalta 
fastigheter för beredande av lokaler 
för hantverk, småindustri och arbets-
befrämjande åtgärder samt bedriva 

därmed jämförlig verksamhet. Bolaget 
har de senaste åren inte bedrivit någon 
verksamhet.

KRISTIANSTADS AIRPORT AB
Bolaget ägs av Kristianstads kommun till 
91	procent.	Hässleholms	kommun	äger	
5 procent och Bromölla kommun samt 
Östra Göinge kommun äger vardera 2 
procent.	Bolaget	bedriver	flygplatsverk-
samhet på Kristianstad Österlen Airport i 
Everöd. Bolaget startade sin verksamhet 
1984.	Huvudinriktningen	för	bolaget,	
vilket	också	speglar	trafiken,	är	att	säker-
ställa en linje till och från Stockholm. 
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ÅHUS HAMN & STUVERI AB
Åhus Hamn & Stuveri AB är ett hamnbo-
lag med delat ägarskap mellan Kristian-
stads kommun till 54 procent och Åhus 
Stuveriintressenter AB till 46 procent. 
Bolagets uppdrag är att förvalta och 
utveckla hamnanläggningen i Åhus och 
tillhandahålla effektiva hamntjänster. 
I koncernen ingår också det helägda 
dotterbolaget G. Lindéns, Fritz Nilssons 
Eftr. AB som tillhandahåller mäkleri- och 
speditionstjänster.

KRINOVA AB
Bolaget ägs av Kristianstads kommun till 
40 procent, Kristianstads Industribygg-
nads AB till 40 procent och Högskolan 

Kristianstad Holding AB till 20 procent. 
Krinovas uppdrag är att öka nordöstra 
Skånes attraktionskraft och bidra till 
dess utveckling genom att arbeta för 
att skapa och erbjuda en mötesplats för 
människor, företag, idéer och kreativitet, 
att vara en innovationsarena för stöd till 
kunskapsintensiva tillväxtföretag samt 
att vara en plattform för utvecklings-
projekt	inom	profilområdet	Mat	–	Miljö	
– Hälsa.

Kommunala  
uppdragsföretag
Kommunala uppdragsföretag är dels 
företag där kommunens ägarandel 
understiger 20 procent, dels företag där 
verksamheten drivs på entreprenad. 
Bland de kommunala entreprenaderna 
finns	företag	som	bedriver	hemtjänst	
samt boendeplatser inom äldreomsorg. 
Andelen hemtjänsttimmar som tillhan-
dahölls av externa utförare uppgick 
under 2022 till cirka 23 procent (2021 
20	procent).	Andelen	boendeplatser	hos	
externa utförare var 22,6 procent (2021 
22,8	procent).
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Viktiga förhållanden för resultat  
och ekonomisk ställning
Likt många andra kommuner visar Kristianstads kommun på ett ekonomiskt överskott. Överskot-
tet beror främst på att skatteintäkterna fortsatt har varit högre än förväntat, vilket varit svårt att 
förutse. Andra bidragande orsaker till det starka resultatet är lägre efterfrågan på vissa verksam-
heter kombinerat med låga räntor på skulder. Kristianstads kommun har fortsatt goda exploate-
ringsintäkter och har under året överskott från exploateringsverksamheten. 

Att många kommuner även 2022 har 
starka resultat gör inte att ekonomin på 
sikt ser bättre ut. Däremot har tillskottet 
gett goda förutsättningar för Kristian-
stads kommun att hantera en mycket 
osäker framtid med högre räntor, höga 
inflationsnivåer	samt	oroligheter	i	
omvärlden. De ekonomiska utsikterna 
för 2023 ser dock väsentligt sämre ut än 
tidigare förutspåtts.
	 De	långsiktiga	demografiska	utma-
ningarna med ökat välfärdsbehov och 
brist på arbetskraft kvarstår. Inves-
teringsbehoven för Kristianstad är 
omfattande och utmanande. De närmaste 

sju åren är planen att investeringar ska 
göras för cirka 7 500 miljoner kronor i 
såväl	taxefinansierad	verksamhet	som	i	
välfärdsfastigheter och för staden skyd-
dande vallar.

Hållbarhet 
Kristianstads kommun har ett pågående 
arbete med Agenda 2030 och de globala 
målen för hållbar utveckling. Kommun-
ledningskontoret ansvarar för det över-
gripande strategiska hållbarhetsarbetet. 
En koncernövergripande grupp, kallad 
hållbarhetsgruppen, utgör referensgrupp 
i arbetet. Under året har en nulägesana-

lys av kommunens arbete med hållbar 
utveckling tagits fram. Analysen ligger 
till grund för kommande prioriteringar 
och satsningar. Under 2022 antog kom-
munfullmäktige en kemikalieplan. Under 
året har arbetet påbörjats eller fortsatt 
med en rad andra styrdokument inom 
hållbarhet, såsom klimat-och miljöplan, 
avfallsplan, strategi för invasiva arter, 
naturvårdsplan, skyfallsplan samt livs-
medelspolicy.
 Kristianstads kommun har klättrat 
från plats 45 till plats 28 i Aktuellt Håll-
barhets miljöranking 2022, där landets 
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290	kommuners	miljöarbete	rankas	
årligen. 
 Som en del av innovationsprogram-
met Viable Cities är Kristianstads kom-
mun en av 23 svenska kommuner som 
antagit utmaningen om klimatneutrala 
städer 2030. Under 2022 har resan mot 
missionen ”Klimatneutrala Kristianstad 
2030 – med ett gott liv för alla inom pla-
netens gränser” tagit ordentlig fart. I slu-
tet av året signerades Kristianstads kom-
muns klimatkontrakt i vilket utmaningar 
och ambitioner summeras. Särskilt fokus 
riktas på jordbruk respektive transport 
och Kristianstads kommun kommer 
under 2023 göra en särskild satsning 
mot kolinlagring i jordbruksmark samt 
hållbar mobilitet. 
 Kopplat till klimat, har kommunen 
fortsatt	arbeta	inom	det	ERUF	finansie-
rade (Europeiska regionala utvecklings-
fonden)	projektet	Klimatsmarta	Näsby	
under 2022. Projektet är ett samverkans-
projekt mellan kommunen, Högskolan 
Kristianstad och Krinova Incubator & 
Science Park. Under året har det tagits 
fram kunskapsunderlag som ska bidra 
till att minska klimatpåverkan i stads-
byggnadsprojekt. Inom skolan genomförs 
årliga klimatdagar med föreläsningar och 
workshops för såväl medarbetare som 
elever. Kommunen har även mångårig 
erfarenhet av att arbeta med klimatan-
passning. Stadens översvämningsskydd 
och arbetet med skydd och förvaltning av 
kusten är exempel på pågående arbeten. 
 För att bidra till en rik och välmående 
natur invigdes naturreservatet Södra 
Äspet under 2022. Kommunens natur-
vårdsfond växte med åtta nya områ-
den som ska skötas för att bevara och 
utveckla natur- och rekreationsvärden. 
 Naturslingan Grodleken, med fem ak-
tivitetsstationer för barn, invigdes under 
året. Under 2022 introducerades Natur-
kartan, en digital guide över friluftslivet i 
Kristianstad som gör det lätt att hitta alla 
naturområden, leder och friluftsanord-
ningar. 
 För att vidare främja den biologiska 
mångfalden i kommunen har bland annat 
gräsmattor konverterats till äng och det 
har	blivit	fler	träd	i	den	offentliga	miljön.	
Första delen av Nosaby våtmark skapa-
des under året. Våtmarken hanterar och 
renar dagvatten och ger ny betesmark för 
frigående boskap. Tärnedammen anlades 
under året. Det är en unik damm som tar 

hand om och renar dagvatten från bostä-
der på Kulltorp och Näsby. Vid dammen 
finns	bihotell,	träd	och	ängsmark	som	
ska främja pollineringen. 
 Inom projektet Stadsutveckling Näsby 
arbetar kommunen, boende och verk-
samma för att utveckla området till en 
hållbar stadsdel. Under 2022 har arbetet 
fokuserat på dialog och lokal samverkan 
och det har genomförts en mängd olika 
aktiviteter för att främja delaktighet. 
	 En	dialoglokal	finns	på	Gamlegårdens	
centrum där det varit möjligt att delta i 
spontana samtal om områdets utveck-
ling. Det har hållits träffar med idéburna 
sektorn, anordnats språkcaféer och olika 
typer av aktiviteter med fokus på barn 
och ungas önskemål. 
 För en uthållig och långsiktig verk-
samhet som verkar för minskad segrega-
tion och ökad social hållbarhet är det 

viktigt att samverka såväl internt som 
med externa aktörer. Trygg uppväxt för 
barn är kärnverksamhet och arbete och 
välfärdsförvaltningen tog under 2002 
fram en plan för öppenvårdsinsatser 
inom barn och ungdom.
 Gymnasieskolan och vuxenutbild-
ningen samt kommunledningskonto-
ret inledde ett samarbete för att öka 
valdeltagande bland förstagångsväljare 
med fokus på bostadsområden med lågt 
valdeltagande. 
 I mars 2022 öppnade Fritidsbanken 
med möjlighet att låna utrustning för 
idrotts- och friluftsaktiviteter. Under 
2022 blev After School en permanent 
verksamhet på Gamlegårdens bibliotek, 
Stadsbiblioteket och Tollarps bibliotek. 
After School erbjuder aktiviteter för barn 
efter skoltid.
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Arbetsmarknad
Skåne har fortsatt en högre arbetslös-
het än rikssnittet och en stor andel 
långtidsarbetslösa. I december uppgick 
arbetslösheten	i	Kristianstad	till	9,5	
procent jämfört med riket på 6,6 procent. 
Arbetslösheten har minskat under året 
och i Kristianstad var den totala arbets-
lösheten i januari 2022 10,2 procent och 
i	december	2022	9,5	procent.	Motsvaran-
de siffror för ungdomar i åldern 18–24 år 
var	13,9	procent	i	januari	2022	och	12,2	
procent i december 2022. Arbetsförmed-
lingen konstaterar att långtidsarbetslösa 
har särskilt svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden och nio av tio långtids-
arbetslösa är födda utanför Europa, har 
kort utbildning, funktionsnedsättning 
eller är över 55 år. 
 En farhåga framöver är att arbetslös-
heten	kommer	att	öka	till	följd	av	infla-
tion och konjunkturnedgång. 
 Näringslivsstrukturen i kommunen 
består främst av små och medelstora 
företag och under 2022 har andelen 
nystartade företag ökat. I samarbete med 
näringslivet och våra utbildningsaktörer 
har	kommunen	under	året	intensifierat	

ett arbete kring kompetensförsörjning, 
för att möta företagens framtida kompe-
tensbehov.
 Kommunens förvaltningar tar emot 
praktikanter både från utbildnings-
anordnare och personer i behov av olika 
arbetsmarknadsåtgärder för att bidra till 
att	fler	kommer	ut	på	arbetsmarknaden.	
Under 2022 tog kommunkoncernen 
emot i snitt 284 personer per månad i  
arbetsmarknadsåtgärd. Under året har 
ett	flertal	satsningar	på	arbetsmarknads-
åtgärder genomförts, bland annat har 
unga boende i områden med socioeko-
nomiska utmaningar fått möjlighet till 
helg och lovjobb eller prova på jobb inom 
kommunens verksamheter. Under som-
maren har också feriearbete erbjudits till 
omkring 500 unga. Syftet med insatserna 
riktade mot unga har varit att ge möjlig-
het till ett första arbete och därmed 
också en inblick i arbetslivet. 
 Under året har även satsningar 
genomförts för att personer som uppbär 
försörjningsstöd ska få möjlighet till en 
arbetsmarknadsanställning i syfte att 
närma sig arbetsmarknaden.
 Föräldrars omsorgsbehov möts av för-
skola och fritidshem, även nattetid, vilket 

möjliggör förvärvsarbete även på obe-
kväma arbetstider. Skolan ger kunskaper 
och förmågor att delta i arbetslivet och 
studie- och yrkesvägledning erbjuds på 
olika sätt i samtliga årskurser. Genom 
Kulturnyckeln får barn och elever kän-
nedom om yrkesområden inom kultur.
 Inom gymnasieskolan och vuxenut-
bildningen	finns	ett	starkt	fokus	på	den	
lokala och regionala arbetsmarknaden i 
planeringen av utbildningsutbudet. En-
treprenörskapskurser Ung företagsam-
het	(UF)	erbjuds	inom	gymnasieskolan	
för att utveckla elevers entreprenöriella 
förmågor. 

Utbildning
Kristianstads kommun ska skapa förut-
sättningar för ett livslångt lärande och 
kompetensutveckling i samklang med 
arbetsliv och akademi.
 De grundläggande studierna utgör 
en viktig plattform för det livslånga 
lärandet. Förändringar i arbetslivet, 
ny teknologi, internationalisering och 
miljöfrågors komplexitet ställer nya krav 
på människors kunskaper och sätt att 
arbeta. Alla skall kunna bidra till samhäl-
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lets fortbestånd utifrån sina förmågor, 
erfarenheter och kunskaper.
 ”Framgångsrik undervisning” är ett 
mångårigt projekt som syftar till att nå 
ökad måluppfyllelse för samtliga elever 
och där varje elev når sin fulla potential. 
 Kärnan är en utvärderings- och 
utvecklingsmodell som visar undervis-
ningens kvalitet inom grund- och gymna-
sieskolorna. Modellen är en del av verk-
samheternas analys av undervisningen 
och den utgör också en plattform för 
att välja prioriterade insatser för att nå 
målen. Under 2022 har riktade insatser 
drivits tillsammans med Skolverket för 
att utveckla och stimulera nyanlända och 
flerspråkiga	barns	och	elevers	lärande.	
Arbetet kommer att pågå under de kom-
mande tre åren och då även tillsammans 
med arbete och välfärdsförvaltningen. 
 Forskningsplattformen är ett samar-
bete mellan kommuner och Högskolan 
Kristianstad som gett medarbetare 
möjlighet att utöva praktiknära forskning 
i samarbete med forskare. Likaså sker 
ett samarbete inom Utbildning, lärande, 
forskning	(ULF)	som	är	en	nationell	för-
söksverksamhet med syfte att utveckla 
och prova hållbara samverkansmodeller 
mellan akademi och skola.
 Inom gymnasieskolan och vuxenut-
bildningen har satsningar skett för dis-
tans-	och	fjärrundervisning	samt	utökad	
undervisningstid. 
 Under året har en inventering på 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning-
en skett. Inventeringen har inneburit att 
förvaltningen har kunnat skapa en bättre 
struktur för inkomna praktikanter samt 
tydliggjort hur man ska förbättra samar-
betet med högskolor och lärosäten. Flera 
medarbetare har föreläst på högskolan 
liksom fått informera om verksamheten i 
andra positiva sammanhang. Vi har tagit 
emot	flera	praktikanter	under	året	och	
även inlett samarbete kring ett examens-
arbete på miljösidan.
 Kultur- och fritidsförvaltningen har 
genomfört en fritidsvaneundersökning 
under 2022 som kommer att analyse-
ras och användas i syfte att sätta in rätt 
insatser framöver. Även under 2022 
har förvaltningen arbetat tillsammans 
med barn- och utbildningsförvaltningen 
med Kulturnyckeln, Kristianstads kom-
muns modell för kultur i förskola och 
skola. Under året har cirka 70 procent av 
elever i förskola och grundskola deltagit 

i Kulturnyckeln. Simkunnighetsmålet för 
årskurs	5	om	96	procent	har	uppfyllts.	
Med nyöppnade Kristianstads badrike 
förbättras möjligheterna att ta emot 
kommunens elever för den obligatoriska 
simundervisningen samt fria bad. 
 Betydelsefulla faktorer för hur väl 
elever lyckas i skolan är vårdnadshavar-
nas utbildningsbakgrund samt att de har 
en trygg och stimulerande uppväxtmiljö. 
Insatser för detta i allmänhet och stöd till 
socioekonomiska svaga grupper i synner-
het är centrala. Barn- och utbildnings-
förvaltningen bedriver ett omfattande 
utvecklingsarbete med en tydlig målsätt-
ning att höja barn och elevers kun-
skapsresultat. För att målsättningen ska 
nås krävs ett strategiskt arbete mellan 
förvaltningarna då de elever med störst 
utmaningar ofta har kontaktytor som 
överlappar	mellan	flera	förvaltningar.		
 Vuxenutbildningen ska vara en ef-
fektiv, individ- och marknadsanpassad 
utbildning som i förlängningen leder till 
anställningsbarhet och självförsörjning. 
Studieresultatet inom vuxenutbildningen 
för	2022	är	att	99	procent	av	de	elever	
på SFI som har avslutat sin kurs har gjort 
det med godkänt betyg och 86 procent 
av de elever som fullföljt sin yrkesutbild-
ning har arbete eller studerar vidare sex 
månader efter utbildningen. Resultatmå-
let för SFI enligt den strategiska färdpla-
nen uppnås. 
 Resultatmålet för genomsnittligt me-
ritvärde	för	grundskolan	är	219	poäng.	
Målet uppnås inte utan resultatet för 
2022 hamnar på 216 poäng. Trenden sett 
över tid är dock positiv. 
 Resultatmålet för gymnasieskolan 
att genomsnittlig betygspoäng ska vara 
minst 14,6 poäng uppnås inte. Resultatet 
för 2022 är 14,3 poäng. 
 För att stödja målet i strategisk färd-
plan inom målområdet utbildning har det 
under året inletts ett arbete med att se 
över samarbeten mellan olika förvalt-
ningar. I första hand påverkas arbete- och 
välfärdsförvaltningen, omsorgsförvalt-
ningen och kultur- och fritidsförvalt-
ningen. Syftet är att skapa en tydligare 
struktur för samarbeten som gynnar 
respektive förvaltnings grunduppdrag 
och målen i den strategiska färdplanen. 
 Samarbetet med polisen har utveck-
lats och bedöms gynna såväl utbildnings-
målet som trygghetsmålet som i sin tur 
gynnar attraktivitet. 

 SAMBA, en samverkansmodell mel-
lan arbete- och välfärdsförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen, har visat sig vara 
ett framgångsrikt samarbete. 

Trygghet
Det trygghetsskapande och brottsföre-
byggande arbetet bedrivs på olika nivåer 
i kommunen och präglas av samarbete 
med andra viktiga aktörer som den 
idéburna och privata sektorn samt 
akademin. Kommunen har under 2022 i 
samverkan med Malmö universitet tagit 
fram ett brottsförebyggande program för 
Kristianstads kommun. Olika områdes-
typer	och	prioriteringar	har	identifierats	
i det framtida trygghetsarbetet. Tillsam-
mans med Lunds universitet har kom-
munen utvecklat ett index som beskriver 
livsvillkoren i Kristianstads kommun. 
Indexet är en viktig del för att kunna 
planera för sociala insatser och plane-
ringsverktyg i samhällsbyggnadsproces-
sen i syfte att förebygga kriminalitet och 
social oro. 
 Utifrån handslaget för trygghet, 
som	togs	2019,	har	kommunen	under	
året	vidtagit	flera	åtgärder	för	att	öka	
tryggheten	i	kommunen.	Specifikt	på	de	
platser som upplevs otrygga.
 Skåne stadsmission har fått ökat stöd 
vilket gjort det möjligt för Café David att 
utöka sina öppettider. Det har resulterat 
i att tryggheten ökat i och runt centrum. 
Andra trygghetsskapande åtgärder är 
utökad bevakning i stadskärnan och 
även i andra stadsdelar, förbättrad 
belysning,	installation	av	trafikhinder	
samt organisering av nattvandringar. 
Tekniska förvaltningen har tagit fram en 
belysningsstrategi för allmän platsmark. 
Under 2023 kommer förvaltningen att 
arbeta med en belysningsplan för samma 
områden.
 Kommunen har investerat i barn och 
ungas fritidsaktiviteter och erbjudit 
kostnadsfria aktiviteter som nattfotboll, 
lovaktiviteter på alla lov och After School. 
After School är en verksamhet efter skol-
tid på bibliotek med fokus på skapande 
och social samvaro. Utöver det drivs 
fritidsgårdsverksamhet i regi av Kristi-
anstads fritidsgårdsforum via kultur och 
fritidsförvaltningen.
 Kommunen har ett nära samarbete 
med polisen utifrån den samverkan-
söverenskommelse som har tecknats. 
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Kommunens avdelning för skydd och 
säkerhet och den drog- och brottsfö-
rebyggande samordnaren håller varje 
vecka avstämningsmöten med polisen, 
vaktbolag och andra viktiga aktörer. 
Genom mötena skapas gemensamma 
lägesbilder som underlättar snabba och 
samverkande åtgärder. Det lokala drog- 
och brottsförebyggande rådet, lokala 
BRÅ, arbetar både kort- och långsiktigt i 
samarbete	med	flera	samhällsaktörer.		
 Under 2022 har kommunen intensi-
fierat	arbetet	med	Stadsutveckling	Näsby	
som syftar till att skapa ett modellområ-
de för hållbar stadsutveckling. Trygghet 
på Näsby är en viktig del i det arbetet och 
en rad insatser har gjorts under året. Det 
har varit fokus på att skapa relation till 
de boende genom återkommande aktivi-
teter såsom en dialoglokal på Gamlegår-
dens centrum samt nätverksmöten med 
lokala föreningar. Även fysiska insatser 
som utökad belysning, inrättning av 
tipspromenadsstråk och utsmyckning 
av offentliga platser har utförts. Arbe-
tet präglas av en bred samverkan där 
samtliga	förvaltningar	och	ett	flertal	av	
de kommunala bolagen ingår.
 Ett stort antal våldsutsatta medbor-
gare har valt att söka stöd och hjälp 
under året. Antalet som varit i behov 
av skyddsplacering är högre än vad det 

varit någon gång under de senaste fyra 
åren. Verksamhetens mål att mer än 80 
procent ska ha en upplevd förbättrad  
situation efter avslutad insats har upp-
nåtts	då	91	procent	upplever	att	de	lever	
ett liv helt eller delvis fritt från våld. 
 Fältgruppen är en viktig del i det 
uppsökande arbetet med ungdomar i 
riskzonen	när	de	befinner	sig	utanför	
skolan. För att lyfta och stärka föräld-
raansvaret och föräldrarollen erbjuder 
kommunen	flera	former	av	rådgivning	
och	stöd.	Bland	annat	finns	Familjehuset	
och Familjeservice som fått stå modell 
för andra kommuners insatser. 
 Miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen har arbetat målinriktat med att 
stärka samverkan mellan avdelningarna 
för att säkerställa ett smart och effektivt 
arbetssätt som i förlängningen kan leda 
till att stärka tilliten till myndighetsutöv-
ningen.

Attraktivitet
Kristianstads kommun fortsätter växa 
och är en attraktiv kommun att leva, bo 
och verka i. Året präglades av den ryska 
invasionen av Ukraina och dess påverkan 
på samhället. Dock har där även varit 
många positiva händelser under året.
 Det strategiskt viktiga arbetet med 
kommunens vallskydd fortsatte med 

start av ombyggnad av Pyntens pumpsta-
tion. I december beslutade MSB, Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, 
att bevilja maximalt statsbidrag på 160 
miljoner för byggnationen, vilket är 
ungefär hälften av den totala beräknade 
kostnaden.
 Kristianstads kommun är attraktiv 
både för boende och verksamheter. Efter-
frågan på bostäder och verksamhetsmark 
är stor. Under året har detaljplaner för ett 
antal skolor, bostäder och verksamheter 
vunnit laga kraft. Högskolan Kristianstad 
tog även beslut om en ny och mer central 
placering i staden. 
 Kristianstads kommuns framgångs-
rika hållbarhetsarbete skapar attraktivi-
tet. Under hösten 2022 blev kommunen, 
tillsammans med fem andra svenska 
områden, utvald av EU-kommissionen 
som pilotområdena inom EU:s mis-
sion ”Adaptation to Climate Change”. 
Missionen syftar till att hjälpa städer, 
kommuner och regioner att bättre förstå, 
förbereda sig och hantera klimatriskerna 
och utveckla metoder och lösningar för 
klimatresilienta samhällen till år 2030. 
 Under året kom många efterlängtade 
evenemang tillbaka efter pandemiuppe-
hållet. Först ut var Kulturnatt som lock-
ade många besökare under sista helgen 
i maj. Evenemangssommaren fortsatte 
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med en mängd populära evenemang 
som stärker Kristianstads kommun som 
framstående evenemangskommun. I slu-
tet av sommaren intog Scouterna Norra 
Åsumfältet i sin Jamboree22 med cirka 
11 000 scouter, mestadels från Sverige, 
men även besökare från andra länder. 
Temat för Jamboree22 var ”Drömmen om 
en hållbar värld” och hållbarhetsarbetet 
genomsyrade hela evenemanget.
 Kristianstads kommun erbjuder 
unika och lockande naturupplevelser 
och spännande besöksmål, som fått en 
ökad tillströmning under åren. Naturum 
Vattenriket	fick	under	året	utmärkelsen	
”Star Wetland Center Award” som ett av 
världens bästa besökscenter för våtmar-
ker. Utmärkelsen är ett nytt pris för att 
visa på praxis inom ekoturism, kommu-
nikation och utbildning kring våtmarker 
och vatten. Under året beslutades även 
om ett nytt naturreservat vid Ekenabben 
i Kristianstad. 
 Åhus är en populär destination för 
besökare och under sommaren öppnade 
Åhus Seaside med ett helt nytt hotellkon-
cept innehållande konferensanläggning 
och spa, vilket stärker destinationen 
ytterligare. 

Befolkningsutveckling
Befolkningen i Kristianstads kommun 
fortsätter att växa men den starka 
ökningen från tidigare år har mattats av 
ytterligare. Det föds också allt färre barn 
i kommunen. 
 Den siste december 2022 fanns 10 
521 556 personer folkbokförda i Sverige. 
Det	är	en	ökning	med	69	230	personer.	
I relativa tal var det en ökning med 0,7 
procent under året. Det är ungefär lika 
stor ökning som under föregående år. 
 Befolkningen i Sverige ökar av två 
skäl.	Det	invandrar	fler	än	det	utvandrar	
och	det	föds	fler	än	det	avlider.	Största	
delen av folkökningen förklaras av in-
vandringsöverskottet. Samtidigt föds det 
allt färre barn och inte sedan 2005 har 
det fötts färre barn i Sverige enligt SCB.
 Kristianstads kommun följer rikstren-
den. 
 Den 31 december 2022 var 86 738 
personer folkbokförda i kommunen 
vilket	är	en	ökning	med	97	personer.	Men	
det är inte alls den starka ökning som vi 
har sett de senaste 15 åren. 
	 För	första	gången	på	flera	år	hade	
Kristianstads kommun under 2022 ett 

negativt födelsenetto. Antalet nyfödda 
var	819,	medan	antalet	personer	som	
avled	var	fler,	859,	vilket	betyder	att	
födelseöverskottet var negativt och blev 
minus 40. 
	 Omflyttningen	in	och	ut	i	Kristian-
stads kommun fortsätter att vara omfat-
tande men även här syns en stagnering 
och ungefär lika många valde att under 
2022	flytta	in	till	kommunen	som	att	
flytta	från	kommunen.	4	208	inflyttade	
och	4	099	utflyttade	vilket	ger	ett	flytt-
netto	på	plus	109	personer.
	 Omsättningen	bland	invånarna	finns	
bland	in-	och	utflyttade	både	från	andra	
delar av Skåne och hela Sverige. När det 
gäller	personer	från	utlandet	flyttade	
448 personer till Kristianstad under året 
medan	357	flyttade	till	utlandet.		Det	ger	
ett	inflyttningsnetto	från	utlandet	med	
+91.
	 Den	demografiska	utvecklingen	i	hela	
västvärlden går mot en ökande andel 
äldre. Snabbast ökar den allra äldsta 
delen	av	befolkningen.	Att	fler	männ-
iskor lever ett långt liv är positivt. Men 
en större andel pensionärer betyder 
samtidigt att den förvärvsarbetande 
delen av befolkningen minskar. Färre ska 
försörja	fler	och	det	riskerar	att	bli	brist	
på arbetskraft inom många yrken. 
 Framför allt är det äldre tonåringar 
och personer över 80 år som kommer att 
öka mest. Enligt Region Skånes befolk-
ningsprognos väntas gruppen över 80 år 
öka med hela 46 procent under det kom-
mande decenniet i takt med att den stora 
40-talistkullen passerar 80-årsstrecket. 
 Den senaste redovisningen över ål-
dersfördelningen visar att Kristianstads 
befolkning, består av 21 procent barn 
upp till 17 år. Befolkningen i åldern 18 
till 64 år svarar för 57 procent medan 
22 procent är över 65 år. Medelåldern i 
Kristianstad är 42,3 år jämfört med riks-
genomsnittet som är 41,6. Befolkningen i 
kommunen består av ungefär lika många 
kvinnor som män.

Väsentliga risker och  
osäkerhetsfaktorer 

Finansiella risker
Den	av	fullmäktige	beslutade	finanspoli-
cyn innehåller riktlinjer och regler i form 
av	riskmandat	och	limiter	för	finansverk-
samheten i den kommunala koncer-
nen och kommunen. Den kommunala 

koncernen och kommunen är exponerad 
för	framför	allt	följande	finansiella	risker:	
ränterisk,	refinansieringsrisk	och	kredit-	
och likviditetsrisk.

RÄNTERISK
Definierar	risken	för	att	förändringar	
i räntenivån påverkar kommunens 
finansnetto	negativt	genom	ökade	ränte-
kostnader. Den kommunala koncernens 
räntebärande nettoskuld uppgick på 
balansdagen till 8 217 miljoner kronor. 
Nettoskulden ökade under året beroende 
på en fortsatt hög volym investeringar. 
Detta i sin tur leder till ökat upplånings-
behov. 
 Investeringar i samband med byggna-
tion av skolor, förskolor, bostäder och 
VA-anläggningar bidrog till att nettolåne-
skulden ökade.
 Upplåningen inom den kommunala 
koncernen löper både med fast och rörlig 
ränta. Ränteswappar används för att säk-
ra ränterisk och anpassa den genomsnitt-
liga räntebindningstiden i låneportföljen. 
På balansdagen hade den kommunala 
koncernen utestående swappar med ett 
sammanlagt	nominellt	belopp	om	2	965	
miljoner kronor, varav swappar med 
ett nominellt belopp om 610 miljoner 
kronor fanns i kommunen för att säkra 
ränterisk i kommunens låneportfölj. 
	 Enligt	finanspolicyn	ska	den	genom-
snittliga räntebindningstiden på externa 
räntebärande skulder vara i intervallet 
2–5 år. Per den 31 december 2022 upp-
gick den genomsnittliga räntebindnings-
tiden för den kommunala koncernens 
upplåning till 1,1 år exklusive swappar 
och	2,9	år	med	beaktande	av	swappar.		
Den genomsnittliga räntebindningstiden 
för kommunens egen upplåning uppgick 
till 1,7  år exklusive swappar och 2,6  år 
med beaktande av swappar.
 Respektive enhets, det vill säga kom-
mun och bolags, externa skuldportfölj 
ska ha en ränteförfallostruktur där maxi-
malt 60 procent av ränteförfallen ligger 
inom 1 år. Andelen kort räntebindning i 
koncernen uppgick till 35 procent och till 
33 procent i kommunens låneportfölj.
 Genomsnittlig låneränta i koncer-
nen uppgick till 1,3 procent inklusive 
swappar och till 1,74  procent exklusive 
swappar.  För kommunen uppgick den 
genomsnittliga låneräntan till 1,15 
procent inklusive swappar och till 1,34 
procent exklusive swappar.
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REFINANSIERINGSRISK
Definierar	risken	för	att	koncernen	eller	
kommunen vid varje tillfälle inte har till-
gång	till	tillräcklig	finansiering.	Refinan-
sieringsrisken ökar om koncernens eller 
kommunens kreditvärdighet försämras 
eller en stor del av skuldportföljen förfal-
ler vid ett eller några enstaka tillfällen. 
	 Enligt	finanspolicyn	får	inte	mer	än	50	
procent av låneskulden förfalla inom en 
och samma tolvmånadersperiod. Givet 
skuldens sammansättning på balansda-
gen förföll maximalt 22 procent av den 
kommunala koncernens låneskuld inom 
en tolvmånadersperiod, medan mot-
svarande siffra för enbart kommunens 
låneskuld var 17 procent.
 Kapitalbindning ska eftersträvas givet 
en avvägning mellan vilka kostnader det 
medför och hur portföljen ser ut risk-
mässigt.
 Den genomsnittliga kapitalbindningen 
bör överstiga två år. Koncernens genom-
snittliga kapitalbindningstid uppgick till 
2,5 år medan kommunens uppgick till 2,7 
år. 
 Strategin under året var att löpande 
sprida kapitalförfallen för att minska 
refinansieringsrisken	(marginalrisken).	
Refinansiering	och	nyupplåning	skedde	
till lån med längre kapitalbindning för 
att låsa in låga kreditmarginaler och bi-
behålla en kapitalbindning överstigande 
två år. I och med att låneportföljen växer 
kommer en mix av låne- och derivatstra-
tegi att eftersträvas framöver.

KREDIT- OCH LIKVIDITETSRISK
Varje enhet ska ha en betalningsbered-
skap som motsvarar minst en månad av 
enhetens utgifter i form av tillgängliga 
likvida	medel	(kassa	och	bank),	finan-
siella tillgångar som kan omsättas inom 
tre dagar samt bekräftade, ej utnyttjade 
kreditlöften. För att tillförsäkra omsätt-
ningsbarheten ska samtliga tillgångar 
vara placerade i likvida instrument som 
vid var tidpunkt kan säljas. Löptiden får 
vara högst ett år.

Pensionsförpliktelser 
Kommunkoncernen har ett omfattande 
pensionsåtagande uppgående till 1 804,6 
miljoner kronor.
	 För	kommunen	är	åtagandet	1	797	
miljoner kronor. De pensioner som in-
tjänats	fram	till	1998	uppgår	till	1	288,3	
miljoner kronor. Denna del minskade i 

förhållande till 2021 med 62,4 miljoner 
kronor.
 Pensionsförpliktelsen avseende kom-
munen	redovisas	sedan	1998	enligt	den	
så kallade blandmodellen. Det betyder 
att pensioner som är intjänade före 
1998	inte	skuldförs	utan	redovisas	som	
ansvarsförbindelse.
 Förpliktelser för pensionsåtaganden 
för anställda i kommunen är beräknade 
enligt RIPS21.
 Pensionsskulden är den framtida 
skuld som kommunen har till arbetsta-
gare och pensionstagare. Den samlade 
pensionsskulden, inklusive löneskatt, 
återfinns	under	rubrikerna	avsättningar,	
kortfristiga skulder och ansvarsförbin-
delser. Under avsättningar redovisas 
kompletterande ålderspension, särskild 
avtalspension före 65 år samt efterlevan-
depension. 
	 Som	kortfristig	skuld	finns	redovisat	
de pensioner som intjänats av de anställ-
da under året, men som betalas ut först 
under nästföljande år. Under ansvarsför-

bindelser	finns	de	pensionsförpliktelser	
som	har	intjänats	före	1998.
 Visstidsförordnanden som ger rätt till 
särskild avtalspension redovisas som av-
sättning när det är troligt att de kommer 
att leda till utbetalningar och innan dess 
som ansvarsförbindelse. För avtal som 
inte lösts ut (förtroendevalda som inte 
har avgått med pension och som omfat-
tas av bestämmelserna för förtroende-
mannapension)	finns	uppgifter	både	för	
avsättning och för ansvarsförbindelse. 

AVSÄTTNINGAR
Visstidspension kan utgå till förtroende-
valda enligt pensionsreglementet för för-
troendevalda. För närvarande omfattas 
två förtroendevalda via detta reglemente 
och denna förpliktelse ingår i posten av-
sättningar. Övrig del av avsättningspos-
ten i balansräkningen består av intjänad 
pensionsrätt, särskild ålderspension för 
räddningspersonal och efterlevandepen-
sioner.
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PENSIONSUTBETALNINGAR OCH 
KOSTNADER
De	pensionsmedel	som	intjänats	från	1998	
utbetalas för den anställdes egen placering 
hos pensionsförvaltare. Kommunen har 
även tecknat en särskild försäkring hos 
kommunens	pensionsförvaltare	(KPA),	
som innebär att pensionsförvaltaren svarar 
för utbetalning av den förmånsbestämda 
ålderspensionen och efterlevandepen-
sionen.	Genom	pensionsavtalet	(KAP-KL)	
relateras den förmånsbestämda pensionen 
till inkomstbasbeloppet, vilket dämpar 
kostnadsökningen för denna del. 
 Kommunens pensionskostnader upp-
gick till 340,2 miljoner kronor för 2022. 
Pensionskostnaderna är 11,4 miljoner 
kronor lägre än budgeterat. Det är framför 
allt kostnaderna för den förmånsbestämda 
ålderspensionen men även kostnaderna 
för den avgiftsbestämda ålderspensionen 
som avviker från budget. 
 Kommunen förfogar inte över någon 
finansiell	placering	av	pensionsmedel,	
vilket innebär att pensionsförpliktelsen i 
sin helhet har återlånats i verksamheten.
 Kommunen följer RKR R10 från Rådet 
för kommunal redovisning gällande vär-
dering och upplysningar om kommunens 
pensionsförpliktelser. Upplysningar om 
detta	finns	i	not	20.

Borgensåtaganden 
Kommunens policy är att nytecknande 
av borgen endast sker till majoritetsägda 
kommunala bolag. 
 Kommunens borgensåtaganden 
minskade med 24,7 miljoner kronor 
under året och uppgick till totalt 4 850,1 
miljoner kronor vid årsskiftet. 
 Borgen för kommunägda bolag, där 
risknivån är låg, minskade med cirka 20 
miljoner kronor till följd av amortering 
på lån inom Åhus Hamn AB. Åtagandet 
uppgick till 4 816,7 miljoner kronor. 
 Övrig borgen avser bostadsrättsför-
eningar, egna hem och ideell förenings-
verksamhet med högre risknivå.  Till 
följd av amortering på lån samt inlösen 
av borgensåtagande för HSB Brf Viaduk-
ten i Åhus minskade borgensåtaganden 
för bostadsrättsföreningarna med 4,1 
miljoner kronor och uppgick till 23,4 
miljoner kronor. Åtagandet för egna hem 
upphörde helt vid årsskiftet. 
 Det samlade borgensåtagandet 
motsvarade cirka 56 000 kronor per 
invånare.

KOMMUN-
KONCERNEN KOMMUNEN

Pensionsförpliktelse (mnkr) 2022 2021 2022 2021

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen

- Avsättning inkl särskild löneskatt 101,7 89,7 94,1 81,2

- Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 1 288,3 1 350,7 1 288,3 1 350,7

Pensionsförpliktelse som tryggats i  
pensionsförsäkring 414,6 380,0 414,6 380,0

Pensionsförpliktelse som tryggats i  
pensionsstiftelse 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa pensionsförpliktelser  
(inkl. försäkring och stiftelse) 1 804,6 1 820,4 1 797,0 1 811,9

Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde

Totalt pensionsförsäkringskapital 492,4 493,7 492,4 493,7

- varav överskottsmedel 0,0 12,7 0,0 12,7

Totalt kapital pensionsstiftelse 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella placeringar avseende  
pensionsmedel	(egen	förvaltning) 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa förvaltade pensionsmedel 492,4 493,7 492,4 493,7

Finansiering

Återlånade medel 1 312,2 1 326,7 1 304,6 1 318,2

Konsolideringsgrad 27,3 % 27,1 % 27,4 % 27,2 %

KOMMUNEN

Pensioner, resultatposter (mnkr) 2022 2021 2020 2019

Avgiftsbestämd ålderspension 136,7 138,5 137,6 137,0

Pensionsavsättning 8,5 -5,3 3,0 2,5

Pensionsutgifter 78,3 80,1 75,6 71,7

Förmånsbestämd ålderspension 47,8 46,5 44,9 59,3

Löneskatt 66,2 64,0 64,0 70,2

Förvaltningsavgifter 0,5 0,4 0,4 0,4

Ränta på pensionsavsättning 2,2 1,2 1,4 2,4

Total pensionskostnad 340,2 325,4 326,9 343,5

KOMMUNEN

Borgensåtaganden (mnkr) 2022 2021    2020

Kommunala företag 4 816,7 4 839,0 4 882,0

Kristianstads Kommunföretag AB     708,3 708,3    708,3

AB Kristianstadsbyggen 3 368,6 3 368,6 3 368,6

C4 Energi AB    620,0 620,1     670,1

Åhus Hamn & Stuveri AB 119,8 142,0     135,0

Egna Hem         0,0 0,1          0,1

Bostadsrättsföreningar       23,4 27,5        28,7

Övriga föreningar och organisationer       10,0 10,4        10,4

Totala borgensåtaganden 4 850,1  4 877,0   4 921,2
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Händelser av väsentlig betydelse
STÖRRE INVESTERINGAR,  
EXPLOATERINGAR OCH  
AVYTTRINGAR
Bland de större investeringsprojekten 
som omnämns i avsnittet God ekonomisk 
hushållning och ekonomisk ställning 
finns	två	projekt	som	enbart	under	2022	
tillsammans redovisade utgifter på totalt 
296	miljoner	kronor.
 Det ena projektet gäller uppförandet 
av Kristianstads nya badhus Kristian-
stads badrike. Utgiften för investeringen 
uppgick	till	493	miljoner	kronor	(beräk-
nat	till	510	miljoner	kronor).	Finansie-
ring har skett med ett nytt lån som togs 
upp i anslutning till beslutet att utföra 
investeringen. Räntekostnaden beräknas 
de närmsta åren uppgå till 2,0 miljoner 
kronor årligen. Totalentreprenör för 
projektet var PEAB och projektet drevs 
som ett så kallat partneringupplägg. Kris-
tianstads badrike stod klart i september 
2022.  
 Det andra projektet av betydande 
omfattning är om- och tillbyggnaden av 
ett nytt reningsverk i centrala Kristi-
anstad. Det nya reningsverket ersätter 
det	tidigare	som	uppfördes	år	1956.	

Den totala projektutgiften är beräknad 
till 684 miljoner kronor och utfallet till 
och med 2022 uppgår till 414 miljoner 
kronor. Investeringen blir därmed bland 
de största investeringarna i Kristianstads 
historia. Finansieringen sker genom nya 
lån. Årlig räntekostnad beräknas uppgå 
till cirka 3,2 miljoner kronor årligen. Det 
nya reningsverket bedöms stå färdigt att 
tas i bruk i årsskiftet 2024–2025.
 Även investeringar i skolor och för-
skolor var fortsatt betydande under år 
2022 där ombyggnationen av Milnersko-
lan från en gymnasieskola till en mellan- 
och högstadieskola var den största.
 Under 2022 har exploateringsverk-
samheten bidragit med 34,0 miljoner 
kronor till kommunens resultat. Bland 
annat såldes det mark i Transval, Änga-
möllan, Vannebergaområdet och Näsby. 

ORGANISATIONS FÖRÄNDRINGAR
Under året rekryterades Lina Leyman 
Nilson som ny förvaltningschef för 
Barn- och utbildningsförvaltningen, hon 
tillträdde 1 juni. Även rekryteringen av 
ny HR-direktör slutfördes under 2022 

och den 1 september tillträdde Helene 
Frykler. 

RYSSLANDS INVASION AV UKRAINA
Den 24 februari inledde Ryssland inva-
sionen av Ukraina som fått påföljder för 
hela världen. Till följd av detta påbör-
jades ett kommunövergripande arbete 
med	att	ta	emot	flyktingar.	

ELKRISEN
Under slutet av sommaren blev det 
tydligt för kommunen att elkrisen var en 
fråga som skulle påverka årets och fram-
tidens arbete i stor utsträckning. Insatser 
för att minska elanvändningen, på både 
kort och lång sikt sattes in.  

HÖGSKOLAN
Under hösten stod det klart att Kris-
tianstad	högskola	väljer	att	flytta	till	
centrala	Kristianstad.		I	flera	år	har	det	
pågått diskussioner och utredningar 
kring Högskolan Kristianstads önskemål 
om att bygga ett nytt campus centralt i 
Kristianstad och i oktober meddelade 
högskolestyrelsen	att	flytten	blir	av.	
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 » Det var allmänt val till riksdag, region och kommunfull-
mäktige. Närmare 300 röstmottagare var engagerade i 
förtidsröstningen och på valdagen den 11 september. 

 » Insatser sattes in för att spara el under vinterns elkris. 
Både kommunen och ABK optimerade temperaturen i 
lokaler och lägenheter. 

 » Kristianstads badrike invigdes och öppnade den 30 
september.

 » Fritidsbanken invigdes i mars månad.
 » Ny skejtyta invigdes i Åhus.
 » Det första meröppna biblioteket öppnade i Tollarp.
 » Ombyggnation av Åhus deltidsbrandstation påbörjades.
 » Akutboende	för	flyktingar	från	kriget	i	Ukraina	öpp-

nades. Många frivilliga, både enskilda och föreningar, 
engagerade	sig	för	att	ta	emot	flyktingar.	

 » Sociala insatser sattes in i utsatta områden för att 
minska risken för att barn och unga dras in eller drab-
bas av kriminalitet. 

 » Drygt 500 ungdomar erbjöds under året feriearbets-
plats eller helg- och lovjobb. 

 » Krinova Incubator & Science Park utsågs till en av Sve-
riges excellensinkubatorer av innovationsmyndigheten 
Vinnova.

 » Naturum	Vattenriket	fick	utmärkelsen	”Star	Wetland	
Center Award”, ett av världens bästa besökscenter för 
våtmarker. 

 » Trygghetscentralen Skåne Nordost, ett gemensamt 
bolag mellan de sex kommunerna i Skåne Nordost, 
bildades. 

 » Returpapper blev ett kommunalt ansvar och samlas in 
av Renhållningen Kristianstad.

 » Studerande från yrkeshögskoleutbildningen Bagare- 
och konditor tog fyra förstaplatser i SM för Unga Bagare. 

 » Två nya förskolor och en ny grundskola stod klara och 
invigdes under året; Helgedals förskola, Helgedalskolan 
och Palettens förskola.

 » Vattenverket i Gärds Köpinge stod klart och togs i drift 
under sommaren.

 » Byggnationen av Pyntens nya pumpstation i Hammar-
slund påbörjades. Pumpstationen ska kunna hantera 
framtidens	vattenflöden	och	skydda	staden	mot	över-
svämningar. 

 » En ny gruppbostad inom socialpsykiatrin och en ny 
daglig	verksamhet	öppnade.	Barnboendet	flyttade	till	
nya lokaler. 

 » En del platser på vård- och omsorgsboenden omvand-
lades från allmän- till demensinriktning för att möta 
kundernas behov.

 » Mötesplatserna utvecklade sitt utbud av aktiviteter för 
att	passa	fler	medborgare.

 » Krinova delade ut Innovationspriset till HLR Skåne i 
samband med Guldjubelgalan. 

 » Projekt digital samhällsbyggnad startade. Syftet är att 
erbjuda medborgarna en högre servicenivå, snabbare 
beslut, ökad transparens och tillgänglighet samt att 
bidra till en digitalt obruten samhällsbyggnadsprocess.

 » Kommunen skrev under ett klimatkontrakt i december.
 » Kommunen	fick	maximalt	stadsbidrag	på	160	miljoner	

kronor för utbyggnaden av vallar runt Kristianstad. 
 » Kommunen har haft extra resurser för att bedriva tillsyn 

inom bland annat byggfrågor och byggnadsbeståndet.
 » Ett förslag till naturvårdsplan togs fram under året.
 » Den miljöpedagogiska verksamheten på Returum 

samlade cirka 3 300 barn och väckte deras intresse för 
miljö- och hållbarhetsfrågor. 

 » Renhållningens app kom ut i en ny version. Appen 
underlättar för medborgarna att hålla koll på sina besök 
på återvinningscentralerna.

 » Krinovas verksamhet gav under fem år en avkastning, 
offentlig	return	of	investment,	på	29	gånger	pengarna.

 » Ett nytt område med marklägenheter i Färlöv blev klart. 
 » ABK började rusta upp 300 lägenheter på Sommar-

lust, genom bland annat renovering av tak, avlopp och 
värmesystem.

Viktiga händelser 2022  
– ett axplock för kommunkoncernen 
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Styrning och uppföljning  
av den kommunala verksamheten
I Kristianstads kommun ska den kommunala koncernen vara den övergripande styrenheten. Med 
den kommunala koncernen avses kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, moderbolaget Kristian-
stads kommunföretag, samt kommunens nämnder och bolag. I förvaltningsberättelsens organi-
sationsöversikt framgår hur den kommunala koncernen är strukturerad.

Styrningen och uppföljningen är, så långt 
det är möjligt med hänsyn till verksam-
hetens art och lagstiftning, utformad med 
syftet att styra på ett likartat sätt obero-
ende av vilken verksamhet eller juridisk 
organisationsform som berörs. Dock kan 
konstateras att Kristianstads kommun 
inte har en styrning och uppföljning 
som mer än i vissa delar gäller för såväl 
kommunen som de kommunala bolagen. 
Detta är ett viktigt utvecklingsområde 
med en process som troligen tar ett tag 
att få på plats. I detta avsnitt beskrivs 
således i stort enbart utformningen av 
strukturen för styrning och uppföljning 
inom Kristianstads kommun. Där det 
gäller hela kommunkoncernen påpekas 
detta. 
 Den ekonomiska styrningen och redo-
visningen i kommunen och de kommun-
ägda bolagen regleras ytterst av:
 » kommunallagen
 » aktiebolagslagen
 » lagen om kommunal bokföring och 

redovisning
 » bokföringslagen
 » årsredovisningslagen

Den ekonomiska redovisningen styrs 
även av rekommendationer och anvis-
ningar från exempelvis Sveriges Kommu-
ner	och	Regioner	(SKR)	samt	Rådet	för	
kommunal	redovisning	(RKR).
 Dessutom styrs kommunens verksam-
heter av en mängd lagar och förordning-
ar inom områden som socialtjänst, skola, 
energi,	miljö	med	flera.
	 Utöver	lagar	och	förordningar	finns	
policys, program, planer, riktlinjer, prin-
ciper, regler, anvisningar med mera som 
reglerar olika verksamheter.

Styr- och  
ledningsmodellen
Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en 
målmedveten och systematisk process 
för att påverka kommunens samlade 
verksamhet i riktning mot önskat resul-
tat, effektivitet och ekonomisk ställning. 
 För en kommun, där verksamheten 
är målet och pengarna medlet, innebär 
god ekonomisk hushållning mycket mer 
än en balanserad ekonomi. I budgeten 
fastställer därför kommunfullmäktige de 

finansiella	och	verksamhetsmässiga	mål	
som tillsammans är avsedda att säkra en 
god ekonomisk hushållning. 
 Styrningen ska präglas av ett 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 Kristi-
anstads kommun utgår från kommunal-
lagens 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	
Visionen. Kristianstads kommuns vision 
är Vi lyfter tillsammans och sträcker sig 
fram till år 2030.

VISION KRISTIANSTAD 2030
Vi lyfter tillsammans

Tillväxt – Tanke – Trivsel

En vision beskriver ett önskat framtida 
tillstånd och behöver inte kunna mätas el-
ler vara helt realistiskt. Visionen beskriver 
hur vi vill att samhället ska vara, vad kom-
munen ska satsa på och vilken riktning vi 
ska ta. Tidsperspektivet är långsiktigt och 
sträcker	sig	över	flera	mandatperioder.	
 Nuvarande vision antogs av kommun-
fullmäktige i juni 2014. Med visionen 
som grund gör kommunfullmäktige en 
beställning av kommande års verksam-
het och anger mot vilka mål och med 
vilka medel den ska bedrivas inom 
kommunkoncernen (grunduppdrag och 
strategiska	mål).	Nämnd	och	styrelser	
fastställer sedan resultatmål som syftar 
till att nå de strategiska målen och 
utveckla grunduppdraget. Förvaltningar 
och bolags uppdrag är att styra verksam-
heten genom att göra rätt insatser och ha 
rätt kompetens för att nå målen.

INSATS & KOMPETENS

RESULTATMÅL

VISION

GRUND-
UPPDRAG

STRATEGISKA
MÅL

Illustration av Kristianstads kommuns styr- och ledningsmodellen



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  |  25

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Strategiska mål
Strategisk färdplan är ett koncernö-
vergripande dokument med syfte att 
precisera och konkretisera Vision 2030 
och prioritera bland utmaningarna som 
kommunen står inför. Den strategiska 
färdplanen gäller för hela kommunkon-
cernen 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 presen-
teras i ett övergripande styrkort.
 Utöver detta sätter kommunfullmäk-
tige även ekonomiska mål och medar-
betarmål. 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, proces-
ser, förhållningssätt med mera.

Målsättning
Nedan följer en mer detaljerad beskriv-
ning	av	målområdena	som	återfinns	i	
strategisk färdplan.

HÅLLBARHET
Hållbarhet utifrån ett ekologiskt, socialt 
och ekonomiskt perspektiv ska genom-
syra 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 möj-
ligheter att etablera sig på arbetsmark-
naden och ha förutsättningar att jobba 
ett långt och hållbart arbetsliv. Arbets-
marknaden ska kännetecknas av såväl 
bredd som spets genom innovation och 
kreativitet. En inkluderande arbetsmark-
nad som även omfattar en framgångsrik 
matchning av ungdomar och utrikes-
födda. Det övergripande målet är en hög 

sysselsättningsgrad för hela kommunens 
befolkning, lågt behov av försörjnings-
stöd på grund av arbetslöshet samt en 
god kompetensförsörjning för arbets-
givare. Kommunen är en tillväxtmotor i 
regionen med gott företagsklimat inom 
kommunens gränser. Ett gott företagskli-
mat främjas också av goda pendlingsmöj-
ligheter.

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 grundläg-
gande studierna stärker grunden för det 
livslånga lärandet. Förändringar i arbets-
livet, ny teknologi, internationalisering 
och miljöfrågors komplexitet ställer nya 
krav på människors kunskaper och sätt 
att arbeta. Alla stimuleras att med krea-
tivitet,	nyfikenhet	och	självförtroende	
pröva och omsätta nya idéer till handling 
och att lösa problem.

STRATEGISK FÄRDPLAN RESULTATINDIKATOR
MÅLVÄRDE  
2024

INDIKATORVÄRDE  
2022

Hållbarhet:
Kristianstad ska vara en ekologiskt, 
ekonomisk och socialt hållbar kommun, 
med rik, välmående natur
och klimatsmarta samhällen präglade av 
minskad segregation och hög medbor-
gerlig delaktighet.

Växthusgasutsläpp ifrån transporter, minskning från 
2010 >33 % >23 %

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

M=45 
Ml=28  
S=7

M=35 
Ml=24 
S=6

Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl. trädgårdsav-
fall	(kg/person) <370 375

Deltagande i senaste valet till kommunfullmäktige 0,88 0,88

Låg ekonomisk standard, barn <22 % <24 %
Arbetsmarknad:
Kristianstads kommun har en bred, håll-
bar och tillgänglig arbetsmarknad som 
möter morgondagens utmaningar.

Kommunens invånares uppfattning att ha ett arbete 
inom	rimligt	avstånd	från	där	man	bor	(SCB) 65 61

Nöjd	Kund	Index	(NKI) >80 >75

Utbildning:
I	Kristianstad	kommun	finns	förut-
sättningar för ett livslångt lärande och 
kompetensutveckling i samklang med 
arbetsliv och akademi.

Genomsnittligt meritvärde grundskolan 223 219

Genomsnittlig betygspoäng gymnasieskolan 15 14,6

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

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

Konkret	känsla	av	otrygghet	(LPO) 2,2 2,6

Trygghetsindikator	(SCB) 55 45

Utsatta	områden,	enligt	polisens	definition 0 2

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 65

Attraktionsindex	(Tendensor) >60 >53

Vad tycker du om vår kommun som en plats att leva 
och	bo	på	(SCB) 67 63
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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 Trygghetskommissionen – ska alla 
utan oro för att drabbas av brott eller 
olyckor kunna gå ut i samhället, kunna 
promenera hem på kvällen och kunna lita 
på att familjemedlemmar har en säker 
och trygg vardag. Detta är viktiga delar 
i den livskvalitet som kommunen vill 
skapa. Brottsförebyggande och trygg-
hetsskapande 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 kommuninvånare. Vi sätter 
fokus på ett rikt, brett och tillgängligt 
utbud av kultur, föreningsliv, natur och 
mat. Attraktiviteten drar till sig männ-
iskor, kompetens och idéer, vilket är en 
förutsättning för ett bra näringslivskli-
mat, en expansiv högskola och satsningar 
på infrastruktur. Tillväxt skapar också 
en stark arbetsmarknad, vilket ger ett 
ökat skatteunderlag och är positivt för 
folkhälsan.

Uppföljning
Verksamhetsplaner ska konkret visa 
vad som ska göras och ska stödja hela 
styrmodellskedjan som angetts i styr-
kortet.

Uppföljning, analys och utvärdering 
är av central betydelse i styrmodellen. 
Kristianstads kommun har en röd tråd 
från planering i budgeten till uppfölj-
ning och utvärdering i delårsrapport och 
årsredovisning.

Ett av grundkraven är att budgeten ska 
upprättas så att intäkterna överstiger 
kostnaderna. Motiven till detta är bland 
annat:
 » långsiktig konsolidering av ekonomin
 » skapa utrymme för reinvesteringar
 » täcka ökningen av hela pensionsåta-

gandet
 » riskexponering och osäkerhetsfakto-

rer

Undantag från grundkravet om att intäk-
terna ska överstiga kostnaderna får bara 
göras	om	det	finns	synnerliga	skäl.	
 Förvaltningsberättelsen i delårsrap-
port och årsredovisning ska innehålla en 
avstämning av god ekonomisk hushåll-
ning. Om en avstämning visar på ett 
negativt resultat ska fullmäktige anta en 
särskild åtgärdsplan. Nämnder och sty-
relser förutsätts inte bara följa kommun-
fullmäktiges inriktning och resultatkrav 
utan förutsätts också följa alla de lagar 
och regler som påverkar verksamheten. 
Ekonomin utgör alltid gräns för verksam-
hetens omfattning. Om en nämnd befarar 
att	befintlig	verksamhet	inte	ryms	inom	
anvisad budget är nämnden skyldig att 
omgående vidta åtgärder. Ansvaret för att 
ta fram förslag som ger nämnden möjlig-
het att nå anvisad budgetnivå vilar på 
respektive förvaltningschef. Om nämn-
den	finner	att	åtgärderna	står	i	strid	med	
kommunfullmäktiges uppsatta mål för 
verksamheten, ska fullmäktige pröva 
åtgärderna.

Styrprocessen
Styrprocessen syftar till att få en bättre 
koppling mellan budget, delårsrapport 
och bokslut. 
 Detta innebär att bokslutsberedning, 
budgetberedning och ekonomiska ramar 
tydligt kopplas samman. Uppföljning och 
analys av det gångna året är utgångs-
punkten för de ekonomiska ramar som 
sedan fastställs för det kommande året.
 Ur nämndernas synvinkel bör ett 
budgetbeslut fattas tidigt på året så att 
de får en rimlig tid att utarbeta sina 
internbudgetar. Detta i sin tur förutsätter 
att nämnderna har god kännedom om 
vilka resurser man har att disponera.

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har ett övergripande 
och samordnande ansvar för intern 
kontroll inom hela kommunen. Uppsikts-
pliktens innebörd regleras i reglementet 
för intern kontroll och i företagspoli-
cyn. Intern kontroll är också en del av 
kommunens styr- och kvalitetssystem. 
Reglementet för intern kontroll omfattar 
all kommunal verksamhet inom Kristi-
anstads kommunkoncern oavsett i vilken 
driftsform verksamheten bedrivs. 
Det samlade intrycket är att arbetet med 
intern kontroll kommit långt men på 

olika	håll	återstår	moment	som	identifi-
kation av processer och dokumentation.  
Kommungemensamma kontrollområden 
som efter riskbedömning valdes ut för 
2022, var informationssäkerhet och hot 
och våld mot förtroendevalda. Samman-
ställning, analys och utvärdering av svar 
från digitala enkäter är klara och avrap-
porterade.  
 För 2022 lämnade samtliga nämnder, 
styrelser och bolag in uppföljnings-
rapporter för intern kontroll till kom-
munledningskontoret i en gemensam 
uppföljningsblankett. I rapporten gjorde 
varje nämnd och bolag en självskattning 
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av intern kontrollarbetet under året. 
Utfallet redovisas i årsredovisningen. 
 Intern kontroll redovisades också av 
facknämnderna på bokslutsberedningen 
som en naturlig del inför kommunstyrel-
sens arbetsutskott.
 Där fel och brister föreligger upprät-
tas förslag på åtgärder. 

Uppsiktsplikten
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla 
uppsikt över hela kommunens samlade 
verksamheter, för såväl nämnder som 
kommunala företag.
	 Budget,	flerårsplan	och	verksamhets-

planer med styrkort är viktiga styrdo-
kument som ger underlag för planerad 
verksamhet och ekonomi.
 Under 2022 rapporterade varje 
nämnd månadsvis sin verksamhet och 
ekonomi till kommunstyrelsen. Syftet 
med rapporteringen är att tidigt upp-
täcka eventuella avvikelser och därmed 
möjliggöra åtgärdsinsatser för att komma 
i balans. 
 Den årliga bokslutsberedningen är 
mycket värdefull för uppsiktsplikten. 
Under en vecka i februari 2022 träf-
fade kommunstyrelsens arbetsutskott 
samtliga nämnds- och förvaltningsled-

ningarna var för sig. Under samtalen 
rapporterade nämnderna sin verksamhet 
för det gångna året och hur planeringen 
löpte för innevarande år och utsikter och 
prognoser för kommande år.
 Två gånger, en på våren och en på 
hösten, genomförs ägardialoger med de 
kommunala bolagen.
 Utöver alla planerade möten sker 
också	ett	flertal	mer	informella	möten	
i syfte att samla information om kom-
munens och de kommunala bolagens 
verksamhetsområden.
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God ekonomisk hushållning  
och ekonomisk ställning 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Varje år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige i Kristianstad de finansiel-
la- och verksamhetsmässiga målen. Målen fastställs i form av ett övergripande styrkort, 
som ligger till grund för uppföljning och värdering av kommunens ekonomiska hushållning 
för nästkommande år. Varje nämnd ska också fastställa sitt styrkort på liknande sätt. 

KONCERNÖVERGRIPANDE MÅL RESULTATINDIKATOR
INDIKATOR- 
VÄRDE 
2022

RESULTAT  
HELÅR 
2022

M
ål

 i 
st

ra
te
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sk
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är

dp
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n

Hållbarhet:
Kristianstad ska vara en eko-
logiskt, ekonomisk och socialt 
hållbar kommun, med rik, 
välmående natur och klimats-
marta samhällen präglade av 
minskad segregation och hög 
medborgerlig delaktighet

Växthusgasutsläpp ifrån transporter, minskning från 2010 >23 % 24,3 %

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

M=35 Ml=24 
S=6  

M=39	
Ml=37 
S=14

Mängd	insamlat	kommunalt	avfall,	exkl.	trädgårdsavfall	(kg/person) 375 362

Deltagande i senaste valet till kommunfullmäktige 0,88 0,80

Låg ekonomisk standard, barn <24 % 25 %
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) 61 87

Nöjd	Kund	Index	(NKI) >75 76

Utbildning:
I	Kristianstad	kommun	finns	
förutsättningar för ett livs-
långt lärande och kompetens-
utveckling i samklang med 
arbetsliv och akademi

Genomsnittligt meritvärde grundskolan 219 216

Genomsnittlig betygspoäng gymnasieskolan 14,6 14,3

Andel med godkända betyg efter avslutad SFI-kurs 99	% 99	%

Trygghet:
Kristianstad är en trygg kom-
mun som präglas av tillit, jäm-
likhet och god tillgänglighet

Konkret	känsla	av	otrygghet	(LPO) 2,6 3,0

Trygghetsindikator	(SCB) 45

Index tas 
inte längre 
fram av 
SCB

Utsatta	områden,	enligt	polisens	definition 2 2

Attraktivitet:
Kristianstad är en kommun 
med god livskvalitet där invå-
nare, näringsliv och organisa-
tioner ges utrymme att växa 
och utvecklas

Andel	som	kan	rekommendera	andra	att	flytta	till	vår	kommun	(SCB) 65 50

Attraktionsindex	(Tendensor) >53
Ingen  
mätning 
2022

Vad tycker du om vår kommun som en plats att leva och bo på 
(SCB) 63 86

Kommunens övergripande styrkort 2022  

I detta avsnitt redovisar Kristianstads 
kommun på ett öppet och systematiskt 
sätt måluppfyllelsen för kommunens 
övergripande styrkort.  Vid delårsrap-
porten görs det en prognos för varje mål 
och resultatindikator huruvida man tror 

att den uppnår sitt målvärde för året 
eller inte. Om mätningen sker senare 
under året beskrivs prognosen som inte 
har kunnat mätas då det är svårt att ta 
ställning till prognosen. I årsredovisning 

fastställs det om kommunen nått målen 
för året eller inte. 
 På liknande sätt görs det en värdering 
för de nio sektorsvisa nämndstyrkorten 
där	mer	information	finns	i	nämndernas	
verksamhetsberättelser.
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KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL RESULTATINDIKATOR
INDIKATOR- 
VÄRDE 
2022

RESULTAT  
HELÅR 2022

M
ed

ar
be

ta
rm

ål

Säkerställd kompetensför-
sörjning i alla verksamheter

Sammansättningen av medarbetare speglar kommunin-
vånarnas sammansättning vad gäller mångfald

> balanstal 
0,7 0,8

Sammansättningen av medarbetare speglar kommunin-
vånarnas	sammansättning	vad	gäller	kön	(andel	kvinnor) <77,0 % 76,2 %

Attraktiv arbetsgivare med 
stolta och engagerade med-
arbetare

Rekommendationsvilja eNPS > 0 -2

Personalomsättning <9	% 10,4 %

Ledarskapsindex > 74 75

Hållbart	medarbetarengagemang	(HME) >	79 80

Anställningstrygghet (Andelen tillsvidare av totala anställ-
ningar	med	månadslön) > 88,8 % 89,9	%

Effektivt arbetssätt

Sjukfrånvaro <23 dagar 25,1 kalender-
dagar

Sjuklönekostnader <50 mnkr 65 mnkr

Medarbetare har kännedom och acceptans om verksam-
hetens mål och uppdrag >83 83

Medarbetare upplever att chef tar tillvara kompetens >74 74

Ek
on

om
is

ka
 m

ål

Ekonomisk kontroll över 
tiden

Resultatet ska under en rullande femårsperiod uppgå till 
minst 2 procent av de samlade intäkterna från skatt, kom-
munalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. 
Resultatet ska också årligen uppfylla det lagstadgade 
balanskravet

>2 %
4,9	%	i	genom-
snitt över en 
femårsperiod

Självfinansieringsgraden	av	investeringar	(årets	resultat	+	
avskrivningar	i	förhållande	till	investeringsbelopp)	ska	sett	
över en femårsperiod uppgå till minst 50 procent

>50 %
61 % i genom-
snitt över en 
femårsperiod

Ekonomisk kontroll under 
verksamhetsåret Avvikelse mot budgeterat resultat +/- 0

Nämnders sam-
lade resultat +4,0 
mnkr
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Värdering av god ekonomisk hushållning
Målet för Kristianstads kommun är att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning. Det finns svårigheter att göra en sammanvägd värdering av god ekonomisk hushåll-
ning för kommunens alla verksamheter, såväl på kort som på lång sikt. Värderingen ska utgå från 
både finansiella aspekter och verksamhetsmässiga aspekter.

Många mål och indikatorer ger oundvikli-
gen en subjektiv bedömning, bland annat 
för att olika mål och perspektiv väger 
olika tungt, beroende på vilka styrkor 
och svagheter kommunen har. 
 Måluppfyllelsen kan vara tillfredstäl-
lande, trots att vissa utvalda indikatorer 
uppvisar svaga mätvärden, eller tvärtom. 
Indikatorerna ger just indikationer om 
måluppfyllelsen och får ses i sitt eget 
sammanhang, men kan inte anses ge en 
heltäckande bild av måluppfyllelsen.
	 Ur	ett	finansiellt	perspektiv	har	kom-
munen i grunden haft en stabil ekonomi 
och	finansiell	ställning	under	många	år.	
Kommunen måste även framöver vara 
vaksam på den ekonomiska utvecklingen. 
Det är viktigt att följa och vid behov 
åtgärda eventuella obalanser i grund-
uppdragen som kan uppstå bland annat 
genom	volymökningar,	demografiska	
förändringar, ökade behov och bristande 
förmåga till omställning. Även höga in-
vesteringsnivåer, med ökande låneskuld 
och kapitalkostnader, kan urholka det 

ekonomiska handlingsutrymmet som 
krävs för en sund ekonomi. Det är av vikt 
att sysselsättning och skatteunderlag 
ökar och att de generella statsbidragen 
värdesäkras med en uppräkning för 
demografiska	förändringar,	för	att	garan-
tera	finansieringen	av	välfärden.
 Då kommunens mål i det övergri-
pande styrkortet om ekonomisk kontroll 
under verksamhetsåret inte kommer att 
uppnås men att resultatindikatorerna 
över tiden prognostiseras att uppnås så 
är bedömningen att utfallen 2022 är för-
enliga	med	fullmäktiges	finansiella	mål.	
 Ur ett verksamhetsperspektiv läg-
ger kommunen stort fokus på att göra 
verksamheterna mer attraktiva, servi-
ceinriktade, tillgängliga, miljöanpassade 
och effektiva för medborgarna, ofta i 
samverkan	med	andra	parter.	Det	finns	
många resultat och tendenser att glädjas 
åt och som ligger helt i linje med kom-
munens strategiska färdplan. 
 Det föreligger sannerligen särskilda 
omständigheter med oroligheterna som 

finns	i	vår	omvärld,	effekterna	av	kriget	i	
Ukraina samt de ekonomiska effekterna 
av	den	höga	inflationen	som	har	påverkat	
såväl kommunens verksamheter som 
medborgare. Bedömningen är att den 
totala måluppfyllelsen, under förutsätt-
ningarna, i kommunen är relativt god, ur 
såväl	verksamhetsmässigt	som	finansiellt	
perspektiv. 
 Den samlade bedömningen är att 
Kristianstads kommun kommer att ha en 
god ekonomisk hushållning 2022.
	 Det	finns	givetvis	många	saker	att	
förbättra och ett ständigt klimat för 
utvecklingsarbete	måste	finnas.	För	
att även nå en god ekonomisk hushåll-
ning framöver måste kommunen arbeta 
i visionens anda, med avstamp i den 
strategiska färdplanens utmaningar. Kris-
tianstads kommun ska kraftsamla för att 
hitta nya arbetssätt, samordna resurser 
och samverka med andra aktörer, genom 
trovärdighet, brett engagemang och 
långsiktigt hållbart arbete.
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Kommunkoncernens ekonomiska  
ställning och utveckling 

Resultat och kapacitet
En	bedömning	av	kommunens	finansiella	
situation	grundar	sig	på	flera	aspekter.	
Ofta läggs fokus enbart på resultatet. 
Men andra lika viktiga aspekter är kapa-
citetsutvecklingen på lång sikt, riskför-
hållanden samt kommunens förmåga att 
styra och kontrollera den ekonomiska 
utvecklingen. Bedömningen måste även 
göras utifrån hela kommunkoncernens 
perspektiv. Analysen och bedömningen 
i detta avsnitt omfattar kommunkoncer-
nen samt den kommunala förvaltningen 
främst utifrån en analys av räkenskaper-
na. För att läsa mer om riskförhållanden 
och styrning hänvisas till kapitlen viktiga 
förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning samt styrning och uppföljning av 
den kommunala verksamheten.

RESULTAT

Kommunkoncernen 
– Årets resultat (mnkr)
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Årets resultat för kommunkoncernen 
uppgick till 532 miljoner kronor, vilket är 
59	miljoner	kronor	lägre	än	2021	då	re-
sultatet	var	591	miljoner	kronor.	Orsaken	
till minskningen är att de kommunala 
bolagens gemensamma resultat är 76 
miljoner kronor lägre jämfört med 2021.
 I övrigt visar samtliga enheter, för-
utom Renhållningen Kristianstad och 
Kristianstad Airport, positiva resultat.

Kommunen
– Årets resultat (mnkr)

500

400

300

200

100

0
2018 2019 2020

109,1
77,3

249,0

2021

434,4

2022

453,1

För kommunen uppgick årets resultat 
till 453,1 miljoner kronor, vilket var 
ett betydligt bättre resultat än det som 
prognostiserades i delårsrapporten samt 
vid den senaste gjorda prognosen efter 
november. 
 Liksom 2021 är den huvudsakliga an-
ledningen till den positiva utvecklingen 
framför	allt	att	flertalet	finansposter	
redovisade	budgetöverskott.	För	finans-
förvaltningen är budgetavvikelsen 341,2 
miljoner kronor. Avvikelsen förklaras 
främst av ökade skatteintäkter men till 
viss del av ökade statsbidrag samt att 
reserverade medel för volymökningar 
inte nyttjats. Även större intäkter från 
exploateringar, lägre arbetsgivaravgifter, 
lägre pensionsförsäkringsavgifter, över-
skott av anslag för senare fördelning och 
statsbidrag	för	covid-19	har	bidragit	till	
överskottet.
 Budgeterat resultat för kommunen 
var	107,9	miljoner	kronor	eller	1,9	pro-
cent av skatter och generella stadsbidrag 
(0,9	procent	2021).	Under	året	har	två	
ombudgeteringar gjorts som sänkt resul-
tatnivån från ursprungligt budgeterade 
175,0 miljoner kronor eller 3 procent.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE 
POSTER OCH POSTER AV 
ENGÅNGSKARAKTÄR
Som jämförelsestörande poster redovisas 
för	2022	covid-19	relaterade	poster	i	
form av ersättning för sjuklönekostnader 
samt bidrag för övriga merkostnader 
med totalt 37 miljoner kronor.

ÅRETS RESULTATS ANDEL 
AV SKATTEINTÄKTER OCH 
STATSBIDRAG
En grund för god ekonomisk hushållning 
är att det råder balans mellan löpande 
intäkter och kostnader.
 Den långsiktiga ekonomiska målsätt-
ningen är att kommunens resultat ska 
utgöra minst två procent av summa skat-
teintäkter och statsbidrag sett över en 
femårsperiod. För 2022 var det budgete-
rade	resultatet	1,9	procent	vilket	innebar	
107,9	miljoner	kronor.	Motsvarande	mål	
finns	ännu	inte	för	kommunkoncernen.	
 Redovisat resultat 2022 utgör 7,5 pro-
cent av skatteintäkter och statsbidrag, 
vilket innebär att det genomsnittliga 
resultatet för perioden 2018–2022 blir 
4,9	procent.	Det	innebär	att	kommunens	
målsättning på minst 2 procent i resultat 
för den senaste femårsperioden är upp-
fylld.

Kommunen – Årets resultat andel av
skatteintäkter och statsbidrag (mnkr)
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Budgetavvikelser
En förutsättning för en ekonomi i balans 
är god budgetföljsamhet i verksamhe-
terna.
Budgetavvikelsen 2022 för nämnderna 
uppgick sammantaget till 4,0 miljoner 
kronor inklusive vatten- och avlopps-
verksamheten.
Kommunstyrelsen, inklusive kommun-
ledningskontoret, redovisade en bud-
getavvikelse på -5,1 miljoner kronor och 
räddningsnämnden en budgetavvikelse 
på 0,1 miljoner kronor. Överförmyndar-
nämndens budgetavvikelse uppgick till 
0,5 miljoner kronor.  Barn- och utbild-
ningsnämndens budgetavvikelse uppgick 
till 42,5 miljoner kronor. Omsorgsnämn-
dens budgetavvikelse uppgick till –5,6 
miljoner kronor.
Arbete och välfärdsnämndens budget-
avvikelse	uppgick	till	–20,9	miljoner	
kronor. Tekniska nämndens budgetav-
vikelse	(exklusive	vatten	och	avlopp)	
uppgick till 1,6 miljoner kronor och 
kultur- och fritidsnämndens budgetav-
vikelse uppgick till 1,2 miljoner kronor. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade ett 
budgetöverskott på 0,1 miljoner kronor 
och byggnadsnämnden hade en budget-
avvikelse på -2,3 miljoner kronor.
Vatten- och avloppsverksamheten redo-
visade	ett	verksamhetsresultat	på	-9,9	
miljoner kronor, varefter VA-kollektivet 
ackumulerat	har	-4,9	miljoner	kronor	i	
resultatfond.

Budgetavvikelse  
nämnderna (mnkr) 

Prognos  
augusti

Bokslut 
2022

Kommunfullmäktige, 
revisionen, valnämnden 0,6 1,8

Överförmyndarnämnden 0,8 0,5

Kommunstyrelsen  
inklusive Kommun-
ledningskontoret –1,6 –5,1

Räddningsnämnden –1,2 +0,1

Tekniska nämnden –68,0 –8,3

– varav vatten och avlopp –6,0 –9,9

Miljö- och hälsoskydds-
nämnden 0,0 0,1

Byggnadsnämnden –2,0 –2,3

Kultur- och  
fritidsnämnden –1,9 1,2

Barn- och  
utbildningsnämnden 20,0 42,5

Arbete och  
välfärdsnämnden –15,0 –20,9

Omsorgsnämnden 10,0 –5,6

Budgetavvikelse  
nämnderna –58,3 4,0

Budgetavvikelse  
finansförvaltningen (mnkr)

Prognos 
augusti

Bokslut 
2022

Skatteintäkter och  
generella statsbidrag 131,9 134,8

Finansnetto 11,5 13,8

Minskad semester-
löneskuld, timlöner –2,0 20,5

Realisationsvinster  
och exploatering 22,1 14,0

Lägre arbetsgivaravgifter 
äldre och ungdomar 17,0 9,0

Ej fördelade anslag 64,6 104,3

Reserverade  
avskrivningsmedel –2,2 7,8

Nedskrivningar 0,0 0,0

Avsättningar 0,0 0,0

Pensioner –2,9 11,4

Övrigt –23,5 25,7

Budgetavvikelse  
finansförvaltningen 216,6 341,2

Bolag Avkastningskrav
Redovisat

värde 2022
Redovisat

värde 2021

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

4,0 % 1,6 %

C4 Energi C4 Energi-koncernens avkastning, beräknat som av-
kastning på sysselsatt kapital, ska uppgå till minst 7 %  
i genomsnitt för de senaste fem åren.

8,1 % 9,6	%

Renhållningen Nettomarginalen för den konkurrensutsatta verksam-
heten ska uppgå till 5 %.

Negativ Negativ

AVSTÄMNING AV 
AVKASTNINGSKRAV
För vissa av de kommunala bolagen 
finns	ekonomiska	avkastningskrav	som	
kommunfullmäktige har fastställt i ägar-
direktiven. C4 Energi AB och AB Kristi-
anstadsbyggen uppfyller 2022 målet för 
avkastningskravet. 
	 För	Renhållningen	Kristianstad	finns	
avkastningskrav för den konkurrensut-
satta verksamheten som avser hämtning 
av material med producentansvar. Här 
har avkastningskravet inte uppfyllts.  Den 
konkurrensutsatta verksamheten utgör 5 
procent av Renhållningens totala omsätt-
ning.
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INTÄKTER
De totala intäkterna i kommunkon-
cernen, inklusive skatteintäkter och 
generella	statsbidrag,	uppgick	till	8	953	
miljoner kronor vilket är en ökning med 
439	miljoner	kronor	eller	5,2	procent	
jämfört med 2021.
 Skatteintäkterna uppgick till 4 247 
miljoner kronor vilket motsvarar 47 
procent av kommunkoncernens intäkter. 
Intäkternas storlek är beroende av skat-
tesatsens nivå och skatteunderlaget efter 
taxering av invånarnas inkomster. Sedan 
2014 har Kristianstads kommun en 
kommunalskatt på 21,46 procent, vilket 
är högre än riksgenomsnittet för 2022 
som var 20,67 procent. Inberäknas även 
landstingsskatten var kommunalskatten 
32,64 procent. 
 En annan väsentlig inkomstkälla är de 
generella statsbidragen som uppgick till 
1 763 miljoner kronor, vilket motsvarar 
20 procent av kommunkoncernens intäk-
ter.
	 Intäkter	i	övrigt	uppgick	till	2	943	
miljoner kronor vilket motsvarar 33 
procent av kommunkoncernens intäkter. 
Intäkterna utgjordes framförallt av de 
kommunala bolagens nettoomsättning 
samt verksamhetsanknutna avgifter som 
tas ut av brukarna för tillhandahållna 
tjänster. 

KOSTNADER
Bruttokostnaderna (exklusive avskriv-
ningar)	2022	uppgick	för	kommunkon-
cernen till 7 678 miljoner kronor vilket 
är en ökning med 376 miljoner kronor 
eller 5,2 procent jämfört med 2021. 
 Verksamheten i kommunkoncernen 
är personalintensiv och av bruttokost-
naderna utgjorde personalkostnaderna 
cirka 58 procent.
 Under 2022 minskade personalens 
innestående	semesterdagar	med	3	940	
dagar och uppgick vid årsskiftet till 
63	955	dagar.	Minskningen	beror	till	
stor del på anpassning till nya regler från 
och med 1 januari 2023 som innebär att 
maximalt 30 semesterdagar får sparas. 
Komptiden ökade med 506 timmar och 
uppgick vid årsskiftet till 36 887 timmar.

FINANSIELLA POSTER
Finansnettot för koncernen uppgick till 
-61 miljoner kronor vilket är en försäm-
ring	jämfört	med	2021	då	finansnettot	
uppgick till 32 miljoner kronor. Den över-
vägande orsaken till försämringen är att 
AB Kristianstadsbyggen 2021 gjorde en 
vinst	på	90	miljoner	kronor	vid	försälj-
ning av ett dotterbolag.
 Finansnettot för kommunen uppgick 
till 12,3 miljoner kronor, jämfört med 
10,3 miljoner kronor under 2021. 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, fastigheter och anläggningar 
upptogs till ett värde av 14 580 miljoner 
kronor i kommunkoncernen. 
I kommunen var motsvarande tillgångar 
upptagna	till	8	129	miljoner	kronor.
 Finansiella anläggningstillgångar 
uppgick i kommunkoncernen till 66 
miljoner kronor. I kommunen uppgick de 
till sammanlagt 1 214 miljoner kronor, 
varav	796	miljoner	kronor	utgjorde	lån	
till kommunala bolag och 356 miljoner 
kronor aktier i bolagen. 
 Sedan årsskiftet 2006/2007 har kom-
munen en så kallat äkta bolagskoncern. 
Kristianstads	Kommunföretag	AB	(KKF)	
är moderbolag och äger aktierna i de 
helägda dotterföretagen.

Finansiella anläggningstillgångar, aktier och 
utlämnade lån (mnkr)

Kommunala bolag Aktier
Utlämnade 

lån

Kristianstads  
Kommunföretag AB 344,0 0,0

Specialfastigheter i 
Kristianstad AB 0,0 176,5

AB Allön 0,0 425,7

Kristianstads  
Renhållnings AB 0,0 194,0

Åhus Hamn  
& Stuveri AB 11,7 0,0

Totalt 355,7 796,2
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Likviditeten i kommunkoncernen 
uppgick vid årsskiftet till 478 miljoner 
kronor	vilket	är	395	miljoner	kronor	
lägre än föregående år. I kommunen har 

likviditeten minskat med 378 miljoner 
kronor och samtidigt har låneskulden 
ökat.
 Kassalikviditet är ett mått som mäter 

kortfristig betalningsförmåga. För 
beredskap mot variationer i betalnings-
flödena	har	kommunen	och	dess	bolag	
en kreditlimit hos bank på 250 miljoner 
kronor med förmånliga villkor. En aktiv 
samordning	av	de	likvida	flödena	har	
medfört	finansiella	besparingar	för	kom-
munkoncernen. Sammantaget bedöms 
den	finansiella	beredskapen	på	kort	sikt	
vara tillräcklig.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

Investeringarna för kommunkoncernen 
uppgick under året till 1 556 miljoner 
kronor vilket är cirka 361 miljoner 
kronor högre än under 2021. Kommun-
koncernens investeringar har under de 
senaste åren legat på en hög nivå till följd 
av ett omfattande investeringsprogram i 
både kommunen och de kommunala bo-
lagen. Prognosen är att nivån kommer att 
vara hög även under de närmaste åren. 
 Av investeringsvolymen kunde 78 
procent	självfinansieras	med	egna	medel	
jämfört med 104 procent 2021. Försäm-

ringen	i	självfinansieringsgraden	beror	
på att de totala investeringarna ökat 
jämfört med 2021.
 Årets investeringar i kommunen upp-
gick	till	978	miljoner	kronor	vilket	var	
118 miljoner kronor mer än 2021. 
 Exempel på stora investeringsposter 
var pågående byggnationer av nya skolor, 
nytt centralt reningsverk samt Kristian-
stads badrike. 
 Genomförandegraden av investering-
arna uppgick till 64 procent av årets bud-

geterade medel jämfört med 65 procent 
2021.
	 Självfinansieringsgraden	av	investe-
ringarna uppgick till 83 procent jämfört 
med	89	procent	2021.	Investeringarna	
har	finansierats	med	kassaflöde	från	
den löpande verksamheten men också 
med nettomässig nyupplåning på 138 
miljoner kronor. Främsta anledningen till 
den	sjunkande	självfinansieringsgraden	
är att investeringarna i kommunen ökat 
jämfört med 2021.

Större investeringsprojekt kommunen (mnkr)

Projekt (bruttoutgifter) Redovisning 2022
Redovisning  

ackumulerat 2022 Total budget

Hjärtebacke förskola 0,5 95,0 108,0

Helgedal skola och förskola 15,0 168,6 160,0

Fröknegårdsskolan 3,0 120,0 110,0

Kristianstads badrike 118,5 493,1 510,0

Hammar förskola 0,0 2,3 62,0

Allöskolan 0,6 5,6 404,0

Österslövs skola och Kämpaställets förskola 8,2 10,6 160,0

Milnerskolan 38,5 40,2 126,0

Nya reningsverket 177,2 414,0 684,0

Vattenverk Gärds Köpinge 14,1 109,0 118,0

Pumpstationer upprustning 51,8 59,5 130,0

INVESTERINGAR OCH SJÄLVFINANSIERINGSGRAD

Kommunkoncernen – Investeringar (mnkr)
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Kommunkoncernen – Självfinansiering, 
årets investeringar (%)
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KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA 

Kommunkoncernen 2018 2019 2020 2021 2022

Likvida medel, mnkr 185,3 193,8 562,8 873,0 478,1

Kassalikviditet, procent 47,2 % 44,8 % 83,2 % 101,6 % 97,9	%

Kommunen 2018 2019 2020 2021 2022

Likvida medel, mnkr 179,4 173,5 552,3 854,1 475,7

Kassalikviditet, procent 47,9	% 50,9	% 69,7	% 80,9	% 85,2 %
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SOLIDITET
Soliditeten beskriver kommunens eko-
nomiska styrka på lång sikt. Den anger i 
vilken	grad	kommunen	finansierat	sina	
tillgångar med eget kapital. Förändring-
arna	i	detta	finansiella	mått	är	därmed	
beroende av investeringstakt, nyupplå-
ning, andra skuldförändringar samt det 
ekonomiska resultatet. Ju högre soliditet 
desto större är andelen av tillgångarna 
som	finansieras	med	eget	kapital.	En	
jämn och hög soliditet verkar stabilise-
rande i ekonomin och ger förutsättningar 
för	låga	finansieringskostnader.
 

Soliditet exklusive pensionsskuld
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Vid utgången av 2022 var soliditeten för 
kommunkoncernen exklusive pensions-
skuld 36 procent och inklusive pen-
sionsskuld 28 procent. Soliditeten har 
varit förhållandevis konstant under den 
senaste femårsperioden.
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För kommunen var soliditeten exklusive 
pensionsskuld 48 procent och soliditeten 
inklusive pensionsskulden uppgick till 36 
procent. 
 Soliditeten i kommunen exklusive 
pensionsskulden har, trots stora inves-

teringar och ökad låneskuld, legat på en 
relativt stabil nivå de senaste åren tack 
vare goda resultat. Soliditeten inklusive 
pensionsskulden har förbättrats något 
de senaste åren framför allt beroende på 
att den totala pensionsskulden minskar 
sedan några år tillbaka.

FINANSIELL UPPFÖLJNING

Kommunkoncernen – Låneskuld (mnkr)
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Kommunkoncernens långfristiga låne-
skulder uppgick vid årsskiftet till 8 178 
miljoner kronor. Låneskulden har ökat 
till följd av ett fortsatt omfattande inves-
teringsprogram.  Under 2022 skedde en 
nettoökning med 123 miljoner kronor 
och kommunen ökade sin räntebärande 
låneskuld med 138 miljoner kronor för 
att	finansiera	investeringar.
Långivare för kommunkoncernen var 
Kommuninvest med 100 procents andel 
av lånen. Största derivatmotpart var SEB 
med 66 procents andel av derivaten (rän-
tebindningsinstrument).	Genomsnittlig	
låneränta för koncernen var 1,30 procent 
(kommunen	1,15	procent).
 Räntebindningen uppgick i genom-
snitt	till	2,9	år	för	koncernen	(kom-
munen	2,6	år).	Nyckeltalet	relaterar	till	

risken för ökade räntekostnader. Tillåtet 
intervall	enligt	finanspolicyn	utgör	två	
till fem år. Fördelningen av ränteförfall är 
spridd över ett antal löptider, vilket ger 
en stabilare portfölj, det vill säga det tar 
längre tid innan högre räntor slår igenom 
i portföljen.
 Den genomsnittliga kapitalbind-
ningstiden på den samlade externa 
låneskulden för koncernen uppgick vid 
årsskiftet	till	2,5	år	(kommunen	2,7	år).	
Nyckeltalet som relaterar till risken för 
ökade lånemarginaler och svårigheter 
att	refinansiera	befintliga	lån	ska	enligt	
finanspolicyn	vara	större	än	två	år.	
 Som en följd av ett fortsatt omfattande 
investeringsprogram kommer kommun-
koncernen successivt under 2023-2025 
att behöva öka upplåningen ytterligare. 
Detta gäller främst inom kommunen.

Kommunen – Låneskuld (mnkr)
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Kommunens låneskuld har ökat de 
senaste åren och uppgick vid årsskiftet 
till	3	420	miljoner	kronor,	varav	796	
miljoner kronor är vidareutlånat till 
kommunala bolag. 
Tabellen illustrerar ett antal nyckeltal för 
koncern och kommun 2022.

Portföljdata Policy
Kommunen 

dec. 2022
Koncernen 
dec. 2022

Låneskuld	(mnkr) 3 420 8 238

Derivatvolym	(%	av	låneskuld) 17,8 36,0

Genomsnittlig	ränta	(%) 1,15 1,30

Räntekostnad	12	mån	(mnkr) 33,1 76,2

Räntebindningstid	(år) 2-5 år 2,6 2,9

Räntebindning	mindre	än	1	år	(%) < 50 % 33 35

Kapitalbindningstid	(år) > 2 år 2,7 2,5

Kapitalbindningstid	mindre	än	1	år	(%) < 50 % 18 22

Antal lån 34 91
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BALANSKRAVSRESULTAT

Balanskravs- 
resultat
Balanskravet är kommunallagens 
regelverk för krav på ekonomisk 
balans för kommuner och regioner. 
 Ekonomisk balans handlar om att 
styra ekonomin både i ett kortare 
och i ett längre tidsperspektiv. Om 
kostnaderna i ett längre perspektiv 
överstiger intäkterna innebär det 
att kommande generationer får 
betala för denna överkonsumtion. 
Normalt sett ska ekonomin visa på 
ett positivt resultat på en nivå som 
gör att förmögenheten inte urholkas 
av	inflation	eller	av	för	låg	själv-
finansieringsgrad	av	investeringar.	
 Balanskravet innebär att under-
skott som uppkommit under enskilt 
räkenskapsår ska återställas inom de 
tre påföljande åren. Kommunen har 
sedan införandet år 2000, uppfyllt 
balanskravet med undantag för år 
2004. Enligt kommunens riktlinjer 
för styrning och god ekonomisk hus-
hållning får reservering till resultat-
utjämningsreserv göras för den del 
av årets resultat, efter balanskravs-
justeringar, som överstiger 2 procent 
av skatteintäkter och statsbidrag.  
Resultatutjämningsreserven får 
uppgå till som högst 10 procent av 
det egna kapitalet. 
 Kommunens resultat efter 
balans kravsjusteringar 2022 uppgår 
till 7,5 procent av skatteintäkter och 
statsbidrag. Kristianstads kommun 
har en resultatutjämningsreserv 
på 268 miljoner kronor och kan för 
2022 sätta av ytterligare 245 mil-
joner kronor vilket skulle innebära 
att reserven är maximalt fylld enligt 
gällande regelverk. För 2022 görs en 
avsättning med 100 miljoner kronor 
till resultatutjämningsreserv.
 Vid ett framtida nyttjande av 
resultat utjämningsreserven behö-
ver, i och med Kristianstads förut-
sättningar, nyupplåning eventuellt 
göras vilket bedöms vara tveksamt 
i relation satt till kravet på god 
ekonomisk hushållning utifrån 
Kristianstads kommuns förutsätt-
ningar. 

Balanskravsavstämning 2018 2019 2020 2021 2022

Årets resultat 109,1 77,3 249,0 434,4 453,1

- Samtliga realisationsvinster -7,1 -0,7 -0,7 -1,8 -1,5

+ Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+/- Orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+/- Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat efter balanskravsjusteringar 101,9 76,6 248,3 432,6 451,6

- medel till resultatutjämningsreserv -3,9 0,0 -141,2 0,0 -100,0

+ medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets balanskravsresultat 98,0 76,6 107,1 432,6 351,6
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Väsentliga personalförhållanden
Kristianstads kommun har den klara ambitionen att vara en bra och lyhörd arbetsgivare som 
i samspel med medarbetarna utvecklar kommunens arbetsplatser där det goda arbetet står i 
centrum. Genom att skapa attraktiva villkor samt att erbjuda intressanta uppdrag med en bra ar-
betsmiljö tryggas kompetensförsörjningen för framtidens välfärd. På så sätt möts medborgarnas 
krav och bidrar därmed till att uppfylla övriga målsättningar i nämndernas styrkort.

Om inget annat anges avser uppgifterna 
nedan endast kommunen då bolagen 
inte har lika omfattande upplysnings-
krav avseende medarbetare. Kommunen 
har inte begärt in dessa uppgifter från 
bolagen för 2022. Från att sjukfrånvaron 
minskade under 2021 verkade 2022 bli 
ett mer normalt år. Året inleddes dock 
med en kraftig topp med hög sjukfrånva-
ro som slog igenom i alla verksamheter. 
Under resterande delen av året hamnade 
sjukfrånvaron på nivåer som före pande-
min, men ökade något under hösten. För 
helåret ökade sjukfrånvaron totalt med 
en kalenderdag per med arbetare. Den 
höga korttidssjukfrånvaron påverkade 
både frisktal och sjuklönekostnader ne-
gativt. Resultatet för medarbetarenkäten 

förbättrades jämfört med förra medarbe-
tarenkäten 2020 även om alla delar inte 
riktigt nådde de uppsatta målsättning-
arna. Sammantaget bedöms medarbe-
tarperspektivet ha nått resultatmålet 
för 2022, trots avvikelse för uppfyllelse 
av målsättningen för sjukfrånvaro och 
sjuklön. 

Måluppfyllelse  
Resultatindikatorer

SÄKERSTÄLLD KOMPETENSFÖR-
SÖRJNING I ALLA VERKSAMHETER
Sammansättning av medarbetare speglar 
kommuninvånarnas sammansättning 
bland 18–64 år vad gäller mångfald där 
samma andel utrikesfödda bland kom-

munalt anställda som bland kommunin-
vånare ger balanstalet 1. Sammansätt-
ningen hamnade på 0,8 vilket var över 
målsättningen på indikatorsvärdet på 
högre än 0,7.
 Sammansättning av medarbetare som 
speglar kommuninvånares samman-
sättning	vad	gäller	kön	(andel	kvinnor)	
hamnade på 76,2 procent vilket var 
något bättre än målsättningen på indika-
torsvärdet lägre än 77,0 procent.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 
MED STOLTA OCH ENGAGERADE 
MEDARBETARE
Rekommendationsvilja eNPS hamnade 
på -2 vilket var lägre än målsättningen 
som var satt till 0.
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 Personalomsättning blev 10,4 procent 
där	målsättningen	var	högst	9,0	procent.
 Ledarskapsindex hamnade på 75 
vilket var enligt målsättningen som var 
satt till över 74.
 Hållbart medarbetarengagemang 
HME hamnade på 80 vilket enligt mål-
sättningen	var	satt	till	över	79.
 Anställningstrygghet (andelen tillsvi-
dareanställda av totala anställningar med 
månadslön)	hamnade	på	89,9	procent	
vilket var högre än 88,8 procent som var 
målsättningen på indikatorsvärdet.

EFFEKTIVT ARBETSSÄTT
Sjukfrånvaro hamnade på 25,1 kalender-
dag per medarbetare vilket var ett sämre 
värde än målsättningen på indikatorsvär-
det som var satt till lägre än 23 kalender-
dagar per medarbetare.
 Sjuklönekostnader hamnade på 66 
miljoner kronor vilket var betydligt hö-
gre än målsättningen som sattes till lägre 
än 50 miljoner kronor.
 Medarbetare har kännedom och 
acceptans om verksamhetens mål och 
uppdrag hamnade på 83 där målsättning 
var över 83.

 Medarbetaren upplever att chef 
tar tillvara kompetens hamnade på                               
74 där målsättning var över 74.

Omvärldsanalys 
Kommunal verksamhet väntas framöver 
möta allt högre krav och förväntningar 
från kommuninvånarna i fråga om 
tillgänglighet,	tekniska	lösningar	och	fler	
individuella lösningar. Trycket har under 
2022 ökat ytterligare, som en följd av 
den höga utvecklingstakten utifrån olika 
händelser i vår omvärld.
 Arbetsgivarna i kommunsektorn står 
framför en stor kompetensutmaning. 
Efterfrågan på välfärdstjänster stiger 
med	den	demografiska	utvecklingen	med	
framför	alltfler	äldre	och	färre	personer	
i arbetsför ålder. Kraven på hög kvalitet 
ökar samtidigt som det råder stor brist 
på arbetskraft både i välfärden och inom 
andra branscher på arbetsmarknaden. 
För att klara utmaningen med att minska 
behovet av arbetskraft krävs ytterligare 
verksamhetsutveckling med tillvara-
tagande av tekniken och förändrade 
arbetssätt. Prioriteringar krävs, där 

tillgängliga resurser och medarbetarnas 
kompetens tillvaratas på bästa möjliga 
sätt. Kraven på verksamhetsutveckling 
för att långsiktigt kunna skapa välfärd 

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Frisktal* 2022 2021

Större förvaltningar:

Tekniska förvaltningen 57,0 65,7

Kommunledningskontoret 54,3 58,1

Arbete och  
välfärdsförvaltningen 53,2 60,6

Barn- och  
utbildningsförvaltningen 45,3 50,2

Omsorgsförvaltningen 35,8 41,4

Mindre förvaltningar:

Miljö- och samhällsbygg-
nadsförvaltningen 62,4 74,2

Kultur- och fritidsförvalt-
ningen 53,1 55,6

Räddningstjänsten 36,5 60,5

Hela kommunen 43,6 49,3

* exkl. tillfällig sjukersättning, rehabiliterings- och 
arbetsskadeersättning. Hänsyn tagen till omfattning 
men inte till sysselsättningsgrad. Uppdelning i större 
och mindre förvaltningar. 
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till medborgarna har aldrig varit större 
och ställer höga krav på organisation 
och ledarskap. Goda förutsättningar för 
chefer och medarbetare att kunna göra 
ett bra jobb är avgörande både för att 
attrahera och behålla medarbetare och 
för att kunna utveckla verksamheten yt-
terligare. 

Kompetensförsörjning
Kompetensutmaningen möter vi genom 
att arbeta brett med vår attraktivitet som 
arbetsgivare, nya lösningar och ett håll-
bart arbetsliv. Friska arbetsplatser med 
goda verksamhetsresultat kännetecknas 
av ett ledarskap som är närvarande, 
positivt till utbildning och utveckling, har 
god kommunikation, bedriver ett syste-
matiskt arbetsmiljöarbete och att chefen 
prioriterar vid hög arbetsbelastning. 
Flertalet strategiska åtgärder har fortsatt 
att utvecklas under 2022, exempelvis 
ledarutvecklingsinsatser på aktuella te-
man såsom förändringsledning, verksam-
hetsutveckling och innovationsledning. 
Utveckling av internkommunikation, 
digitaliseringsresan och förbättring av 

chefers förutsättningar är andra insatser 
som påbörjats under året och som fort-
sätter framöver.
 För att utveckla Kristianstads kom-
mun som attraktiv arbetsgivare som kan 
attrahera och behålla medarbetare, har 
arbetet påbörjats under 2022 med att 
synliggöra karriärvägar och med att ta 
fram en kompetensmodell för att under-
lätta karriärplanering samt individuell, 
kollektiv och strategisk kompetensut-
veckling. Arbetet med kompetensmodell 
och karriärvägar kommer att implemen-
teras under 2023. För att säkerställa 
kompetensförsörjningen har arbete 
påbörjats med att skapa en gemensam 
struktur och metod för analys som ska 
gälla för alla förvaltningar.

Hälsa och arbetsmiljö
Kristianstads kommun ger förutsätt-
ningar för aktiva hälsofrämjande insatser 
i form av kunskaper, aktiviteter och stöd 
som syftar till att främja, stärka och 
utveckla medarbetarnas och arbetsplat-
sens gemensamma resurser. Alla insatser 
syftar till att utveckla verksamheten i 

kombination med att möjliggöra för med-
arbetaren att bibehålla och stärka en god 
hälsa. Lite mer än hälften av medarbe-
tarna har ägnat sig åt hälsa och friskvård 
genom att använda sig av friskvårdssub-
vention under 2022.

Systematiskt  
arbetsmiljöarbete
Systematiskt arbetsmiljöarbete är 
arbetsgivarens arbete med att under-
söka, riskbedöma, åtgärda och följa upp 
verksamheten så att ohälsa och olycksfall 
förebyggs och en tillfredställande arbets-
miljö uppnås. Arbetsmiljöfrågorna är av 
strategisk betydelse och ska integreras 
med övrig verksamhetsstyrning, vilket 
innebär att arbetsmiljöarbetet ska bedri-
vas så nära medarbetarens vardag som 
möjligt. Samtliga nämnder inom kom-
munen ska årligen följa upp hur systema-
tiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling 
och samverkan har fungerat. Underlaget 
ligger till grund för uppföljningen för 
hela Kristianstads kommun. Utifrån 
resultatet ska sedan åtgärder vidtas. 
 Under 2022 har det arbetats fram och 
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fattats beslut om nya styr- och stöddoku-
ment inom arbetsmiljöområdet. Arbets-
givaren	fick	medel	avsatta	för	att	arbeta	
med	arbetsmiljöåtgärder	efter	covid	-19.	
Åtgärder som genomförts under hösten 
har varit chefsutbildning för alla chefer 
"från teori till praktik", e-utbildning för 
alla medarbetare rörande arbetsmiljö, 
inspirationsföreläsning för alla medar-
betare om arbetsmiljöns betydelse samt 
e-utbildning för alla skyddsombud om 
uppdraget som skyddsombud. 

Medarbetarenkäten 
Medarbetarenkäten har under en lång 
period genomförts i Kristianstads kom-
mun och under hösten 2022 genom-
fördes medarbetarenkäten för tionde 
gången. Svarsfrekvens var 84 procent och 
glädjande kan det konstateras att resulta-
tet på kommunövergripande nivå visade 
på bibehållet eller förbättrat värde inom 
de övergripande områdena arbetsklimat, 
ledarskap, organisation samt vision och 
mål. Medarbetarenkäten är en viktig del 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och åtgärder utifrån resultatet genomförs 
på samtliga nivåer i organisationen. 
 Medarbetarenkäten innehåller även 
ett	nyckeltal	(eNPS)	som	handlar	om	
viljan att rekommendera sin arbetsplats 

till vänner och bekanta vilket i sin tur 
är kopplat både till engagemang och till 
arbetsgivarvarumärket. Nyckeltalet går 
från -100 där alla som svarat är kritiker 
till +100 där alla som svarat är ambassa-
dörer. Kristianstads kommuns samman-
vägda värde för eNPS 2022 hamnade på 
-2, vilket är en liten förbättring jämfört 
med 2020 års värde som var -3. Medel-
värdet för kommuner, regioner och 
myndigheter var +1.

Frisktal
Frisktalet	definieras	som	andelen	med-
arbetare med tillsvidareanställning som 
varit sjukskrivna högst fem kalenderda-
gar under året. 2022 minskade frisktalet 
återigen från att ha minskat betydligt 
under pandemiåret 2020 för att under 
2021 ökat igen vilket var kopplat till 
minskning av den korta sjukfrånvaron 
under året. Under 2022 minskade både 
kvinnor och mäns frisktal. Kvinnornas 
frisktal hamnade på 40,6 procent och 
männens på 53,2 procent. Skillnaden 
mellan kvinnors och mäns frisktal 
minskade jämfört med 2021. Samtliga 
förvaltningar minskade frisktalet och de 
flesta	personalgrupper	är	representerade	
i minskningen. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron ökade med en kalender-
dag och hamnade på 25,1 kalenderdagar 
per medarbetare för 2022. Sjukfrånvaron 
ökade betydligt under 2020 vilket helt 
och hållet kunde kopplas till pandemin. 
Under 2021 stod den korta sjukfrånva-
ron under 15 dagar för den största delen 
av minskningen med 1,2 kalenderdagar. 
För helåret 2021 minskade sjukfrånva-
ron totalt med 2,3 kalenderdagar vilket 
visade på en vändning av utvecklingen 
och en förväntan att minskningen skulle 
fortsätta efterföljande år. Under de två 
inledande månaderna av 2022 ökade 
den korta sjukfrånvaron kopplat till 
en ny våg av pandemin och resterande 
delen av året hamnade sjukfrånvaron på 
samma eller under nivån för 2021. För 
2019	(året	innan	pandemin)	hamnade	
sjukfrånvaron på 21,8 kalenderdagar per 
medarbetare. Under 2022 ökade kvin-
nornas sjukfrånvaro med 1,7 kalender-
dagar och männens minskade med 0,7 
kalenderdag. Förändringen av sjukfrån-
varon ökade återigen skillnaden mellan 
könen och männen hamnade på 15,3 
kalenderdagar och kvinnorna på 28,2 
kalenderdagar per medarbetare. 
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SJUKFRÅNVARO PER FÖRVALTNING
De	flesta	förvaltningar	hade	en	ökad	
sjukfrånvaro under 2022 jämfört med 
2021 på grund av den kraftiga toppen vid 
inledningen av året. Den korta sjukfrån-
varon ökade för alla förvaltningar under 
2022. Omsorgsförvaltningen ökade totalt 
med 1,7 kalenderdagar vilket var kopplat 
till den korta sjukfrånvaron. Omsorgsför-
valtningen minskade med 2,5 kalender-
dagar under 2021 från att dessförinnan 
ha ökat med 4,4 under 2020. Kom-
munledningskontoret minskade med en 
kalenderdag trots ökning av den korta 

sjukfrånvaron genom att sjukfrånvaron 
mellan	15	och	90	dagar	minskade	betyd-
ligt. Barn- och utbildningsförvaltningen 
ökade sjukfrånvaron från att ha minskat 
med sammanlagt 3,3 kalenderdagar 
2021 och från att ha ökat med nära sex 
dagar under 2020. Arbete och välfärds-
förvaltningen som minskade den långa 
sjukfrånvaron	över	91	dagar	under	2021	
har åter vänt utvecklingen och ökade 
både den långa och den korta sjukfrån-
varon. Tekniska förvaltningen minskade 
den sammanlagda sjukfrånvaron trots en 
ökning av den korta sjukfrånvaron.

SJUKFRÅNVARO PER 
PERSONALGRUPP
De	flesta	personalgrupper	ökade	den	
korta sjukfrånvaron under 15 dagar 
under 2022. Detta från att ha minskat 
under 2021 och efter att ha haft en be-
tydande ökning 2020. Personalgruppen 
städ och renhållning var undantaget som 
minskade den korta sjukfrånvaron.
 Undersköterskor och vårdbiträden 
utgör en stor del av kommunens med-
arbetare. Gruppen hade den näst högsta 
sammanlagda sjukfrånvaron av perso-
nalgrupperna och detta påverkade även 
den totala sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron 
för undersköterskor och vårdbiträden 
minskade både under 2018 och under 
2019	men	hade	under	2020	en	ökning	
med 4,0 kalenderdagar. Under 2021 
vände utvecklingen och sjukfrånvaron 
minskade med över 3 kalenderdagar 
men har under 2022 återigen ökat med 

1,4 kalenderdagar per medarbetare och 
hamnade	på	totalt	39,8	kalenderdagar	
per medarbetare. Det korta intervallet av 
sjukfrånvaron stod för ökningen. 

Obligatorisk  
sjukredovisning
Uppgifterna för den obligatoriska sjukre-
dovisningen gör det möjligt att jämföra 
med andra kommuner. Sjukredovis-
ningen baseras på annat urval än kom-
munens egna underlag för sjukfrånvaro, 
men visade i stort på samma utveckling 
med en ökning av sjukfrånvaron under 
2022. Den totala sjukfrånvaron ökade 
med	0,4	procentenheter	till	7,9	procent.	
Den totala sjukfrånvaron som årligen 
ökat från 2012, mattades av under 2017 
och minskade därefter mellan 2018 
och	2019.	Under	2020	syntes	en	tydlig	
ökning och en efterföljande minskning 
under 2021. Nivån för 2022 hamnade en 
bit under 2020 års värde på 8,2 procent. 
Kvinnorna följde kommunens egna 
statistik med en ökning. Sjukfrånvaron 
för männens del minskade i kommunens 
egna statistik. Medan den var oförändrad 
i sjukredovisningen. Sjukfrånvaron per 
åldersgrupp följer kommunens statistik 
även om indelningen är olika. Ökning i de 
yngsta och äldsta grupperna medan ål-
dersgruppen	mellan	40	och	49	minskade	
i kommunens egna statistik. Andelen av 
långtidssjukfrånvaron minskar återigen 
och detta kopplas till ökningen av den 
korta sjukfrånvaron.

Sjukskrivningar i  
kalenderdagar per 
tillsvidare anställd* 2022 2021

Större förvaltningar:

Omsorgsförvaltningen 34,0 32,3

Barn- och  
utbildningsförvaltningen 21,5 20,2

Arbete och  
välfärdsförvaltningen 21,4 19,4

Kommunledningskontoret 20,0 21,0

Tekniska förvaltningen 13,1 13,9

Mindre förvaltningar:

Räddningstjänsten 11,7 9,1

Kultur- och  
fritidsförvaltningen 11,5 15,3

Miljö- och  
samhällsbyggnadsförv 8,0 6,2

Hela kommunen 25,1 24,1

Kommunala bolag 10,0 8,6

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

Obligatorisk sjukredovisning Kommunen Kommunala bolag

2022 2021 2022 2021

Total sjukfrånvaro* 7,9 % 7,5 % 4,5 % 4,0 %

      - varav långtidssjukfrånvaro**  42,7 % 43,7 % 5,8 % 5,5 %

Sjukfrånvaro för kvinnor 8,8 % 8,2 % 4,6 % 2,8 %

Sjukfrånvaro för män 5,4 % 5,4 % 4,4 % 4,1 %

Sjukfrånvaron	i	åldersgruppen	29	år	eller	yngre 7,1 % 6,8 % 5,6 % 6,4 %

Sjukfrånvaro	i	åldersgruppen	30	–	49	år 6,9	% 6,9	% 3,6 % 2,9	%

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre 9,1	% 8,4 % 4,6 % 3,8 %

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare. Även tidsbegränsad sjukersättning samt rehabilite-

rings- och arbetsskadeersättning ingår.

**Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Korttid 1–14

Längre 15–90

Långtid 91–

Sjukskrivning för tillsvidareanställda
(Kalenderdagar)*
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* Exklusive tillfällig sjukersättning, rehabiliterings- och 
arbetsskadeersättning. Hänsyn tagen till omfattning 
men inte till sysselsättningsgrad.
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Åtgärder för att minska 
sjukfrånvaro
Kristianstads kommun har väl genomar-
betade riktlinjer och rutiner för hante-
ring av arbetsanpassning och arbetslivs-
inriktad rehabilitering som tydligt anger 
att sjukanmälan ska göras till närmaste 
chef och att en rehabiliteringsplan för 
återgång i arbete ska påbörjas efter 
14 dagars sjukfrånvaro eller upprepad 
korttidssjukfrånvaro. Arbetsmiljöenhe-
tens huvuduppgift är att ge stöd i det 
hälsofrämjande arbetet, arbetsmiljöar-
betet och rehabilitering. Kristianstads 
kommun erbjuder sina medarbetare 
stödjande samtal i förebyggande och 
rehabiliterande syfte från en extern 
leverantör.
 Under 2022 har Kristianstads kom-
mun haft ett pilotprojekt "Rehab-råd" 
med målsättning att stötta chef utifrån 
en samlad kompetens från chefskollegor, 
företagshälsa, Försäkringskassa och HR. 
Projektet har bland annat syftat till att 
höja kunskapsnivån, lära av varandra och 
att hitta nya sätt att arbeta med reha-
bilitering med en målsättning att sänka 
sjukfrånvaron.

Sjuklönekostnader
Sjuklönekostnaderna hamnade på 
66 miljoner kronor sammantaget för 
sjuklön. I denna summa är inte sociala 
avgifter, semesterlönekostnad eller med-
finansiering	inkluderat.	Detta	innebär	
en ökning med 3 miljoner kronor vilket 
är kopplat till den höga nivån av den 
kostnadsintensiva korta sjukfrånvaron i 
början av året. Kostnaderna för ersättare, 
administration, eventuella produktivi-
tetsförluster, rehabilitering med mera 
ingår inte i uppgifterna. All sjukfrånvaro 
räknas in i kostnaderna, även de för tids-
begränsade anställningar. 

Bemanning och volym
Den totala resursinsatsen under 2022 
var 7 776 årsarbeten vilket var en ökning 
med 61 årsarbeten. Tillsvidareanställ-
ningarna och tidsbegränsade anställ-
ningar med timlön ökade samtidigt som 
tidsbegränsat anställda med månadslön 
minskade. Fyllnadstiden minskade något 
medan övertiden ökade något.

Tillsvidare- och  
tidsbegränsat anställda 
Antalet medarbetare i kommunen som 
hade en tillsvidareanställning omräk-
nat till heltidsanställningar var 6 758 
årsarbeten vilket var en ökning med 70 
årsarbeten. Under 2020 och 2021 mins-
kade tillsvidareanställningarna med runt 
60 årsarbeten efter att ha ökat under de 
föregående sex åren. Förändring i arbets-
rätt påverkade både ökning av antalet 
tillsvidareanställningar och minskningen 
av antalet tidsbegränsade anställningar.
 Tidsbegränsade anställningar med 
månadslön omräknat till heltidsanställ-
ningar minskade med 30 årsarbeten och 
hamnade på 520 årsarbeten. Volymen 
tidsbegränsade anställningar har under 
2000-talet i snitt varit 600 årsarbeten. 
Efter en ökning under åren 2011 och 
2016 har nu volymen minskat för sjätte 
året i rad. Av de tidsbegränsade anställ-
ningarna med månadslön var största 
delen vikariat.  

	 Antalet	medarbetare	som	fick	timlön	
under året ökade med 120 personer till 
2 276 personer. Resursinsatsen av timav-
lönade omräknat till årsarbeten ökade 
med 20 till 426 årsarbeten. Ökningen kan 
kopplas till att säkerställa bemanningen 
under sjukfrånvaro hos ordinarie med-
arbetare till följd av pandemin i början 
av året men även till bemanning under 
sommarperioden.
 Medelåldern för tillsvidareanställda 
var 47,2 år vilket var en ökning med 
0,5 jämfört med 2021.  Tidsbegränsade 
anställningar har en lägre medelålder. De 
flesta	av	kommunens	medarbetare	var	
mellan	50	och	59	år	vilket	är	samma	som	
de senaste fem åren. Andelen kvinnor 
ökade desto äldre medarbetarna blev 
under 2022 vilket var en förändring från 
tidigare år då andelen kvinnor var lägre i 
åldersintervallet 60 år eller äldre.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning med månadslön & timlön Fyllnad övertid
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Andel kvinnor per  
åldersgrupp av antal årsarbeten* 2022 2021

Antal  
årsarbeten

Varav  
kvinnor

Antal  
årsarbeten

Varav  
kvinnor

29	år	eller	yngre 1 081 68 % 1 057 71 %

30	–	39	år 1 621 74 % 1 618 75 %

40	–	49	år 1 885 76 % 1	913 76 %

50	–	59	år 2 141 77 % 2	079 79	%

60 år eller äldre 972 77 % 975 77 %

Totalt kommunen 7 700 76 % 7 642 77 %

Kommunala bolag 439 22 % 432 22 %

* I antal årsarbeten ingår tillsvidareanställningar samt tidsbegränsade anställningar med månadslön och timlön.
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Fyllnadstjänstgöring  
och övertid
Fyllnadstjänstgöringen fortsatte att 
minska 2022 och följer en lång trend som 
endast bröts av en tillfällig ökning under 
2017. Minskningen 2022 motsvarade 
knappt fyra årsarbeten och fyllnadstiden 
hamnade på 27 årsarbeten. Övertiden 
hamnade på 48 årsarbeten vilket var en 
ökning med sex årsarbeten. Ökningen av 
övertiden var ett sätt för att kunna lösa 
bemanningen under frånvaro till följd av 
pandemin i början av året. Fyllnadstid 
och övertid utgör en liten del av den 
totala resursinsatsen. 

Anställningstrygghet
Anställningstryggheten som mäter 
andelen tillsvidareanställda av totala 
anställningar med månadslön hamnade 
på	89,9	procent	för	kommunens	förvalt-
ningar under 2022. Detta var en minsk-
ning jämfört med föregående år när 
värdet	hamnade	på	90,1	procent.	Antalet	
personer med tillsvidareanställningar 
ökade under året samtidigt som antalet 
personer med tidsbegränsade anställ-
ningar med månadslön minskade.

Sysselsättningsgrader
Heltid för alla tillsvidareanställda gäller 
sedan sex år tillbaka och innebär att alla 
tillsvidareanställda får rätt till heltid 
och att deltid ska vara en möjlighet för 
den som önskar. Rätt till heltid för alla 
infördes både utifrån jämställdhets- och 
likabehandlingsperspektiv men också 
som ett led i att vara en attraktiv arbets-
givare. Den genomsnittliga sysselsätt-
ningsgraden	hamnade	på	99,1	procent	
vilket var en knapp ökning på 0,1 jämfört 
med 2021. Sysselsättningsgraden kom-
mer sannolikt att vara på denna nivå 
framöver. Både kvinnornas och männen 
sysselsättningsgrad ökade med 0,1 till 
98,9	respektive	99,7	procent.	
 Tjänstledigheterna minskade 2022. 
Sedan	heltid	för	alla	infördes	finns	
möjlighet att söka partiell tjänstledighet. 
Tjänstledigheter kopplade till helhet för 
alla minskade 2022 med motsvarande 16 
årsarbeten och tjänstledigheten uppgick 
till motsvarande 157 årsarbeten. Den 
faktiska sysselsättningsgraden där längre 
tjänstledigheter räknas bort, har minskat 
något under året. Både kvinnornas och 
männens faktiska sysselsättningsgrad 

minskade och detta medförde att skill-
naden mellan könen återigen minskade 
från att ha ökat under tidigare år.

Personalomsättning
Personalomsättningen var under 2022 
10,4 procent totalt för kommunens för-
valtningar vilket var högre jämfört med 
föregående år. Nyckeltalet mäter antalet 
tillsvidareanställda medarbetare som 
har avslutat sin anställning av totalt antal 
tillsvidareanställda i slutet av året. Pen-
sionsavgångarna minskade under året 
och utgjorde en femtedel av avgångarna 
och nästan 70 procent av alla som slu-
tade gjorde det på egen begäran. Under 
2022 har antalet tillsvidareanställningar 
per den 31 december minskat något i 
antal samtidigt som antalet medarbetare 
som slutat har ökat med över 150.

Total frånvaro
Den totala frånvaron inklusive sjuk-
frånvaron, för alla medarbetare oavsett 
anställningsform, uppgick under 2022 
till motsvarande 1 867 årsarbeten (netto 
med hänsyn tagen till omfattning och 
sysselsättningsgrad).	Den	totala	frånva-
ron ökade med 25 årsarbeten jämfört 
med 2021. Omräknat i årsarbeten och 

med allas sjukfrånvaro medräknad ökade 
sjukfrånvaron med 24 årsarbeten. Från-
varon för semester ökade med motsva-
rande 18 årsarbeten vilket var betydligt 
högre jämfört med 2021 då frånvaro för 
semester minskade med två årsarbeten. 
Frånvaro kopplat till egen angelägen-
het var oförändrad medan lagstadgade 
ledigheterna (såsom föräldraledigheter, 
fackliga	uppdrag,	utbildning)	minskade	
med motsvarande 18 årsarbeten.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Semester

Sjukfrånvaro

Lagstadgade ledigheter

Övrig frånvaro

Total frånvaro 2022

19 %
(oför)

25 %
(–1)

26 %
(oför)

30 %
(+1)
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Likabehandling  
och jämställdhet 
Likabehandlings- och jämställdhetsarbe-
tet har under året fortsatt att genomföras 
utifrån riktlinjer och planer. Arbetet med 
aktiva åtgärder pågår på olika nivåer 
och är under ständig utveckling. Ett 
utvecklingsarbete pågår med jämställd-
hetsintegrering i samtliga av kommunens 
förvaltningar för att säkerställa att kom-
munens verksamheter utifrån medbor-
garperspektivet är jämställda. 
 Kristianstads kommun har som mål 
att aktivt arbeta för en jämnare köns-
fördelning	i	yrkesgrupper	där	det	finns	
mindre än 40 procent av något av könen. 
För sjätte året i rad minskade andelen 
kvinnor i kommunens förvaltningar, och 
hamnade på 76,2 procent för 2022. Jäm-
nast könsfördelning återfanns återigen 
inom personalgruppen gymnasielärare 
där andelen kvinnor hamnade på 58 
procent. Även ingenjörer hade en jämn 
könsfördelning med 40 procent kvin-
nor.  Personalgruppen teknisk handläg-
gare och befattningar inom kultur och 
fritid jämnades också ut. Inom de tydligt 
mansdominerade yrkena ökade den 
procentuella	andelen	kvinnor	i	flertalet	
personalgrupper såsom tekniker och 
hantverksarbete. I de kvinnodominerade 
personalgrupperna har den procentuella 
andelen män ökat bland undersköterska, 
vårdbiträde och grundskollärare.
 Av kommunens chefer var 66 procent 
kvinnor, vilket var oförändrat jämfört 
med 2021 och 2020. Nyckeltalet för 
ledarskap baserat på kön, där andelen 
chefer som var kvinnor relateras till an-
delen kvinnor bland tillsvidareanställda 
låg	på	0,9	totalt	i	kommunen.	Detta	var	
samma nivå jämfört med 2021 och 2020. 
Kommunen hamnade nära en jämn 
nivå då värdet bör vara 1,0. Omsorgs-
förvaltningen har under en lång tid haft 
samma proportion mellan andelen chefer 
som var kvinnor och andelen kvinnor 
bland tillsvidareanställda medarbetare. 
Tekniska förvaltningen samt kultur och 
fritidsförvaltningen hade liksom 2021 
en högre andel av chefer som var kvin-
nor jämfört med andelen kvinnor bland 
medarbetarna. Barn- och utbildningsför-
valtningen och kommunledningskontoret 
hade fortsatt en lägre andel kvinnor 
bland chefer än bland medarbetare (0,8 
respektive	0,7).	Arbete	och	välfärdsför-
valtningen som tidigare år haft ett nyck-

eltal som visat på jämställt ledarskap 
minskade	under	2021	till	0,9	och	låg	kvar	
på denna nivå för 2022.
 Lönekartläggningen 2022 visade på 
ett	Equal	Pay	Index	(EPI)	på	99,1	för	
kommunen som helhet. EPI anger den 
vägda löneskillnaden mellan kvinnor 
och män beräknat på medellön och ju 
närmare 100 desto mer jämställda löner. 
Kommunens höga värde på EPI ger ett 
gott betyg på att lönesättningsarbetet 
sker på ett strukturerat och jämställt 
sätt. 

Chef/ledarskap
I kommunens förvaltningar var antalet 
chefer totalt 335 vilket var en minskning 
med fem jämfört med 2021. Det genom-
snittliga antalet medarbetare varje chef 
hade fullt ansvar för ökade med 0,8 och 
hamnade på 22,5 medarbetare per chef. 
Antalet medarbetare per chef varierar 
betydligt mellan förvaltningarna och dess 
verksamheter. 
	 För	att	möta	framtidens	krav	på	flexi-
bla organisationer med fokus på medbor-
garens krav och förväntningar, i kombi-
nation med att skapa en hälsofrämjande 
arbetsmiljö, krävs ett nytt synsätt på 
organisation och chefskap. Formerna 
för hur verksamheten organiseras är 
avgörande för resultat och medarbetar-
nas välmående. 2020 fattades ett viktigt 

strategiskt beslut i Kristianstads kom-
mun om ett riktvärde på 25 medarbetare 
per chef. I respektive förvaltning pågår 
analys och framtagande av handlingspla-
ner för att riktvärdet ska kunna vara fullt 
infört senast 2026.

Kompetensutveckling 
Under året har olika typer av kompe-
tensutveckling genomförts för chefer och 
medarbetare i kommunen. Det har an-
ordnats såväl traditionella utbildningar 
som föreläsningar men även olika digi-
tala utbildningar har erbjudits. En större 
utbildningssatsning inom arbetsmiljö-
området genomfördes under hösten för 
chefer, medarbetare och skyddsombud.   
 Inom ramen för det centrala omställ-
ningsavtalet KOM-KR har överenskom-
melse gjorts om tidig lokal omställning i 
syfte att stärka medarbetares kompetens 
för att i god tid möta förändrade behov 
inom kommunens verksamheter och 
bidra till det livslånga lärandet. Exem-
pelvis fortsatte kompetensutveckling 
bland annat genom utbildning för att 
barnskötarbiträde kompetensutveck-
lades till barnskötare inom barn- och 
utbildningsförvaltningen och satsning 
inom omsorgsförvaltningen på utbild-
ning av interna handledare i utvecklande 
ledarskap.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Förväntad utveckling
I början av 2022 toppade pandemin rubrikerna. Den ekonomiska återhämtningen hade skett 
snabbare än förväntat och den tidigare förutspådda lågkonjunkturen såg ut att utebli samtidigt 
som smittan åter ökade och läget var osäkert. Det såg ut som att vi var på väg mot en normal 
vardag. Förhoppningar omintetgjordes snabbt av kriget i Ukraina. 

Krig	i	Europa,	inflation,	varningar	för	
elbrist och ökande räntor gör att framåt-
blicken för 2023 både är svårprognosti-
serad och bekymmersam.
 Kristianstads kommuns ekonomiska 
läge är trots oroligheterna i omvärl-
den bra. Till skillnad från många andra 
kommuner har Kristianstads kommun 
kunnat lägga en budget för 2023 med ett 
budgeterat överskott, med ett resultat på 
en procent av skatter och statsbidrag, 

vilket motsvarar 61 miljoner kronor. 
 Arbetet med strategisk färdplan har 
fortsatt under 2022 med fokus på att få 
in en struktur som fungerar för kom-
munen. Det har startats upp målområ-
desgrupper som arbetar horisontellt 
över nämnderna och bolagen. Vid årets 
slut tecknades avtal om ett systemstöd, 
Stratsys, som kommer att möjliggöra att 
all inrapportering samt framtagning av 
nya dokument sker på ett strukturerat 
sätt. 

 Bokslutsberedningar har utförts un-
der vecka sju. Där gjordes viktiga avstäm-
ningar av det verksamhetsmässiga och 
ekonomiska resultatet som sedan ligger 
till bas för det kommande arbetet inför 
budget 2024. I april och maj följer sedan 
budgetberedningar för såväl drift som 
investeringar. Slutligt beslut om budget 
2024 planeras tas i kommunfullmäktige i 
juni 2023.
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RESULTATRÄKNING (ALLA BELOPP I MNKR)
NOT KOMMUNEN KONCERNEN

2022 2021 2022 2021

Verksamhetens intäkter 2 1 404,4 1 468,5 2 943,4 2 857,4

Verksamhetens kostnader 3, 4 –6 616,7 –6 369,6 –7 677,9 –7 301,9

Avskrivningar 5 –356,4 –331,6 –681,8 –653,5

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER –5 568,7 –5 232,7 –5 416,3 –5 098,0

Skatteintäkter 6 4 246,6 3 987,7 4 246,6 3 987,7

Generella statsbidrag och utjämning 7 1 762,9 1 669,2 1 762,9 1 669,2

VERKSAMHETENS RESULTAT 440,9 424,1 593,2 558,9

Finansiella intäkter 8 45,4 36,3 15,0 95,3

Finansiella kostnader 9 –33,1 –26,1 –76,2 –63,5

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 453,1 434,4 532,0 590,7

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 453,1 434,4 532,0 590,7

BALANSRÄKNING (ALLA BELOPP I MNKR)
NOT KOMMUNEN KONCERNEN

TILLGÅNGAR 2022 2021 2022 2021

Anläggningstillgångar 9 344,1 8 723,7 14 647,6 13 803,2

Immateriella anläggningstillgångar 10 1,1 1,1 1,3 1,4

Materiella anläggningstillgångar 8 129,3 7 521,6 14 580,4 13 733,1

varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 7 623,4 7 053,8 12 538,7 11 741,4

varav maskiner och inventarier 12 506,0 467,9 2 041,8 1 991,7

Finansiella anläggningstillgångar 13 1 213,7 1 201,0 65,9 68,7

Bidrag till infrastruktur 14 0,0 0,0 0,0 0,0

Omsättningstillgångar 1 397,8 1 518,5 1 645,6 1 683,0

Förråd 15 171,6 163,2 230,4 197,0

Kortfristiga fordringar 16 750,5 501,2 937,1 613,0

Kassa, bank 17 475,7 854,1 478,1 873,0

Summa tillgångar 10 741,9 10 242,1 16 293,2 15 486,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2022 2021 2022 2021

Eget kapital 18 5 130,5 4 641,2 5 816,0 5 247,2

varav årets resultat 453,1 434,4 532,0 590,7

varav resultatutjämningsreserv 367,6 267,6 367,6 267,6

varav övrigt eget kapital 4 309,8 3 939,2 4 916,4 4 388,9

Minoritetsintresse 19 0,0 0,0 2,5 2,3

Avsättningar 94,4 81,5 365,8 337,9

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20 94,1 81,2 101,7 89,7

Andra avsättningar 21 0,3 0,3 264,2 248,2

Skulder 5 517,0 5 519,5 10 108,9 9 898,7

Långfristiga skulder 22 4 078,5 3 843,7 8 664,1 8 435,6

Kortfristiga skulder 23 1 438,5 1 675,8 1 444,8 1 463,1

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 10 741,9 10 242,1 16 293,2 15 486,1

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 2022 2021 2022 2021

Panter och därmed jämförliga säkerheter 0,0 0,0 0,0 0,0

Ansvarsförbindelser 6 138,4 6 227,6 1 321,7 1 388,6

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna   20 1 288,3 1 350,7 1 288,3 1 350,7

Övriga ansvarsförbindelser 24 4 850,1 4 876,9 33,4 37,9

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
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KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MNKR)

NOT KOMMUNEN KONCERNEN

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2022 2021 2022 2021

Årets resultat 453,1 434,4 532,0 590,7

Justering för av– och nedskrivningar 5 356,4 331,6 681,8 653,5

Justering för gjorda avsättningar 25 12,9 –5,3 30,4 6,4

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 26 37,7 1,6 63,7 –7,1

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 860,2 762,3 1 307,9 1 243,4

Ökning	(+)	minskning	(–)	periodiserade	anslutningsavgifter 22 13,5 9,2 13,5 9,2

Ökning	(–)	minskning	(+)	kortfristiga	fordringar –249,3 7,7 –324,1 –50,2

Ökning	(–)	minskning	(+)	förråd/varulager –8,4 –12,6 –33,4 –9,0

Ökning	(+)	minskning	(–)	kortfristiga	skulder –238,7 153,7 –19,6 111,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 377,2 920,3 944,2 1 304,4

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 2022 2021 2022 2021

Investering	i	immateriella	anläggningstillgångar		(–) 10 –0,4 0,0 –0,4 0,0

Investering	i	materiella	anläggningstillgångar	(–) 11,12 –967,8 –831,7 –1 566,0 –1 224,1

Försäljning	av	materiella	anläggningstillgångar	(+) 27 2,6 1,8 12,9 40,3

Ökning	långfristiga	fordringar	(–) 28 –58,0 –55,0 0,0 0,0

Minskning	av	långfristiga	fordringar	(+) 29 52,1 25,3 0,0 0,0

Investering	i	finansiella	anläggningstillgångar	(–) 30 –6,8 0,0 –7,4 –10,4

Försäljning	av	finansiella	anläggningstillgångar	(+) 31 0,0 0,0 5,5 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –978,4 –859,6 –1 555,5 –1 194,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 2022 2021 2022 2021

Nyupptagna	lån	(+) 22 142,0 255,0 142,0 257,2

Amortering	av	lån	(–) 22 –4,3 –2,4 –19,1 –52,4

Ökning	övr	långfristiga	skulder	(+) 32 83,3 –2,0 83,3 –2,0

Förändring leasingskuld 33 0,4 –9,4 8,8 –2,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 221,4 241,2 215,0 200,0

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR 2022 2021 2022 2021

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 34 1,4 0,0 1,4 0,0

ÅRETS KASSAFLÖDE –378,4 301,8 –394,9 310,2

Likvida medel vid årets början 854,1 552,3 873,0 562,8

Likvida medel vid årets slut 475,7 854,1 478,1 873,0

RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR/SKULDER

Räntebärande tillgångar vid årets slut 1	279,7 1 657,2 478,6 873,6

Räntebärande skulder vid årets slut –4 015,5 –4 046,0 –8 216,2 –8 084,5

KASSAFLÖDESANALYS
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NOTER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med lagen om kommunal redovisning 
(LKBR)	och	rekommendationer	från	
Rådet	för	kommunal	redovisning	(RKR)	
vilket bland annat innebär att:
 » Intäkter redovisas i den omfattning 

det är sannolikt att de ekonomiska 
tillgångarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och intäkterna kan beräk-
nas på ett tillförlitligt sätt. 

 » Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed	de	beräknas	inflyta.	

 » Tillgångar och skulder har upptagits 
till anskaffningsvärde där inget annat 
anges. Periodiseringar av inkomster 
och utgifter har skett enligt god redo-
visningssed.

FINANSIELLA LEASINGAVTAL 
Leasingavtal	klassificeras	som	finansiella	
leasingavtal om det innebär att de eko-
nomiska fördelarna och de ekonomiska 
riskerna som förknippas med ägandet 
av objektet i allt väsentligt överförs från 

leasegivaren till leasetagaren, enligt RKR 
R5.	Detta	innebär	att	finansiella	leasing-
avtal redovisas som anläggningstillgång 
och förpliktelsen att betala framtida 
leasingavgifter redovisas som skuld i 
balansräkningen. Vid leasingperiodens 
början redovisas tillgången och skulden 
till leasingobjektets verkliga värde eller 
till nuvärdet av minimileaseavgifterna 
om detta är lägre. Nuvärdet beräknas 
utifrån leasingavtalets implicita ränta 
om denna är känd. I annat fall används 
leasetagarens marginella låneränta. 
Leasingavgifterna fördelas på ränta och 
amortering enligt effektivräntemetoden. 
Leasingavtal	som	inte	klassificeras	som	
finansiell	leasing	klassificeras	som	opera-
tionell leasing.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
I	kommunens	årsbokslut	kan	det	finnas	
jämförelsestörande poster. I enlighet 
med RKR R11 ska en post betraktas som 
jämförelsestörande när posten uppgår 

till ett väsentligt belopp och är av sådant 
slag att den inte förväntas inträffa ofta el-
ler regelbundet. Som jämförelsestörande 
post betraktas i kommunen poster som 
överstiger 10 miljoner kronor. Jämförel-
sestörande poster särredovisas i egen 
not när dessa förekommer i resultaträk-
ningen. Exempel på jämförelsestörande 
poster är nedskrivningar, försäljning av 
anläggningstillgångar och förändringar 
och omstrukturering av verksamhe-
ter. I 2022 års bokslut redovisas vissa 
covid-19	relaterade	poster	som	jämförel-
sestörande.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Enligt den kommunala redovisningsla-
gen ska årsredovisningen innehålla en 
sammanställd redovisning som även 
innefattar den kommunala verksamhet 
som bedrivs i bolagsform med mera. De 
kommunala bolagen använder sig av års-
redovisningslagen, Redovisningsrådets 
rekommendationer samt Bokförings-

NOT 1: 
Upplysningar om redovisningsprinciper
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NOTER

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

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

UPPSKATTNINGAR OCH 
BEDÖMNINGAR
Upprättandet av bokslut och tillämpning 
av redovisningsprinciper, baseras ofta på 
ledningens bedömningar, uppskattningar 
och antaganden som anses vara rimliga 
vid den tidpunkt då bedömningen görs. 
Uppskattningar och bedömningar är ba-
serade på historiska erfarenheter och ett 
antal andra faktorer, som under rådande 
omständigheter anses vara rimliga. Re-
sultatet av dessa används för att bedöma 
de redovisade värdena på tillgångar och 

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

INTÄKTER
Intäkter har tagits upp till verkligt värde 
av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas och redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att de ekonomiska förde-
larna kommer att tillgodogöras kommu-
nen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.
 Skatteintäkter redovisas det år som 
de skattskyldigas inkomst tas upp till 
beskattning och den preliminära slut-
avräkningen för skatteintäkter baseras 
på Sveriges Kommuner och Regioners 
decemberprognos i enlighet med RKR 
R2.
 Anslutningsavgifter för VA tas upp 
som förutbetald intäkt och redovisas 
bland långfristiga skulder och periodise-
ras över anläggningens nyttjandeperiod. 
 Offentliga investeringsbidrag periodi-
seras på samma sätt. 
 Resultatföring av intäkter från ex-
ploateringsområden bokförs löpande i 
samband med försäljning. Kostnader för 
sålda	tomter	matchas.	Fortfarande	finns	
ett fåtal äldre pågående exploaterings-
projekt där succesiv övergång till nya 
redovisningsprinciper görs.

BIDRAG TILL STATLIG 
INFRASTRUKTUR
I kommunen redovisas bidrag till statlig 
infrastruktur direkt som en kostnad i 
resultaträkningen.

LÖNER
Personalens löner redovisas enligt 
kontantprincipen. Timanställdas lön för 
december kostnads- och skuldbokförs i 
december. Semesterlöneskulden inklu-
sive personalomkostnadspålägg kost-
nads- och skuldbokförs i december. 

GRÄNSDRAGNING MELLAN 
KOSTNAD OCH INVESTERING
Tillgångar avsedda för stadigvarande 
bruk eller innehav med en nyttjandepe-
riod	som	överstiger	tre	år	klassificeras	

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

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

MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar har i 
balansräkningen upptagits till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningstiderna an-
passas till anläggningens bedömda nytt-
jandeperiod och baseras på anskaffnings-
värdet exklusive eventuellt restvärde. 

Följande avskrivningstider används:
Mark och konst: –

Byggnader och  
tekniska anläggningar:

10, 15, 20, 33, 
50, 80 år

Maskiner och inventarier: 3, 5, 10, 15, 20 år

Ett ramverk för komponentavskrivning 
togs fram under 2014 och tillämpas från 
och med 2015. För fastighetsinvestering-
ar görs komponentavskrivning avseende 
anläggningstillgångar över 5 miljoner 
kronor. För övriga anläggningstillgångar 
inom vatten och avlopp respektive gator 
med mera tillämpas inget minimibelopp. 
Uppdelningen i komponenter baseras på 
komponenternas bedömda nyttjande-
period. 

AKTIVERAD EGEN TID
Kommunen avviker till viss del från RKR 
R4 vid aktivering av löner för personal 
kopplat till investeringsprojekt. Kommu-
nen aktiverar arbetstid enligt tidredovis-
ning vilken utgår från en schablonberäk-
ning	(uppdateras	årsvis)	av	aktuell	lön.	
Denna utgår från roll och inte exakt lön  
utifrån bedömningen att det ska vara 
administrativt försvarbart. Enligt RKR 
R4 får endast löneutgift för den nedlagda 
arbetstiden tas med vilket kräver att tids-
redovisning sker och används som grund 
för aktivering. 
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AVSKRIVNINGSMETOD
Linjär avskrivningsmetod tillämpas. 
Avskrivningen påbörjas månaden efter 
att tillgången har tagits i bruk.

INTERNRÄNTA
I internredovisningen har verksamhe-
terna belastats med internränta på 1,0 
procent	(2021:	1,25	procent)	baserat	på	
anläggningstillgångarnas bokförda värde. 
 Vatten och avloppsverksamheten har 
belastats med en internränta på 1,15 
procent	(0,51	procent)	vilket	motsvarar	
den genomsnittliga räntan på kommu-
nens låneskuld.

LÅNEKOSTNADER
Lånekostnader redovisas normalt enligt 
huvudmetoden och ingår i årets resultat.

NEDSKRIVNINGAR 
Nedskrivningar hanteras i enlighet med 
RKR R6. Nedskrivningsbehov bedöms för 
större anläggningstillgångar om indika-
tion förekommer på att tillgångens verk-
liga värde understiger redovisat värde. 
Både nedskrivningar och utrangeringar 
har gjorts under 2022, se under rubrik 
Materiella anläggningstillgångar.

PENSIONER  
Förpliktelser för pensionsåtaganden 
för anställda i kommunen är beräknade 
enligt RIPS 21.
 Pensionsskulden är den framtida 
skuld som kommunen har till arbets-
tagare och pensionstagare. Den samlade 
pensionsskulden, inklusive löneskatt, 
återfinns	under	rubrikerna	avsättningar,	
kortfristiga skulder och ansvarsförbin-
delser. Under avsättningar redovisas 
kompletterande ålderspension, sär-
skild avtalspension före 65 år samt 
efterlevande pension. Som kortfristig 
skuld	finns	redovisat	de	pensioner	som	
intjänats av de anställda under året, men 
som betalas ut först under nästföljande 
år.	Under	ansvarsförbindelser	finns	de	
pensionsförpliktelser som har intjänats 
före	1998.
 Visstidsförordnanden som ger rätt till 
särskild avtalspension redovisas som av-
sättning när det är troligt att de kommer 
att leda till utbetalningar och innan dess 
som ansvarsförbindelse. För avtal som 
inte lösts ut (förtroendevalda som inte 
har avgått med pension och som omfat-
tas av bestämmelserna för förtroende-
mannapension)	finns	uppgifter	både	för	
avsättning och för ansvarsförbindelse. 

AVSÄTTNINGAR
Övriga avsättningar hanteras i enlighet 
med	RKR	R9.	Förpliktelser	som	uppstår	
på grund av inträffade händelser och som 
finns	oberoende	av	framtida	handlande	
redovisas som avsättningar och har 
tagits upp till det belopp som bedöms 
krävas för att reglera förpliktelserna. Se 
not 20 och 21 för närmare beskrivningar 
och bedömningar.

REDOVISNING AV DERIVAT OCH 
SÄKRINGSREDOVISNING 
Derivat- och säkringsredovisning görs i 
enlighet med RKR R8.
Kristianstads kommun använder ränte-
swappar på del av långfristiga skulder 
i syfte att säkra räntenivån på en del av 
räntekostnaderna. Genom säkringen 
erhåller kommunen en fast ränta och det 

är denna ränta som redovisas i resultat-
räkningen i posten Räntor på upplåning.

MOMSERSÄTTNING
Kommuner erhåller momsersättning från 
staten för den ingående moms som kan 
dras av på leverantörsfakturor. Momser-
sättningen är ett bidrag i form av intäkter 
och intäkter och kostnader får enligt lag 
inte kvittas mot varandra. Kommuner 
avviker avseende detta eftersom kommu-
nen bokför nettokostnaden, det vill säga 
fakturans bruttobelopp minus moms. 
Skäl eller analys anges inte eftersom 
detta är en generell avvikelse hos Sveri-
ges kommuner.

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

Not 2 Verksamhetens intäkter 2022 2021 2022 2021

Försäljningsmedel samt nettoomsättning bolagen 59,4 45,0 1	798,4 1 627,6

Avgifter och ersättningar 531,0 521,2 531,0 521,2

Hyror och arrenden 133,5 127,7 133,5 127,7

Bidrag 520,1 589,7 520,1 589,7

Verksamheter och entreprenader 114,6 101,8 114,6 101,8

Övriga intäkter 35,4 77,9 91,2 121,8

Aktiverade interna intäkter till investeringar 10,5 5,2 15,0 9,6

Elimineringar inom koncernen 0,0 0,0 –260,4 –242,0

Summa 1 404,4 1 468,5 2 943,4 2 857,4

varav jämförelsestörande poster: 36,9 60,9 36,9 60,9

   varav statligt driftsbidrag för sjuklönekostnader covid-19 36,9 39,7 36,9 39,7

   varav statligt driftsbidrag för övriga merkostnader covid-19 0,0 21,3 0,0 21,3

Not 3 Verksamhetens kostnader 2022 2021 2022 2021

Kostnader för arbetskraft –4 125,8 –4 041,7 –4 446,0 –4 347,4

varav pensionskostnader inkl. löneskatt 24,26 %: –338,0 –324,3 –357,7 –342,3

   varav förändring av pensionsavsättning –8,5 5,3 –7,7 6,0

   varav årets intjänande av avgiftsbestämd del –136,7 –138,5 –136,7 –138,5

   varav pensionsutbetalningar –78,3 –80,1 –78,3 –80,1

   varav pensionsförsäkringsavgifter –47,8 –46,5 –64,5 –61,7

   varav förvaltningsavgifter –0,5 –0,4 –0,5 –0,4

   varav löneskatt –66,2 –64,0 –70,1 –67,5

Bidrag och transfereringar –246,6 –288,9 –246,6 –288,9

Revisionskostnad –1,8 –1,9 –2,9 –2,9

Skatt på årets resultat 0,0 0,0 –17,6 –18,0

Minoritetens andel i årets resultat 0,0 0,0 –0,2 –0,2

Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader –2 242,5 –2 037,1 –3 225,1 –2 886,4

Elimineringar inom koncernen 0,0 0,0 260,4 242,0

Summa –6 616,7 –6 369,6 –7 677,9 –7 301,9

Not 4 Revisionskostnad 2022 2021 2022 2021

Revisionskostnad –1,8 –1,9 –2,9 –2,9

   varav kostnad för räkenskapsrevision –0,3 –0,4 –1,2 –1,1

Summa –1,8 –1,9 –2,9 –2,9

Not 5 Avskrivningar 2022 2021 2022 2021

Planenliga avskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar –354,0 –331,6 –644,2 –615,8

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar* –2,4 0,0 –37,6 –37,7

Summa –356,4 –331,6 –681,8 –653,5

* Nedskrivning 2022 i kommunen avser utbyggnad av VA-ledningsnät för Jamboreen 2022 och i koncernen avser huvuddelen C4 Energis fjärrkylaverksamhet. Nedskrivning 2021 i koncer-
nen avser ABK varav 27 mnkr Östermalms park.

Not 6 Skatteintäkter 2022 2021 2022 2021

Preliminär skatteinbetalning innevarande år 4 117,5 3 875,0 4 117,5 3 875,0

Preliminär slutavräkning innevarande år * 60,0 98,6 60,0 98,6

Slutavräkningsdifferens föregående år 69,1 14,1 69,1 14,1

Summa 4 246,6 3 987,7 4 246,6 3 987,7

* Preliminär slutavräkning av skatteintäkter baseras på  Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) decemberprognos och motsvarar för år 2022 1 171 kr per invånare. Slutavräkning för 
år 2021 innebär 1 462 kr per invånare jämfört med prognos på 1 143 kr. Mellanskillnaden, 319 kr per invånare resultatredovisas i 2022 års bokslut.

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

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 2022 2021 2022 2021
Bidrag inkomstutjämning 1	055,9 1 006,5 1	055,9 1 006,5
Regleringsavgift/bidrag 241,1 256,4 241,1 256,4
Avgift/bidrag kostnadsutjämning 96,6 100,7 96,6 100,7
LSS utjämning avgift/bidrag 112,4 68,8 112,4 68,8
Intäkt från fastighetsavgift 195,1 189,8 195,1 189,8
Generella bidrag från staten 61,8 47,0 61,8 47,0
Summa 1 762,9 1 669,2 1 762,9 1 669,2
varav jämförelsestörande poster: 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 8 Finansiella intäkter 2022 2021 2022 2021
Utdelning obligationer/aktier 7,0 2,5 7,0 2,6
Räntor från likvida medel 2,7 0,0 11,3 8,1
Räntor från utlämnade lån till kommunala bolag 7,2 5,9 7,2 5,9
Borgensavgifter 27,4 26,6 27,4 26,6
Övriga	finansiella	intäkter 1,2 1,3 1,2 91,5
Elimineringar inom koncernen 0,0 0,0 –39,0 –39,4
Summa 45,4 36,3 15,0 95,3
varav jämförelsestörande poster: 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 9 Finansiella kostnader 2022 2021 2022 2021

Räntor på upplåning –31,9 –21,5 –114,1 –98,4
Ränta på pensionsskuldsförändring –2,2 –1,2 –2,2 –1,2
Övriga	finansiella	kostnader 1,0 –3,3 1,0 –3,3
Elimineringar inom koncernen 0,0 0,0 39,0 39,4
Summa –33,1 –26,1 –76,2 –63,5

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar 2022 2021 2022 2021
Anskaffningsvärde 4,1 3,7 8,8 8,3
Ackumulerade avskrivningar –3,0 –2,6 –7,5 –6,9
Bokfört värde 1,1 1,1 1,3 1,4
Avskrivningstider 5 år 5 år 5 år 5 år
Redovisat värde vid årets början 1,1 1,7 1,4 2,3
Investeringar 0,4 0,0 0,4 0,0
Försäljningar och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar –0,4 –0,7 –0,5 –0,9
Redovisat värde vid årets slut 1,1 1,1 1,3 1,4

Not 11 Mark, byggnader, tekniska anläggningar 2022 2021 2022 2021
Anskaffningsvärde 11 182,7 10 355,8 18	989,8 17 811,6
Ackumulerade avskrivningar –3 435,6 –3 180,7 –6 255,6 –5 883,3
Ackumulerade nedskrivningar –123,7 –121,3 –195,6 –187,0
Bokfört värde 7 623,4 7 053,8 12 538,7 11 741,4
Avskrivningstider 10–80 år 10–80 år 10–100 år 10–100 år
Redovisat värde vid årets början 7 053,8 6 554,8 11 741,4 11 229,7
Investeringar 846,0 757,6 1	269,6 1 004,4
Försäljningar och utrangeringar –4,5 –3,3 –31,0 –37,5
Nedskrivningar –2,4 0,0 –35,5 –41,0
Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 27,0 0,0
Avskrivningar –269,5 –254,7 –432,8 –414,3
Övrig justering 0,0 –0,6 0,0 0,0
Redovisat värde vid årets slut 7 623,4 7 053,8 12 538,7 11 741,4

NOTER



  RÄKENSKAPER  |  55

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

Not 12 Maskiner och inventarier 2022 2021 2022 2021
Anskaffningsvärde 1 766,5 1 663,2 5 185,3 4	927,5
Ackumulerade avskrivningar –1 284,5 –1	209,8 –3 027,1 –2 842,8
Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 –140,4 –107,4
Bokfört värde 482,0 453,4 2 017,8 1 977,2
Bokfört värde leasingtillgång fordon 24,0 14,5 24,0 14,5
Summa bokfört värde 506,0 467,9 2 041,8 1 991,7
Avskrivningstider 3–20 år 3–20 år 3–20 år 3–20 år
Redovisat värde vid årets början 453,4 452,3 1 977,2 1 955,1
Investeringar 106,2 77,0 280,7 222,5
Försäljningar och utrangeringar 0,0 0,0 –4,5 –3,4
Nedskrivningar 0,0 0,0 –68,5 –6,6
Återföring av nedskrivningar 0,0 0,0 35,4 9,9
Avskrivningar –77,6 –76,5 –202,5 –200,9
Övrig justering 0,0 0,6 0,0 0,6
Redovisat värde vid årets slut 482,0 453,4 2 017,8 1 977,2
Redovisat värde vid årets början, leasingtillgång fordon 14,5 17,0 14,5 17,0
Anskaffningar leasingtillgång 15,7 –2,8 15,7 –2,8
Avskrivningar leasingtillgång –6,6 0,2 –6,6 0,2
Förändring bokfört värde leasingtillgång 0,4 0,0 0,0 0,0
Redovisat värde vid årets slut, leasingtillgång fordon 24,0 14,5 24,0 14,5
Summa redovisat värde vid årets slut 506,0 467,9 2 041,8 1 991,7

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar 2022 2021 2022 2021

Aktier i Kristianstads Kommunföretag AB, KKF 344,0 344,0 0,0 0,0

Aktier i övriga koncernföretag 11,7 11,7 0,1 0,1

Aktier i Kommunassurans Syd 3,6 3,6 3,6 3,6

Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening* 54,3 48,6 54,3 48,6

Övriga aktier och andelar 3,3 2,2 7,3 15,8

Summa värdepapper och andelar 416,9 410,1 65,3 68,1

Utlämnade lån till koncernföretag 796,2 790,2 0,0 0,0

Förlagslån, Kommuninvest ekonomisk förening 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga utlämnade lån 0,6 0,6 0,6 0,6

Summa långfristiga fordringar 796,7 790,8 0,6 0,6

Uppskjutna skattefordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 213,7 1 201,0 65,9 68,7

* Insatsemission/andelskapital - Kommuninvest ekonomisk förening: Kristianstads kommun har uppnått full medlemsinsats i Kommuninvest, 1000 kr/invånare baserat på 81 826 invånare. 
Antal invånare låstes 2015 och gäller fram till 2024.  Insatskapitalet kommer successivt att höjas åren 2021-2024 med 100 kr/invånare och år och ska utgöra 1 300 kr/invånare år 2024, 
totalt 106 373 800 kr. Den obligatoriska medlemsinsatsen som inbetaldes år 2022 utgjorde 5 765 200 kr.

Not 14 Bidrag till infrastruktur 2022 2021 2022 2021

Kristianstads kommun har inga aktiverade bidrag till infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 15 Förråd 2022 2021 2022 2021

Exploateringsfastigheter 159,1 141,7 159,1 141,7

Övriga förråd 12,5 21,5 71,3 55,3

Summa 171,6 163,2 230,4 197,0
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Not 16 Kortfristiga fordringar 2022 2021 2022 2021

Kundfordringar 87,2 67,2 157,4 130,3

Statsbidragsfordringar 198,8 174,3 198,8 174,3

Kortfristig fordran koncernkonto 7,3 12,3 0,0 0,0

Mervärdesskattefordringar 59,9 45,5 59,9 45,5

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 340,0 159,0 475,6 229,0

Övriga kortfristiga fordringar 57,4 42,9 45,5 33,9

Summa 750,5 501,2 937,1 613,0

Elimineringar av koncerninterna kortfristiga fordringar ingår med 0,0 0,0 449,7 624,5

Not 17 Kassa, bank 2022 2021 2022 2021

Kristianstads	kommun	inklusive	helägda	kommunföretag		har	avtal	om	finan-
siella tjänster med Nordea. Avtalet innefattar förutom sedvanliga banktjänster 
även hantering av likvida medel via koncernkonto samt koncernkontokredit 
på 250 mnkr. 475,7 854,1 478,1 873,0

Not 18 Eget kapital 2022 2021 2022 2021

Ingående balans 4 641,2 4 206,8 5 247,2 4 665,1

Effekter av ändrade redovisningsprinciper:

-	finansiell	leasing	samt	omklassificering	obeskattade	reserver 0,0 0,0 0,6 –8,9

-	effekt	ändrad	princip	finansiell	leasing	fordon 6,7 0,0 6,7 0,0

Direktbokning mot eget kapital 0,0 0,0 0,0 0,2

- rättelse av pensionsskuld från tidigare år 29,5 0,0 29,5 0,0

Årets resultat 453,1 434,4 532,0 590,7

Summa 5 130,5 4 641,2 5 816,0 5 247,2

varav vatten- och avloppsverksamheten –4,9 5,0 –4,9 5,0

varav resultatutjämningsreserv 367,6 267,6 367,6 267,6

Not 19 Minoritetsintresse 2022 2021 2022 2021

Kristianstad Airport AB 0,0 0,0 2,5 2,3

Summa 0,0 0,0 2,5 2,3

Not 20 Avsättningar till pensioner* 2022 2021 2022 2021

Avsättningar pensioner exklusive ÖK-SAP** 68,4 52,2 68,4 52,2

Avsättning pensioner avseende ÖK-SAP** 0,1 0,2 0,1 0,2

Avsättning pensioner avseende förtroendevalda 7,2 12,9 7,2 12,9

Andra pensionsavsättningar 0,0 0,0 7,6 8,6

Avsättning särskild löneskatt 18,4 15,8 18,4 15,8

Summa 94,1 81,2 101,7 89,7

Antal visstidsförordnanden

Politiker 2 3 – –

Tjänstemän 0 0 – –

Villkoren avviker inte från avtalspraxis på området.
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Not 20 Avsättningar till pensioner, fortsättning 2022 2021 2022 2021

Ingående avsättning pensioner 81,2 86,5 89,7 95,9

Nyintjänad pension 21,2 8,9 21,2 8,9

Ränte- och basbeloppsförändring 1,8 1,0 1,8 1,0

Ändring försäkringstekniska grunder 0,0 2,3 0,0 2,3

Pension till efterlevande 0,0 0,8 0,0 0,8

Övrig post –8,9 –1,9 –9,8 –2,8

Justering ingående balans, förtroendevalda 0,0 –14,4 0,0 –14,4

Pensionsutbetalningar –3,7 –3,8 –3,7 –3,8

Förändring av löneskatt 2,5 1,9 2,5 1,9

Summa avsatt till pensioner 94,1 81,2 101,7 89,7

Aktualiseringsgrad 97	% 97	% 97	% 97	%

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

Pensionsförpliktelser i form av ansvarsförbindelse ***

Ingående ansvarsförbindelse 1 350,7 1 388,9 1 350,7 1 388,9

Ränte- och basbeloppsförändring 40,8 19,9 40,8 19,9

Aktualisering 0,0 0,0 0,0 0,0

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 34,4 0,0 34,4

Pensionsutbetalningar –77,6 –79,2 –77,6 –79,2

Nyintjänande –1,3 –0,4 –1,3 –0,4

Övrig post –10,5 –6,8 –10,5 –6,8

Summa pensionsförpliktelser 1 302,0 1 356,8 1 302,0 1 356,8

Förändring av löneskatt –13,7 –6,1 –13,7 –6,1

Övrig pensionsförpliktelse 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ansvarsförbindelse 1 288,3 1 350,7 1 288,3 1 350,7

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 21.
Förpliktelse minskad genom försäkring: förmånsbestämd ålderspension och efterlevandepension försäkrad hos KPA.
Överskottsmedel i försäkringen uppgår till 0 mnkr (2021: 12,6 mnkr).
*** Ansvarsförbindelse för kommunens aktiva förtroendevalda ingår. Beräkning gjord av KPA.
Visstidsförordnanden för förtroendevalda som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar.  
Dessförinnan redovisas de som ansvarsförbindelse.

Not 21 Andra avsättningar 2022 2021 2022 2021

Avsättning för Kristianstad Tennisklubb 0,3 0,3 0,3 0,3

Avsättning uppskjuten skatt 0,0 0,0 263,9 247,9

Summa övriga avsättningar 0,3 0,3 264,2 248,2
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Not 22 Långfristiga skulder 2022 2021 2022 2021

Lån i banker och kreditinstitut, ingående låneskuld* 3 282,6 3 030,0 8 055,2 7 850,5

Nyupplåning under året 142,0 255,0 142,0 257,2

Amortering under året –4,3 –2,4 –19,1 –52,4

Summa låneskuld 3 420,3 3 282,6 8 178,1 8 055,2

Löptid, t.o.m. 5 år 3 138,3 3 135,1 7 270,1 7 147,2

Löptid, längre än 5 år 282,0 147,5 908,0 908,0

Genomsnittlig upplåningsränta, % 1,15 0,51  1,30 0,65

Genomsnittlig räntebindningstid, år 2,6 2,8 2,9 3,2

Förutbetalda anslutningsavgifter VA, ingående värde 223,0 213,9 223,0 213,9

Nya anslutningsavgifter under året 24,1 18,7 24,1 18,7

Resultatförda avgifter –10,7 –9,5 –10,7 –9,5

Summa förutbetalda anslutningsavgifter VA 236,5 223,0 236,5 223,0

Återstående antal år 17-30 18–30 17-30 18–30

Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde 128,1 130,1 128,1 130,1

Nya investeringsbidrag under året 90,1 4,3 90,1 4,3

Resultatförda investeringsbidrag –6,8 –6,3 –6,8 –6,3

Summa förutbetalda investeringsbidrag 211,4 128,1 211,4 128,1

Återstående antal år 23–33 24–33 23–33 24–33

Leasingskuld fordon 38,0 29,3 38,0 29,3

Leasingskuld byggnad 172,2 180,6 0,0 0,0

Summa skuld finansiell leasing 210,3 209,9 38,0 29,3

Summa långfristiga skulder totalt 4 078,5 3 843,7 8 664,1 8 435,6

* Tilläggsupplysningar låneskuld
Finanspolicy för kommunen och dess kommunala bolag innehåller ramar för hantering av finansiella risker i samband med upplåning. Refinansieringsrisk, maximalt 50 % av låne-
skulden får förfalla inom ett år, den genomsnittliga kapitalbindningen bör inte understiga två år. Ränterisk, maximalt 60 % av ränteförfallen får ligga inom ett år, den genomsnittliga 
räntebindningen bör ligga mellan 2-5 år. Derivatinstrument får användas för att hantera risker och för att styra portföljens räntebindning. Derivat med syfte att förbättra kassaflödet i 
skuldportföljen är tillåtna.
Per 2022-12-31 hade Kristianstads kommun sex lån på på totalt 610 mnkr räntesäkrade med derivat i form av sex ränteswappar med motsvarande belopp. Marknadsvärdet uppgår i 
bokslutet till 29,8 mnkr, där värdet i hög grad påverkats av lägre fasta swapräntor som kommunen betalar i kombination med en stigande positiv rörlig ränta som kommunen erhåller. 
Genomsnittlig låneränta inklusive ränteswappar uppgår till 1,15 % (0,51 % år 2021) och exklusive ränteswappar till 1,34 % (0,35 % år 2021). Genomsnittlig räntebindningstid inklusive 
ränteswappar uppgår till 2,62 år (2,76 år 2021) och exklusive ränteswappar till  1,73 år (1,92 år 2021).

Finansiella leasingavtal, fordon

Totala minimileaseavgifter 20,8 14,7    – –

Nuvärde minimileaseavgifter 20,8 14,7 – –

Med förfall inom ett år 9,9 6,9 – –

Med förfall inom 2-5 år 10,9 7,8 – –

Med förfall senare än 5 år 0,0 0,0 – –

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat 0,0 0,0 – –

Operationella leasingavtal överstigande 3 år

Minimileaseavgifter: 0,1 0,3

Med förfall inom 1 år 0,1 0,1 – –

Med förfall inom 2-5 år 0,1 0,1 – –

Med förfall senare än 5 år 0,0 0,1 – –
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Not 23 Kortfristiga skulder 2022 2021 2022 2021

Leverantörsskulder 292,0 350,8 437,0 486,4

Kortfristig skuld koncernkonto 384,9 553,5 0,0 0,0

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter* 516,8 542,7 719,8 716,5

Preliminärskatt och övriga löneavdrag 58,2 56,9 58,2 56,9

Skuld till staten avseende bidrag till infrastrukturell investering 34,1 35,5 34,1 35,5

Övriga skulder till staten 47,8 43,4 47,8 43,4

Övriga kortfristiga skulder 104,6 93,0 147,8 124,5

Summa 1 438,5 1 675,8 1 444,8 1 463,1

   *varav beräknad upplupen pensionskostnad på avgiftsbestämd del 123,0 121,4 123,0 121,4

   *varav beräknad upplupen löneskatt 0,0 29,5 0,0 29,5

   *varav beräknad upplupen semesterlön och okompenserad tid 255,4 262,4 255,4 262,4

Not 24 Övriga ansvarsförbindelser, borgensåtaganden 2022 2021 2022 2021

Kommunala bostadsbolag 3 368,6 3 368,6 0,0 0,0

Övriga kommunala bolag 1 448,1 1 470,4 0,0 0,0

Bostadsrättsföreningar 23,4 27,5 23,4 27,5

Förlustansvar för Egna hem 0,0 0,0 0,0 0,0

Föreningar och organisationer 2,2 2,4 2,2 2,4

Övriga åtaganden* 7,8 8,0 7,8 8,0

Ställda säkerheter 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 4 850,1 4 876,9 33,4 37,9

*Övriga åtaganden: Borgensförbindelse avseende Regionmuseet Skånes pensionsskuld, 7,8 mnkr. Åtagandet delas lika mellan Kristianstads kommun och Regionmuséet Skåne  

Solidarisk borgen – Kommuninvest ekonomisk förening
Kristianstads kommun förlängde genom beslut i KF 2018-11-13, §217 sitt åtagande gällande solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest	i	Sverige	AB:s	samtliga	nuvarande	och	framtida	förpliktelser.	Samtliga	294	kommuner	och	regioner	som	per	2022-12-31	
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Åtagandet gäller tom 2028-12-31.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 
mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken 
på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid	en	uppskattning	av	den	finansiella	effekten	av	Kristianstads	kommuns	ansvar	enligt	ovan	nämnd	borgensförbindelse,	kan	noteras	
att	per	2022-12-31	uppgick	Kommuninvest	i	Sverige	AB:s	totala	förpliktelser	till	540	357	097	316	kronor	och	totala	tillgångar	till	537	
006 752 858 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1,60 % och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 
1,62 %.

 

Not 25 Justering för gjorda avsättningar 2022 2021 2022 2021

Förändring avsättning pensioner 10,4 –4,3 11,9 –6,1

Skuldförändring löneskatt på pensioner 2,5 –1,0 2,5 –1,0

Förändring andra avsättningar 0,0 0,0 16,0 13,6

Summa 12,9 –5,3 30,4 6,4
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Not 26 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 2022 2021 2022 2021

Realisationsvinst/förlust materiella anläggningstillgångar 1,5 1,6 26,8 2,3

Redovisning av minoritetsintresse 0,0 0,0 0,0 0,0

Effekt av ändrade redovisningsprinciper 36,2 0,0 36,8 –8,9

Övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 0,0 –0,5

Summa 37,7 1,6 63,7 –7,1

Not 27 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2022 2021 2022 2021

Försäljningspris för övriga materiella anläggningstillgångar 2,6 1,8 12,9 40,3

Summa 2,6 1,8 12,9 40,3

Not 28 Ökning av långfristiga fordringar 2022 2021 2022 2021

Utlåning till koncernföretag 58,0 55,0 0,0 0,0

Övrig ökning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 58,0 55,0 0,0 0,0

Not 29 Minskning av långfristiga fordringar 2022 2021 2022 2021

Amortering avseende lån till övriga koncernföretag 52,1 25,3 0,0 0,0

Övrig minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 52,1 25,3 0,0 0,0

Not 30 Investering i finansiella anläggningstillgångar 2022 2021 2022 2021

Andelar Kommuninvest 5,8 0,0 5,8 0,0

Andelar Trygghetscentralen 1,0 0,0 1,0 0,0

Förvärv av övriga andelar 0,0 0,0 0,6 10,4

Summa 6,8 0,0 7,4 10,4

Not 31 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 2022 2021 2022 2021

Försäljning övriga andelar 0,0 0,0 5,5 0,0

Summa 0,0 0,0 5,5 0,0

Not 32 Ökning av övr långfristiga skulder 2022 2021 2022 2021

Förutbetalda investeringsbidrag 83,3 –2,0 83,3 –2,0

Summa 83,3 –2,0 83,3 –2,0

Not 33 Förändring av leasingskuld 2022 2021 2022 2021

Förändring av leasingskuld avseende fordon 8,8 –2,8 8,8 –2,8

Förändring av leasingskuld avseende byggnad –8,4 –6,6 0,0 0,0

Summa 0,4 –9,4 8,8 –2,8

Not 34 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 2022 2021 2022 2021

Betalning	till	Trafikverket	för	medfinansiering	av	GC-vägar 1,4 0,0 1,4 0,0

Summa 1,4 0,0 1,4 0,0
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2022 2021 2022 2022
Kommunfullmäktige 10,5 8,2 12,2 1,8

   varav fullmäktige 5,9 5,4 7,3 1,4
   varav revisionen 2,7 2,7 2,8 0,1
   varav valnämnden 1,8 0,1 2,1 0,3

Gemensamma nämnden 0,0 0,0 0,0 0,0
Överförmyndarnämnden 11,1 10,6 11,7 0,5
Kommunstyrelsen inklusive kommunledningskontoret 243,4 203,5 238,3 –5,1

   varav styrelsen 14,8 10,0 10,6 –4,1
   varav kommunledningskontoret 228,7 193,6 227,7 –1,0

Räddningsnämnden 73,7 71,9 73,8 0,1
Barn- och utbildningsnämnden 2 356,2 2 290,3 2 398,6 42,5
Omsorgsnämnden 1 814,0 1 710,1 1 808,4 –5,6
Arbete och välfärdsnämnden 555,5 524,8 534,6 –20,9
Tekniska nämnden 201,5 144,3 193,2 –8,3

   varav gator, parker och fastigheter 191,6 148,8 193,2 1,6
   varav vatten- och avloppsverksamheten 9,9 –4,5 0,0 –9,9

Kultur- och fritidsnämnden 242,2 238,9 243,4 1,2
Byggnadsnämnden 24,8 18,4 22,5 –2,3
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 13,0 12,7 13,1 0,1
SUMMA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR 5 545,8 5 233,6 5 549,8 4,0

Finansförvaltning –5 998,9 –5 668,0 –5 657,7 341,2
ÅRETS RESULTAT –453,1 –434,4 –107,9 345,2

INVESTERINGSREDOVISNING – KOMMUNEN (ALLA BELOPP I MNKR)
ÅRETS INVESTERINGAR TOTALT SEDAN PROJEKTENS START

Nämnd/bolag Utfall 2022 Budget 2022 Avvikelse Utfall ack Total budget Avvikelse
Kommunstyrelsen inkl förvaltningarna 107,1 154,1 47,0

varav Pyntens pumpstation 63,7 53,5 –10,2 81,5 130,0 48,5
varav skyddsvall Hammarslund 3,6 15,7 12,1 8,4 295,0 286,6
varav skyddsvall norra Hedentorp 0,6 1,4 0,8 0,6 132,0 131,4
varav skyddsvall nordöstra Vilan 0,8 1,6 0,8 0,8 124,0 123,2

Gemensam nämnd 0,0 0,0 0,0
Räddningsnämnden 8,6 13,2 4,6
Barn- och utbildningsnämnden 15,0 29,9 14,9
Omsorgsnämnden 8,8 8,8 0,0
Arbete- och välfärdsnämnden 1,0 1,0 0,0
Tekniska nämnden 798,0 1 282,4 484,4

varav Hjärtebacke förskola 0,5 5,0 4,5 95,0 108,0 13,0
varav Helgedalskolan/förskolan 15,0 6,9 –8,1 168,6 160,0 –8,6
varav Hammars förskola 0,0 44,7 44,7 2,3 62,0 59,7
varav Fröknegårdskolan 3,0 0,0 –3,0 120,0 110,0 –10,0
varav Allöskolan 0,6 64,2 63,6 5,6 404,0 398,4
varav Österslövs skola och Kämpaställets förskola 8,2 60,6 52,4 10,6 160,0 149,4
varav Milnerskolan ombyggnad 38,5 83,8 45,3 40,2 126,0 85,8
varav Kristianstads badrike 118,5 137,8 19,3 493,1 510,0 16,9
varav centrala reningsverket 177,2 279,7 102,5 414,0 684,0 270,0
varav centrala reningsverkets pumpstationer 51,8 90,0 38,2 59,5 130,0 70,5
varav vattenverk Gärds Köpinge 14,1 24,2 10,1 109,0 118,0 9,0

Kultur- och fritidsnämnden 8,7 15,7 7,0
Byggnadsnämnden 2,3 2,5 0,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,5 0,5 0,0
Hjälpmedelscentrum 1,6 0,0 –1,6
Summa kommunen 951,6 1 507,9 556,4 – – –

ABK 379,5 387,0 7,5 578,9 1 558,0 979,1
varav nyproduktion Dammlyckan 52,7 56,0 3,3 64,1 78,9 14,8
varav nyproduktion eget snickeri 17,3 15,0 –2,3 18,1 69,0 50,9
varav stambyte 34,1 34,0 –0,1 51,1 51,0 –0,1
varav renoveringar fasad/fönster och ventilation 36,1 38,0 1,9 36,1 68,2 32,1
varav nyproduktion Östermalms park 85,6 80,0 –5,6 137,5 856,8 719,3
varav gruppboende Färlöv 2,9 3,0 0,1 52,0 52,0 0,0
varav vård- och omsorgsboende Almen 8,6 11,0 2,4 10,9 166,8 155,9

C4 Energi AB 198,2 199,4 1,2 237,4 230,3 –7,1
varav mätarbyte 17,8 29,1 11,3 57,0 60,0 3,0

Renhållningen 8,8 27,0 18,2 8,8 27,0 18,2
Kristianstad Österlen Airport 5,3 9,4 4,1 5,3 9,4 4,1
Åhus Hamn 6,6 17,0 10,4 6,6 17,0 10,4
Summa bolagen 598,4 639,8 41,4 837,0 1 841,7 1 004,7
Totalt kommunkoncernen 1 550,0 2 147,7 597,8 – – –

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING
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Ord och begrepp
Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda för sta-
digvarande bruk till exempel byggnader, 
mark, aktier, inventarier och maskiner.

Avskrivning
Årlig värdeminskning av anläggnings-
tillgångar där avskrivningen sker utifrån 
förväntad nyttjandetid.

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

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

Drift- och investeringsredovisning 
Redovisar utfallet i förhållande till bud-
geterade intäkter och kostnader på olika 
ansvars- och verksamhetsområden.

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar respektive 
skulder och avsättningar. Kommunens 
egna kapital består av anläggnings kapital 
(bundet kapital i anläggningar för stadig-
varande	bruk)	och	rörelsekapital	(fritt	
kapital för framtida drift- och investe-
ringsändamål).

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

Finansnetto
Finansiella intäkter (till exempel utdel-
ningar,	ränteintäkter)	minus	finansiella	
kostnader	(till	exempel	räntekostnader).

Jämförelsestörande poster
Ekonomiska händelser som inte är ex-
traordinära men som ändå är viktiga att 
uppmärksamma vid jämförelser mellan 
olika år.

Kapitalkostnader
Samlingsbegrepp för planmässig avskriv-
ning och intern ränta.

Kassaflödesanalys
Beskriver hur verksamhet och investe-
ringar	har	finansierats	under	året	och	
hur likvida medel har förändrats.

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

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

Kommunalt uppdragsföretag
En juridisk person som utför en kom-
munal angelägenhet utan att kommunen 
har	ett	betydande	inflytande.	Delas	upp	
i andra samägda företag (röstandelar 
under	20	procent)	samt	i	kommunala	
entreprenader.

Kommunens samlade verksamhet 
Den verksamhet kommunen bedriver i 
kommunkoncernen och i uppdragsföre-
tag.

Kommunkoncernen
Den kommunala förvaltningsorganisatio-
nen och kommunens koncernföretag.

Komponentavskrivning
En uppdelning av en anläggningstillgång 
i ett antal komponenter med olika livs-
längder	(avskrivningstider).

Likvida medel
Kontanter eller tillgångar som kan om-
sättas på kort sikt, till exempel kassa- och 
banktillgångar samt värdepapper.

Långfristig fordran/skuld
Långfristigt lån, fordran eller skuld som 
förfaller till betalning senare än ett år 
efter räkenskapsårets utgång.

Nettokostnadsandel
Beskriver hur stor andel av skatteintäk-
ter	och	statsbidrag	som	använts	för	att	fi-
nansiera verksamhetens nettokostnader.

Nettokostnader
Driftskostnader inklusive avskrivningar 
efter avdrag för driftbidrag, avgifter och 
ersättningar.

Nettoinvesteringar 
Investeringsutgifter efter avdrag för 
investeringsbidrag.

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

Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är en anläggnings-
tillgång. Dessa tillgångar kan på kort tid 
omsättas i likvida medel, till exempel 
förråd, fordringar, kassa och bank.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter till 
rätt redovisningsperiod.

Resultaträkning
Sammanfattar intäkter och kostnader 
samt visar årets förändring av det egna 
kapitalet	(årets	resultat).

Realisationsvinst/realisationsförlust  
Försäljningspris för en anläggningstill-
gång minus tillgångens bokförda värde.

Ränteswap
Ett	finansiellt	instrument	som	används	i	
syfte att säkra nivån på framtida ränte-
betalningar	och	minska	den	finansiella	
risken på lång sikt.

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

Självfinansieringsgrad
Beskriver hur stor andel av årets inves-
teringar	som	finansieras	av	kassaflödet	
från den löpande verksamheten.

Skuldsättningsgrad
Beskriver hur stor del av tillgångarna 
som	är	finansierade	genom	lån	och	
övriga skulder.

Soliditet
Andelen eget kapital av de totala tillgång-
arna,	det	vill	säga	graden	av	egenfi-
nansierade tillgångar. Beskriver den 
långsiktiga betalningsförmågan.

Årsarbetare
Antal anställda omräknade till heltidsan-
ställningar. 

ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR
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Ledning och styrning

Uppdrag
Kommunstyrelsen har ett övergripande 
politiskt ansvar för att leda och sam-
ordna den kommunala verksamheten. 
Förvaltningen svarar för kommunöver-
gripande ledning, styrning, stöd och 
samordning. 

Årets händelser
Händelsen som påverkade samhället 
mest var Rysslands invasion av Ukraina. 
Kommunen påverkades direkt av kriget 
genom	att	dels	ha	flera	frivilliga	invå-
nare som organiserade hjälpinsatser för 
att	bistå	flyktingar,	dels	förfrågan	från	
Migrationsverket att starta upp större 
mottagande	av	ukrainska	flyktingar.	
Kommunen gick upp i stabsläge under 
våren. Hjälpinsatserna skedde i nära 
samarbete med det lokala förenings- och 
näringslivet.
 Sommarens stora händelse var scout-
lägret Jamboree22 som samlade 11 000 
scouter från både Sverige och andra 
länder i Europa. Temat för lägret var 
Drömmen om en hållbar värld. Scouterna 
fick	möta	olika	hållbarhetsutmaningar	
och hitta lösningar för en hållbar framtid.
 Under året blev det uppenbart att el-
krisen var ett återkommande tema bland 
världens beslutsfattare och likaså i vår 
kommun.

Måluppfyllelse
Flertalet mål inom nämndens styrkort 
uppnåddes under året, däribland infö-
randet	av	fler	e-tjänster	och	mottagandet	
av praktikanter. Även målen kopplade till 
bredbandstillgänglighet och automati-
sering nåddes till följd av att digitalise-
ringsarbetet under året har utvecklats 
mycket väl. Detta kan dels förklaras av 
gemensamma prioriterade satsningar 
från politiken, dels av förbättrade för-
utsättningar genom en återgång till det 
normala efter pandemin. 
 Mål som inte nåddes är bland annat 
valdeltagandet. Det kan delvis förklaras 
av de nya nationella reglerna kring hur 
röstlokalen skulle vara utformad.  Detta 
resulterade i långa köer. Nämnden upp-
nådde inte heller målen kring polisens 

mätningar avseende trygghet på Gamle-
gården och i stadskärnan.   
 Till följd av förändrade beräkningar 
för index inom medborgarundersök-
ningen är det inte möjligt att göra någon 
analys av resultatmålen inom målområde 
attraktivitet.

MEDARBETARE
Resultatet av medarbetarenkäten för 
kommunledningskontoret visade fortsatt 
på goda värden och låg över värdena för 
de uppsatta medarbetarmålen. Rekom-
mendationsviljan eNPS hade ett positivt 
värde på 4, vilket var en förbättring jäm-
fört med 2020 då värdet hamnade på 2. 
Det totala medarbetarindexet höjdes ett 
steg till 75 på en skala där högsta möjliga 
värde är 100. Ledarskapsindex ökade 
med	två	och	hamnade	på	79.	
 Sjukfrånvaron minskade med en 
kalenderdag per medarbetare trots att 
den korta sjukfrånvaron ökade betyd-
ligt i början av året som en konsekvens 
av pandemin. Kvinnornas sjukfrånvaro 
minskade och männens sjukfrånvaro 
var oförändrad. Frisktalet påverkades 
negativt av den höga toppen av den 
korta sjukfrånvaron i början av året och 
försämrades för både kvinnor och män.

EKONOMI

Driftanalys
Kommunledningskontoret redovisade ett 
underskott på 1 miljon kronor där både 
positiva och negativa avvikelser funnits. 
En stor del av den negativa avvikelsen 
handlade om höga bemanningskostnader 
inom gemensam service. Även nedskriv-
ning av VA-anläggning på evenemangs-
området för Jamoboree22 samt nedskriv-
ning av en naturvårdsinvestering bidrog 
negativt till resultatet.  
 Inom vissa avdelningar på kommun-
ledningskontoret fanns vakanser som 
varit svåra att ersätta, vilket skapat ett 
överskott. Under året har det gjorts utbe-
talningar till föreningar med anledning 
av Ukrainakriget, samt till byggnadsför-
eningar till följd av ökade elkostnader. 
 Kommunstyrelsens egna kostnader 
var 4,1 miljoner kronor högre än bud-
geterat. Avvikelsen berodde på ökade 
personalkostnader.
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Investeringsanalys
Budgetavvikelsen för investeringar 
uppgick till 47,7 miljoner kronor. Av-
vikelsen förklaras till största del av ännu 
ej utförda exploateringar.

Framtiden
Det	kommande	året	kommer	flera	orga-
nisatoriska genomlysningar att göras, en 
avseende verksamheten inom gemensam 
service samt en mer övergripande orga-
nisatorisk översyn av hela förvaltningen. 
Syftet med genomlysningarna är att 
skapa bättre och effektivare processer i 
förhållande till vår omvärld. 
 Nämndens styrkort för 2023 fokuse-
rar på hållbarhet, attraktivitet och trygg-
het. Alla insatser ska genomföras utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv och med FN:s 
Agenda 2030 och de globala målen som 
ledstjärna.

Kommunfullmäktige, revisionen,  
valnämnden

Ekonomi (mnkr) 2022 2021

Intäkter 1,9 0,1

Kostnader –12,4 –8,3

Årets resultat –10,5 –8,2

Budget 12,2 10,2

Driftbudgetavvikelse 1,8 2,1

Gemensam nämnd

Ekonomi (mnkr) 2022 2021

Intäkter 35,6 35,8

Kostnader –35,6 –35,8

Årets resultat 0,0 0,0

Budget 0,1 0,1

Driftbudgetavvikelse 0,1 0,1

Investeringar 0,0 0,0

Antal årsarbeten 8 8

Personalkostnadsandel 11,8 % 12,2 %

Kommunstyrelsen inklusive  
kommunledningskontoret 

Ekonomi (mnkr) 2022 2021

Intäkter 477,9 448,2

Kostnader –721,3 –651,8

Årets resultat –243,4 –203,5

Budget 238,3 208,6

Driftbudgetavvikelse –5,1 5,0

Investeringar 41 176,7 40 874,4

Antal årsarbeten 599 571

Personalkostnadsandel 49,3	% 51,1 %
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MÅLOMRÅDE 
STRATEGISK 
FÄRDPLAN

RESULTATMÅL RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE RESULTAT KOMMENTAR

Hållbarhet

Öka andel fossilfritt driv-
medel Andel fossilfritt 65 % 57 %

Problem i utbyggnad av ladd infra-
struktur samt långa leverans tider av 
elbilar är anledningar till att målet 
inte nås

Bidra med insatser för 
att stärka den biologiska 
mångfalden

Antal insatser 14 st
Mindre:	19	st
Mellan:15 st
Större: 8 st

Indelningen är baserat på belopp. 
Samtliga insatser utförs av biosfä-
renheten

Öka deltagandet i valet till 
kommunfullmäktige Deltagande i valet 88 % 80 % Generellt minskat valdeltagande i 

många kommuner

Arbetsmarknad Verka för framtida arbets-
möjligheter Antal mottagna praktikanter 30 st 52 st 20 av praktikanterna är via match-

ningsgruppen

Trygghet Öka trygghetskänslan

Gamlegårdens resultat i poli-
sens trygghetsmätning 3,0 3,95

Mätningen visar särskilt höga värden 
för otrygg på kvällen och rädd för 
speciella personer

Stadskärnans resultat i polisens 
trygghetsmätning 2,2 3,7 Mätningen visar att trygghetskänslan 

utomhus är mycket problematisk

Attraktivitet

Öka attraktiviteten

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

65 50

Tidigare var resultatet baserat på 
en skala från 0-100. Nu är det bara 
andelen som svarat positivt på frågan 
som räknas

Andel som anger en positiv 
upplevelse om vår kommun 
som en plats att leva och bo på 
(SCB-undersökning)

63 86

Tidigare var resultatet baserat på 
en skala från 0-100. Nu är det bara 
andelen som svarat positivt på frågan 
som räknas

Öka tillgängligheten

Månadssnitt av antal obesva-
rade samtal <55 91 Målet uppnås ej

Bredbandstillgänglighet 97,5	% 97,8	% Digitaliseringsarbetet har utvecklats 
väl under året

Hanterade ärenden e-tjänster 25 000 29	650 Digitaliseringsarbetet har utvecklats 
väl under året

Medarbetarmål

Säkerställd kompetensför-
sörjning i alla verksamheter

Sammansättning av medarbe-
tare speglar kommuninvånares 
sammansättning vad gäller 
mångfald

Balanstal 0,7
Mäts endast 
kommunöver-
gripande

Mäts endast kommunövergripande, ej 
på förvaltningsnivå

Sammansättning av medarbe-
tare speglar kommuninvånares 
sammansättning vad gäller kön

77 % 71 %

Stora personalgrupper som är kvin-
nodominerade. Viss utjämning har 
skett, men det har inte fått effekt på 
helheten

Attraktiv arbetsgivare med 
stolta och engagerade med-
arbetare

eNPS Rekommendationsvilja 1 4 Högre värde än förväntat

Personalomsättning 0,1 0,1 Ligger på samma nivå som förra året

Ledarskapsindex 77 79 Bättre värde än förväntat

HME 80 81 Något förbättrat värde än förväntat

Anställningstrygghet 0,93 0,95
Antal tillsvidareanställda ökade 
samtidigt som antal tidsbegränsade 
med månadslön minskade

Effektivt arbetssätt

Sjukfrånvaro	(dagar) 20 20
Minskningen av sjukfrånvaron inom 
gemensam service påverkade hela 
förvaltningens resultat positivt

Medarbetare är insatt i arbets-
platsens mål 83 83 Värdet i medarbetarenkäten är på 

samma nivå som förväntat

Medarbetare upplever att chef 
tar tillvara kompetens 75 78 Värdet i medarbetarenkäten är högre 

än förväntat

Skapa effektivisering med 
hjälp av digitalisering

Frigjord tid med hjälp av auto-
matisering/RPA	(timmar) 10 000 12 120 Digitaliseringsarbetet har utvecklats 

väl under året

Ekonomiska mål Hålla den ekonomiska ramen Budgetavvikelse >0 -1,0 mnkr Når ej målet till följd av oförutsedda 
kostnader

Kommunens övergripande styrkort 20222  
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Förvaltning och tillsyn

Uppdrag
Överförmyndarnämnden har det poli-
tiska ansvaret att utöva tillsyn och kon-
troll över förmyndarskap, godmanskap 
och förvaltarskap. Nämnden ska se till 
att myndiga personer eller barn som inte 
själva kan tillvarata sin rätt eller sköta sin 
ekonomi får den hjälp och stöd de behö-
ver. Uppdraget regleras i föräldrabalken. 

Årets händelser
Överförmyndarverksamheten utövade 
tillsyn och kontroll av cirka 470 ställföre-
trädare med handläggning för vuxna och 
cirka 520 ställföreträdare med hand-
läggning	för	barn	–	total	990	ställföre-
trädare. Dessa hjälper 1 381 huvudmän 
med totalt 1 025 årsräkningar. Enheten 
bestod av fem överförmyndarhandläg-
gare, en administratör, en samordnare 
samt	verksamhetschef	(kanslichef)	och	
juridiskt stöd och systemansvarigt stöd. I 
snitt	hanterades	280	ärende	(huvudmän)	
och cirka 250 årsräkningarna per över-
förmyndarhandläggare. Då verksamhe-
ten har haft hög personalomsättning har 
verksamheten fått fokusera på sitt grund-
uppdrag, vilket har påverkat genomför-
andet av verksamhetsplanen för året.
 För överförmyndarens verksamhet är 
det viktigt att arbeta för nöjda huvudmän 
och nöjda ställföreträdare. Stort fokus 
ligger i rekrytering av nya ställföreträ-
dare och att genom stöd och utbildning 
se till att nuvarande ställföreträdare får 
den hjälp och det stöd de behöver. Över-
förmyndarnämnden har fortsatt arbetat 
med att träffa ställföreträdare och har 
haft två temakvällar under året. Utvär-
deringar visar att det är ett mycket upp-
skattat arbete med högt betyg från ställ-
företrädarna. Arbetet med att förbättra 
rekryteringsprocessen och matchningen 
mellan ställföreträdare och huvudmän 
har fortsatt. Som ett delmål i detta arbete 
har verksamheten, med hjälp av en 
extern kommunikationsbyrå, tagit fram 
en	rekryteringsfilm	för	en	kommande	
rekryteringskampanj av ställföreträdare. 
Filmen togs fram under hösten men på 

grund av verksamhetsprioriteringar har 
själva rekryteringskampanjen inte lanse-
rats under 2022. Det planeras att göras 
under våren 2023.
 Digitaliseringsarbetet av verksamhe-
ten fortsätter. Det arbetas bland annat 
med att utreda möjligheterna att öka den 
digitala hanteringen av årsredovisning-
arna för att effektivisera granskningspro-
cessen. Förberedelser för att uppgradera 
verksamhetssystemet Wärna Go till 
E-Wärna Go har påbörjats med planerad 
lansering våren 2023. Det möjliggör 
högre grad av digitalisering av årsredo-
visningarna.
 Under året har också ett initiativ tagits 
för ett samarbete med överförmyndaren 
i Hässleholm. Detta arbete har under slu-
tet av verksamhetsåret utökats till att se 
över möjligheten för ett samarbete inom 
hela	Skåne	nordost	(SKNO).

Måluppfyllelse
Verksamheten	har	levererat	flera	genom-
förda	mål	men	det	finns	mål	som	bara	är	
delvis eller inte alls genomförda.

MEDARBETARE
Året har präglats av hög personalomsätt-
ning bland överförmyndarhandläggarna 
där tre av fem har valt att sluta och gå 
vidare till andra tjänster inom kommu-
nen. Även om det är positivt att de går 
vidare inom kommunen har det haft stor 
påverkan på verksamheten, speciellt ef-
ter sommaren. Det har påverkat gransk-
ning av årsräkningar samt handläggning 
av ärenden. För att så långt som möjligt 
säkerställa detta arbete har extra beman-
ning tagits in både internt som externt. 
Här kan nämnas att rekrytering av ex-
trapersonal har skett ifrån ekonomipro-
grammet på Högskolan Kristianstad.
 Verksamheten har fokuserat på er-
sättningsrekrytering av två medarbetare 
samt rekrytering av ytterligare en utökad 
tjänst	(utökad	budgetram)	som	överför-
myndarhandläggare. Rekrytering av tre 
överförmyndarhandläggare har skett och 
de börjar i verksamheten i januari 2023.

 Verksamheten har också bytt chef tre 
gånger under verksamhetsåret. Det beror 
både på föräldraledighet och att ordina-
rie verksamhetschef slutat under året 
och ersatts av en tillförordnad verksam-
hetschef som nu har ansvar för verksam-
heten. 

EKONOMI
Nämndens överskott för 2022 var 0,5 
miljoner kronor.

Framtiden
Utökning med en överförmyndarhand-
läggare ger verksamheten bättre förut-
sättningar att klara av sitt grundläggande 
uppdrag men vi kan konstatera att 230 
ärende per handläggare är i övre gränsen 
enligt Länsstyrelsens rekommendationer.
 Mycket tyder på att antalet komplexa 
ärenden	blir	allt	fler.	Detta	ställer	större	
krav på ställföreträdarna, men även på 
överförmyndarverksamheten. Därför är 
det viktigt att verksamheten fortsätter 
arbetet med digitaliseringen.
 Verksamheten ser även över möjlig-
heten att använda digital brevlåda eller 
annan säker kommunikationsväg för 
kommunikation med ställföreträdare och 
huvudmän.
 Arbetet med en eventuell gemensam 
överförmyndare inom Skåne nordost 
skapar möjlighet till en stabilare och inte 
så sårbar verksamhet. Däremot kom-
mer vägen dit kräva arbete, som i sin tur 
påverkar nuvarande verksamhet och tar 
tid från ordinarie arbete.

Överförmyndaren

Ekonomi (mnkr) 2022 2021

Intäkter 0,3 0,0

Kostnader –11,4 –10,6

Årets resultat –11,1 –10,6

Budget 11,7 11,7

Driftbudgetavvikelse 0,5 1,1

Investeringar 0,0 0,0

Antal årsarbeten 6 6

Personalkostnadsandel 91,3	% 91,7	%
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MÅLOMRÅDE 
STRATEGISK 
FÄRDPLAN

RESULTATMÅL RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE RESULTAT KOMMENTAR

Grunduppdrag

Nöjda huvudmän Förbättra matchning vid rekry-
tering av ställföreträdare

Implementera 
nytt arbetssätt Genomförd

Nöjda ställföreträdare

Effektivisera granskningspro-
cessen

Uppfyllt  
om	fler	än	4	
aktiviteter

Delvis  
genomförd

Nedprioriterat på grund av perso-
nalbrist.

Förbättra tillgängligheten
Uppfyllt  
om	fler	än	4	
aktiviteter

Delvis  
genomförd

Nedprioriterat på grund av perso-
nalbrist.

Översyn av arvodesreglerna för 
ställföreträdare

Genomförd 
översyn Ej genomförd Nedprioriterat på grund av perso-

nalbrist.

Hållbarhet

Öka valdeltagandet
Ställföreträdare bör informera 
sina huvudmän gällande möj-
ligheten till valdeltagande

Uppfyllt om 
fler	än	2	 
aktiviteter

Delvis  
genomförd

Nedprioriterat på grund av perso-
nalbrist.

Minska låg ekonomisk stan-
dard, barn

Ställföreträdare ska uppmärk-
samma rätten till bidrag eller 
försörjning åt huvudmän som 
har barn

Uppfyllt om 
fler	än	2	 
aktiviteter

Genomförd

Arbetsmarknad
Ge möjlighet åt alla kom-
muninvånare att etablera 
sig på arbetsmarknaden

Ställföreträdare ska uppmärk-
samma huvudmannens behov 
av arbete och sysselsättning

Uppfyllt om 
fler	än	2	 
aktiviteter

Genomförd

Trygghet
Öka trygghetskänslan och 
förbättra trygghetsindi-
katorn

Arbeta för att huvudmän 
känner sig trygga med sina 
ställföreträdare

Uppfyllt om 
fler	än	2	 
aktiviteter

Genomförd

Attraktivitet Skapa livskvalitet

Ställföreträdare ska uppmärk-
samma huvudmannens behov 
av sociala kontakter, fritids-
verksamhet och rekreation

Uppfyllt om 
fler	än	2	 
aktiviteter

Genomförd

Medarbetarmål

Säkerställd kompetens-
försörjning i nämndens 
verksamhet

Sammansättning av medarbe-
tare speglar kommuninvånares 
sammansättning vad gäller kön

0,7
25 % män 
och 75 % 
kvinnor

För hela kansliavdelningen inkl. 
Överförmyndaren.

Attraktiv arbetsgivare med 
stolta och engagerade

eNPS (employee Net Promoter 
Score)	rekommendationsvilja	
Undersökning görs vartan-
nat år

1 - 38 För hela kansliavdelningen inkl. 
Överförmyndaren.

Personalomsättning 0,1 0,6 För överförmyndare, handläggare.

Ledarskapsindex Undersökning 
görs vartannat år 77 55 För hela kansliavdelningen inkl. 

Överförmyndaren.

HME (Hållbart medarbetaren-
gagemang)	Undersökning	görs	
vartannat år

80 65 För hela Kansliavdelningen inkl. 
överförmyndaren.

Anställningstrygghet 0,93 0,80 För hela Kansliavdelningen inkl. 
överförmyndaren.

Ekonomiska mål Hålla den ekonomiska 
ramen Minskad budgetavvikelse >0 +	539	tkr

Överförmyndarnämndens styrkort 2022
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Risk och säkerhet

Uppdrag
Räddningstjänsten förebygger och be-
gränsar skador på människor, egendom 
och miljö samt verkar för att skapa en 
trygg och säker miljö åt de som bor, ver-
kar och vistas i kommunen.

Årets händelser
Under det gångna året hanterades 
pågående pandemi, social oro och andra 
angrepp på kommunkoncernens olika 
verksamheter.	Vidare	intensifierades	
det aktörsövergripande brottsförebyg-
gande och brottsbekämpande arbetet 
ytterligare.	Genom	att	använda	befintligt	
planeringsunderlag i form av risk- och 
sårbarhetsanalyser, pandemiplan samt 
krisledningsplan tillsammans med med-
arbetarnas mycket stora engagemang 
kunde samhällsviktiga tjänster levereras 

i samtliga verksamheter inom förvalt-
ningen.
 Oroligheter i omvärlden, bland annat 
genom Rysslands invasion av Ukraina, 
och fortsatt kraftigt försämrat säker-
hetspolitiskt läge i vårt närområde gav 
effekt på kommunkoncernen generellt 
och	specifikt	räddningstjänsten	gäl-
lande lagstiftningen lagen om skydd 
mot	olyckor	(LSO)	och	räddningstjänst	
under höjd beredskap. Detta uppdrag har 
varit vilande sedan 2004 och har under 
rådande omständigheter aktualiserats 
och planeringen för räddningstjänst un-
der höjd beredskap har påbörjats under 
året. Detta uppdrag kommer få en stark 
påverkan på förvaltningen framöver.
	 Under	flera	år	har	målsättningen	
varit att förbättra samarbetet mellan 
räddningstjänsterna inom Skåne nordost 
avseende räddningsuppdrag. Ett led i 

detta har varit att verka för att utöka 
antalet uppdrag för Larmcentralen. Från 
och med januari 2022 anslöt sig ytterli-
gare en kommun, Perstorp. 
 Under året bildades ett gemensamt 
bolag mellan sex kommuner i Skåne 
nordost. Bolaget heter Trygghets- och 
Räddningscentralen i Skåne Nordost AB. 
Syftet med bildandet är att främja arbetet 
med gemensamma tjänster inom trygg-
hets- och säkerhetsområdet för bästa 
effektivitet.    
 Ombyggnation av Åhus deltidsbrand-
station påbörjades under 2022 och kom-
mer att slutföras under våren 2023.
 Antal operativa insatser under året 
uppgick till 1 215. Räddat värde uppgick 
till 83 miljoner kronor. Larmcentralen 
hade under 2022 610 000 samtal.  
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Måluppfyllelse
Utryckningsverksamheten och larmcen-
tralen	påverkades	av	covid-19	i	början	av	
2022. Påverkan på verksamheterna var 
dock hanterbar och verksamheten kunde 
bedrivas under året med erforderlig 
numerär på plats.
 Utbildningar i brandskydd för kom-
munens medarbetare ställdes in under 
våren eller genomfördes på annat sätt, 
digitalt och utomhus. Under hösten 
kunde dessa utbildningar återupptas. 
 Förvaltningens avdelning skydd och 
säkerhet samordnade kommunkoncer-
nens	stabsarbete	gällande	covid-19.	
Stabsarbetet innebar omvärldsbevak-
ning, planering, sammanställning samt 
framtagande av beslutsunderlag.
 Under 2022 antogs en ny tillsynsplan 
gällande fastigheters och verksamheters 
brandskydd. Tillsynsplanen är baserad 
på nya föreskrifter från Myndigheten för 
samhällsskydd	och	beredskap	(MSB).	
Detta kommer att påverka arbetet med 
förvaltningens tillsynsarbete påtagligt 
framöver.

MEDARBETARE 
Räddningstjänsten står inför ett ökat 
kompetensbehov inom främst den ope-
rativa personalen på grund av pensio-
neringar och annan personalomsättning 
de kommande åren. Förvaltningens 
styrande dokument avseende operativa 
förmågor följer lagstadgade krav. Med-
arbetarna behöver kontinuerlig utbild-
ning för att bibehålla och förbättra dessa 
förmågor.
 Medarbetarenkäten för året visade på 
ett högt medarbetareindex och det tyder 
på att förvaltningens heltidsmedarbetare 
trivs i verksamheten.

EKONOMI

Driftanalys
2022 års utfall blev 0,1 miljoner kronor. 
Budgeten är i balans. 

Investeringsanalys
Leverantörer hade leveransproblem 
med	anledning	av	bland	annat	covid-19,	
varför förvaltningen kommer att sena-
relägga investeringar. Därmed nyttjades 
endast 65 procent av årets budgeterade 
medel. 

Framtiden
Ett nytt nationellt ledningssystem, 
Enhetligt ledningssystem för kommunal 
räddningstjänst	(ELS),	utarbetades	under	
2021 av MSB. Ett regionalt arbete har 
gjorts för att ta fram ett nytt gemensamt 
styrdokument för ledning vid insatser 
inom Skåne län, med bäring på ELS. Näs-
ta steg är att under 2023 implementera 
och utbilda räddningstjänstens personal i 
Skåne nordost efter lokala förhållanden.
 Förvaltningens arbete kommer under 
2023 att präglas av fortsatt planering av 
civilförsvar och räddningstjänst under 
höjd beredskap. 

Räddningsnämnden

Ekonomi (mnkr) 2022 2021

Intäkter 30,6 28,2

Kostnader –104,3 –100,1

Årets resultat –73,7 –71,9

Budget 73,8 71,2

Driftbudgetavvikelse 0,1 –0,7

Investeringar 6,8 6,8

Antal årsarbeten 78 78

Personalkostnadsandel 66,1 % 67,7 %
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MÅLOMRÅDE 
STRATEGISK 
FÄRDPLAN

RESULTATMÅL RESULTATMÅTT
MÅL-
VÄRDE

RESULTAT KOMMENTAR

Grunduppdrag

Kvalitetssäkrad systemledning inom Skåne 
Nordost

Organisation färdigställd och plan 
framtagen Ja/Nej Ja

Minskad sårbarhet för verksamhetskritiska 
uppgifter och kompetenser

Skapad	redundans	för	identifierade	
sårbarheter Ja/Nej Nej Återstår vissa 

punkter

Omvärldsanpassad säkerhetsskyddsfunktion Organisation färdigställd och 
resurstillsatt Ja/Nej Nej Ej resurssatt

Omvärldsanpassad informationssäkerhetsfunk-
tion

Organisation färdigställd och 
resurstillsatt Ja/Nej Nej Ej resurssatt

Hållbarhet

Utvecklad samverkan med miljö- och sam-
hällsbyggnadsförvaltningen (MSF) gällande 
samhällsplaneringsprocess

Egen remissinstans för skydd och 
säkerhet	(ASOS) Ja/Nej Ja Ny rutin införd

Gemensam myndighetstillsyn Vid gemensamma tillsyner deltar 
räddningstjänsten Ja/Nej Ja

Omvärldsanpassad funktion för tjänsteman i 
beredskap (TIB) Förslag framtaget Ja/Nej Nej Utredning pågår

Omhändertagande av släckmedel Införa rutin vid insatser Ja/Nej Ja Ny rutin införd
Omvärldsanpassad funktion för hantering av 
sociala, klimatrelaterade och digitala risker

Organisation färdigställd och 
resurstillsatt Ja/Nej Nej Ej resurssatt

Bidra till kommunkoncernens ökade motstånds-
kraft, anpassningsförmåga och återhämtnings-
förmåga mot och efter påfrestningar

Analyser och planer påbörjade  Ja/Nej Ja

Ingår i risk- och 
sårbarhetsanaly-
sen	(RSA),	som	är	
välutvecklad

Arbetsmarknad Nöjd kundindex SKR Öppna jämförelser gällande 
företagsklimat >78 – För få inkomna svar 

gav inget värde

Utbildning Behovsanpassad utbildningsplan för operativ 
personal

Plan framtagen utifrån förmågebe-
skrivning Ja/Nej Nej Arbete kvarstår

Trygghet

Samordnat trygghetsarbete för 
kommunkoncernen Konkret	känsla	av	otrygghet	(LPO) 2,8 3,0 Låg siffra = större 

trygghet
Samordnat trygghetsarbete för 
kommunkoncernen Trygghetsindikator Nytt  

nuläge – SCB uppdaterar inte 
index längre

Samordnat trygghetsarbete för 
kommunkoncernen Myndighetssamverkan Ja/Nej Ja

Det genomförs 
kontinuerligt arbete 
med myndigheter

Samordnat trygghetsarbete för 
kommunkoncernen 

Utsatta områden, enligt polisens 
definition    2   2

Attraktivitet

Tydliggöra möjliga förväntningar vid ansökan 
gällande tillstånd enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE)

Förbättrad digital information Ja/Nej Ja

Inga överskridna handläggningstider (LBE) Ärendeuppföljning <3 måna-
der Ja

Ökad kvalitet via digitalisering Införa e-tjänster Ja/Nej Nej

Medarbetarmål

Påbörja arbetet med strategisk kompetensför-
sörjning Plan framtagen för förvaltningen Ja/Nej Nej

Attraktiv arbetsgivare

Personalomsättning tillsvidare-
anställda
Personalomsättning deltid tillsvi-
dareanställda
Saknas värde för andel kvinnor 
ska öka
Rekommendationsvilja eNPS (skala 
-100	-	+100)
Ledarskapsindex	(0–100)
Hållbart medarbetare-engagemang 
- HME-index
(0–100)

<9	%

<5 %

Ja/Nej

			+	9
    81

    85

12,8 %

   2,0 %

   Ja

+18
   78

   80

Effektivt arbetssätt Sjukfrånvaro
Sjuklönekostnader 

<7 dgr 
<500 tkr

11,7 dgr 
677 tkr

221 000 komp-
enserade staten för 
gällande	covid-19

Effektivt arbetssätt

Medarbetare har kännedom om 
verksamhetens mål och uppdrag 
(index)
Förvaltningen tillvaratar kompe-
tens	(index)

> 54 % 
> 64 %

81 % 
69	%

På rätt väg =>70 % 
Förbättrings-
potential

Ekonomiska mål
Avvikelse mot budgeterat resultat verksam-
hetsår Budget i balans 0 Ja 60–69	%

Avvikelse mot budgeterat resultat över tid Budget i balans 0 Ja +118 tkr

Räddningsnämndens styrkort 2022
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Barn och utbildning

Uppdrag 
Barn- och utbildningsnämnden har 
det politiska ansvaret för kommunal 
utbildningsverksamhet från förskola till 
vuxenutbildning. Det innebär ansvar för 
förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, gymnasiesko-
la, särskola, vuxenutbildning, yrkeshög-
skola	och	musikskola.	Totalt	finns	det	
cirka 20 200 barn, elever och studerande, 
2 800 tillsvidareanställda och 700 
visstidsanställda i 100 olika befattningar 
inom verksamheterna. 

Årets händelser
Under	året	som	gick	fick	förvaltningen	
till vissa delar ny förvaltningsledning 
när en ny förvaltningschef, HR-chef och 
två nya skolchefer tillträdde. Läsåret 
inleddes med en kickoff i arenan för för-
valtningens alla medarbetare – som en 
strategi för en nystart och för att få skjuts 
i	den	fleråriga	satsningen	Framgångsrik	
undervisning. En grundlig översyn av 
förvaltningens digitala samarbetsytor 
genomfördes, med avsikt att skapa ett 
underlag för ett kommande beslut om 
vägval för framtiden. En handlingsplan 

för strategisk kompetensförsörjning 
utifrån huvudöverenskommelse 2021 
upprättades med lärarorganisationerna. 
Intentionen med handlingsplanen är 
ökad måluppfyllelse, en god arbetsmiljö 
och ett läraryrke som attraherar skickliga 
och behöriga lärare. 
 Satsningar på lokaler och utemiljöer 
gjordes för att förbättra trygghet och 
säkerhet för såväl barn och elever som 
medarbetare, liksom ett antal projekt för 
att förbättra inomhusmiljön.  Under året 
invigdes två byggprojekt, den nybyggda 
förskolan Paletten och den om- och 
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tillbyggda Helgedalskolan och Helgedals 
förskola. Byggarbete på Milnerskolan 
pågick för ombyggnad till grundskola 
för	årskurs	4–9.	Upphandling	och	pro-
jektstart genomfördes för Österlövs 
skola. Under slutet av året fattade barn- 
och utbildningsnämnden, efter ett utred-
ningsuppdrag från kommunstyrelsen, 
beslut om en ny gymnasieorganisation. 

Måluppfyllelse
Elevernas kunskapsresultat är kärnan 
i förvaltningens uppdrag. Kristianstads 
kommun följer rikets trender i stort men 
presterar fortsatt lägre än riket. Jäm-
fört med föregående läsår försämrades 
kunskapsresultaten	i	årskurs	9	gällande	
genomsnittligt meritvärde och behörig-

het till gymnasieskola, efter genomförd 
lovskola. Trenden har dock över tid varit 
svagt positiv. I den kommunala gymna-
sieskolan förbättrades genomsnittligt 
betygspoäng vårterminen 2022 jämfört 
med 2021. Andelen avgångselever som 
tog gymnasieexamen ökade totalt sett. 
Från yrkesprogrammen minskade de 
något, medan de ökade från de högskole-
förberedande programmen. 
 Genomsnittlig residual innebär 
avvikelse mot modellberäknat värde. 
Målvärdet nåddes ej men förändringen 
var positiv i jämförelse med föregå-
ende år. Arbetet med att höja elevernas 
kunskapsresultat är ett långsiktigt arbete 
och insatserna som är gjorda bedöms 
ännu inte ha fått mätbar effekt. 

 Antalet slutförda vuxenstudier mins-
kade 2021 och målet nåddes inte. Främst 
beror detta på antal studerande, såväl 
färre sökande som antagna, och att de 
studerande behövt längre tid på sig att 
slutföra sina studier.
 Trygghet i verksamheterna är en 
viktig bidragande faktor till goda resultat 
avseende måluppfyllelse. Förvaltningen 
mäter detta i såväl enkäter bland barn 
och elever som nöjdhet hos vårdnads-
havare. Trygghetsmålens resultat ligger 
stabilt över tid och 2022 års målvärden 
nåddes. 

MEDARBETARE 
Förvaltningen arbetade aktivt med 
arbetsmiljön, som är en avgörande faktor 
för en god hälsa och en hög arbetstill-
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fredsställelse. En implementering av akti-
viteterna i handlingsplan för strategisk 
kompetensförsörjning påbörjades. Att 
ha kompetenta chefer som har rimliga 
förutsättningar är en viktig faktor i 
strävan mot en högre måluppfyllelse. En 
handlingsplan för chefers förutsättningar 
togs fram, för att utveckla alla delar i 
styrkedjan.
 Sjukfrånvaron ökade under 2022 till 
21,5 dagar i snitt per medarbetare, vilket 
innebär att målet inte nåddes. Pandemin 
påverkar fortfarande sjukfrånvaron. 
Personalomsättningen ökade lite under 
året, till cirka 8 procent. Andelen lärare 
med legitimation och behörighet i minst 
ett ämne i grundskolan minskade något, 
till 76 procent. 

EKONOMI

Driftanalys 
Det balanserade resultatet i driftbud-
geten uppgick till 42,5 miljoner kronor 
eller 1,8 procent av nettobudgeten. Efter 
justering för volymavvikelser uppgick 
det	faktiska	resultatet	till	25,9	miljoner	
kronor, vilket motsvarar 1,1 procent 
av nettobudgeten. Bokslutet omfattar 
såväl över- som underskott i de olika 
verksamhetsformerna. Barn- och elev-
volymerna inom förskola och grund-
skola minskade, medan de ökade inom 
fritidshem, gymnasieskola och särskola. 

Ökade statsbidrag inom förskolan bidrog 
till ett överskott på 10 miljoner kronor 
för verksamheten. Även verksamheterna 
fritidshem och gymnasieskola redovisade 
överskott med 7,3 miljoner kronor res-
pektive	3,9	miljoner	kronor.	Grundskolan	
och vuxenutbildningen redovisade å 
andra sidan underskott med minus 3,1 
miljoner kronor respektive minus 0,7 
miljoner kronor. Samtliga fem kommu-
nala skolområden redovisade överskott 
med mellan 0,8 miljoner kronor och 7,1 
miljoner kronor vilket motsvarar mellan 
0,3 procent och 2,3 procent i budgetav-
vikelse. 

Investeringsanalys 
Investeringsbudgeten uppgick till 30 
miljoner kronor. Budgetramen avsåg 
investeringar i inventarier, utrustning 
samt mindre fastighetsförändringar i 
verksamheterna. De större projekten 
som tekniska förvaltningen ansvarade 
för utgjordes primärt av förskolor och 
grundskolor för att klara det ökade beho-
vet av platser. 
 Överskottet uppgick till 15 miljoner 
kronor och förklaras främst av beslutade 
men ännu ej genomförda fastighetsför-
ändringar och försenade leveranser av 
inventarier till följd av pandemi och krig.

Framtiden 
Verksamhetens fokus kommer fortsatt 

att riktas mot att höja barn och elevers 
kunskapsresultat. Särskilt fokus blir att 
få andelen elever behöriga till gymnasiet 
att öka, då det utgör en framgångsfaktor 
vidare i livet. Verktyget för detta blir 
att fortsätta utvecklingsarbetet Fram-
gångsrik undervisning. Som en del i 
Framgångsrik undervisning kommer en 
ny period av samarbete med Skolverkets 
riktade insatser för nyanlända elever och 
elever med annat modersmål att inledas. 
Insatser för utvalda verksamheter inom 
det som benämns fokusskolor kommer 
att fortsätta.  Utveckling av det systema-
tiska kvalitetsarbetet blir viktigt för att 
identifiera	utmaningar	och	prioritera	
insatser. En väg framåt blir även att 
fortsätta utveckla samarbeten med andra 
förvaltningar kring barn och unga som 
har stora behov eller hög frånvaro. 

Barn– och utbildningsnämnden

Ekonomi (mnkr) 2022 2021

Intäkter 492,5 471,1

Kostnader –2 848,6 –2 761,5

Årets resultat –2 356 –2 290

Budget 2	398,6 2 323,3

Driftbudgetavvikelse 42,5 32,9

Investeringar 14 950,2 14 046,6

Antal årsarbeten 2 712 2	719

Personalkostnadsandel 56,7 % 57,5 %
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MÅLOMRÅDE 
STRATEGISK 
FÄRDPLAN

RESULTATMÅL RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE RESULTAT KOMMENTAR

Utbildning Höga kunskapsresultat

Genomsnittligt meritvärde 
grundskolan 219	 216 Resultatet är lägre 2022 än 2021, 

men trenden är stabil sett över tid.

Genomsnittlig betygspoäng 
gymnasieskolan 14,6 14,3 Resultatet är högre 2022 än 2021, 

vilket följer en positiv trend över tid.

Genomsnittlig residual för 
grundskolan +10 -9 Målvärdet nås ej men förändringen 

från föregående år är positiv.

Andel gymnasiebehörighet till 
yrkesprogram 

> Föregå-
ende år  
(86,0)

84,1 Resultatet är lägre 2022 än 2021, 
men trenden positiv sett över tid. 

Andel gymnasieexamen från 
högskoleförberedande program 

> Föregå-
ende år  
(86,1)

90,0	 Resultatet är högre 2022 än 2021, 
vilket följer en positiv trend över tid.

Andel gymnasieexamen från 
yrkesprogram 

> Föregå-
ende år 
(87,4)

86,0 Resultatet är lägre 2022 än 2021, 
men trenden är positiv sett över tid.

Slutförda vuxenstudier 4 000 3 452 Resultatet är lägre 2022 än 2021.

Trygghet Trygga barn och elever med 
lust och motivation 

Nöjdhetsindex förskola 3,6 3,6 Målet nås och resultatet är stabilt sett 
över tid.

Nöjdhetsindex grundskola 3,4 3,4 Målet nås och resultatet är stabilt sett 
över tid.

Nöjdhetsindex gymnasieskola 3,2 3,2 Målet nås och resultatet är stabilt sett 
över tid.

Attraktivitet Hög arbetstillfredsställelse  Personalomsättning  7-10 % 8 % Målet nås. Personalomsättningen är 
högre än 2021. 

Medarbetarmål
Hög kompetens Andel behöriga lärare i grund-

skolan 80 % 76 % Resultatet är lägre än 2021.

God hälsa Sjukfrånvaro ≤	20	dgr	 21,5 dgr Målet nås inte. Sjukfrånvaron har 
ökat jämfört med 2021.

Ekonomiska mål Budget i balans Budgetavvikelse ≤	±	0,7	%	 +1,1 % 
Målet nås inte. Budgetavvikelsen 
avser resultat justerat för volymav-
vikelser.  

Barn- och utbildningsnämndens styrkort 2022
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Vård och omsorg

Uppdrag 
Omsorgsnämnden tillhandahåller 
individanpassad och professionell vård 
och omsorg för äldre och personer med 
funktionsnedsättning utifrån gällande 
lagstiftning.

Årets händelser 
Året började och avslutades med på-
verkan av pandemin med mycket hög 
frånvaro bland personal.
 Omställning till Nära vård har fortsatt 
genom utveckling av samverkan internt 
och externt. Även arbetet med att per-
soncentrerad och sammanhållen vård 
och omsorg ska genomsyra verksamhe-
ten har fortsatt. Implementering påbör-
jades av den nationella handlingsplanen 
för ökad patientsäkerhet.
 Inom hemtjänsten har förberedelser 

för uppdelning av service- och omsorgs-
insatser skett. I maj startade digitala 
inköp och arbetet med läkemedelsauto-
mater har fortsatt.
 En kartläggning av standard och be-
hov av upprustning har gjorts i samtliga 
boenden. Omvandling av platser från 
allmän till demensinriktning har slut-
förts på ett vård- och omsorgsboende. 
Förberedelser för nytt boende i Tollarp 
har fortsatt enligt plan. Boendeplanen för 
funktionsstöd har uppdaterats. För att 
möta behovet har det planerats för en ut-
ökning av verksamheterna samt uppstart 
av nya.
 Mötesplatserna har arbetat med att 
utveckla sitt utbud. Preventiva hembesök 
har erbjudits till samtliga i målgrup-
pen. Samverkan har skett med övriga 
förvaltningar utifrån handlingsplan för 

hälsosamt åldrande. Arbetet med att fö-
rebygga ofrivillig ensamhet har fortsatt.
 Införande av nytt kvalitetssystem är 
påbörjat, både utifrån processer och ruti-
ner. I oktober genomfördes en kvalitets-
dag med föreläsningar samt utställare 
från verksamheterna.

Måluppfyllelse 
Förvaltningen uppnådde måluppfyllelse 
i målområdena hållbarhet och medarbe-
tare medan måluppfyllelse nåddes delvis 
i målområdena trygghet och attraktivitet

HÅLLBARHET
En strategisk plan har tagits fram utifrån 
ekologisk, ekonomisk och social hållbar-
het. 
 När det gäller medverkan i de na-
tionella brukarundersökningarna har 
svarsfrekvensen ökat både inom vård- 
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och omsorgsboende och funktionsstöd 
medan den är oförändrad inom hem-
tjänst.

TRYGGHET
En stor majoritet av enheterna har haft 
aktiviteter kopplade till vår värdegrund 
och bemötandeguide. Målet har varit att 
värdegrundsorden delaktighet, öppen-
het, medborgarvärde och glädje ska vara 
väl kända och förankrade i våra verksam-
heter. Resultatet av medarbetarenkäten 
visade att 78 % av medarbetarna känner 
till, förstår och lever upp till värdegrun-
den.
 Resultatet från den nationella bru-
karundersökningen Vad tycker äldre om 
äldreomsorgen visade på ett lägre resul-
tat	inom	flera	områden	än	vid	senaste	
mätningen 2020. Dock har Kristianstads 
kommun generellt större nöjdhet med 
insatserna jämfört med både Skåne och 
riket. Även den nationella brukarunder-
sökningen inom funktionshinderområdet 
(servicebostad	och	socialpsykiatrin)	

visade på ett lägre resultat jämfört med 
2020.

ATTRAKTIVITET
Förvaltningsövergripande är arbetet 
påbörjat med att ta fram plan för proces-
ser, med tillhörande rutiner och hur 
uppföljning ska ske, för varje kvalitetsre-
gister.	Processer	och	rutiner	ska	finnas	i	
kvalitetssystemet och uppföljning ska ske 
på enhets- och verksamhetsnivå. Arbetet 
med kvalitetsregistren Senior Alert och 
BPSD har fortsatt och för att säkerställa 
det fullt ut är teamarbetet avgörande. Det 
stora	flertalet	av	enheterna	har	under	
2022 arbetat aktivt med förebyggande 
arbete för ett hälsosamt och aktivt liv för 
kunderna.
 Under året har en innovationsledare 
rekryterats för att stärka innovationsför-
mågan i förvaltningen samt strategiskt 
och operativt leda innovationsarbe-
tet. Arbetet har inletts med att förstå 
och analysera innovationsarbetet. Det 
gjordes utifrån verksamhetsbesök och 

workshops på temat innovation. En stra-
tegisk plan för innovation 2023–2026 är 
framtagen.

MEDARBETARE 
Kompetenta och duktiga medarbetare 
som trivs, mår bra och utvecklas är 
avgörande för hur väl förvaltningen 
lyckas. Det är också av största vikt för att 
medarbetare ska välja att fortsätta arbeta 
i verksamheten och för att attrahera 
nya medarbetare. Medarbetarenkätens 
resultat visar på en rörelse i rätt rikt-
ning,	resultaten	blev	bättre	på	flertalet	
punkter.
 Förvaltningen utbildade chefer i 
utvecklande ledarskap för att sträva mot 
en mer tillitsbaserad ledning med hög 
delaktighet och tydlighet.  För att få lång-
siktighet i detta arbetssätt utbildades 
egna utbildare.

EKONOMI
Förvaltningen hade en negativ avvikelse 
på 5,6 miljoner kronor, vilket motsvarade 
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0,3 procent av budgeten på totalt 1 808 
miljoner kronor. Underskottet bestod 
främst av ökad sjukfrånvaro, ökade kost-
nader på förbrukningsmaterial, livsmed-
el, drivmedel och el samt på svårigheten 
att rekrytera legitimerad personal vilket 
innebar	att	personal	fick	hyras	in.
 En mindre ökning av volymer märktes 
inom hemtjänsten men främst var det 
inom funktionsstöd som volymerna öka-
de. Fler platser inom daglig verksamhet 
startade	under	året,	fler	boendeplatser	
och	fler	fick	insatsen	boendestöd.	Vidare	
var	det	även	fler	som	fick	platser	inom	
boende som köptes externt. Under året 
var	det	fortsatt	flera	riktade	statsbidrag	
till äldreomsorgen, vilket medförde att 
fler	kunde	utbilda	sig	till	undersköterska	
och specialistundersköterska. Det var 
också bidrag för andra satsningar som 
till exempel att motverka ensamhet och 
förbättra arbetsmiljön. 

INVESTERINGAR
Investeringar på 8,8 miljoner kronor 
användes till utbyte av larm till boende 
inom äldreomsorg och funktionsstöd och 

till uppstart av nya verksamheter samt 
renovering	av	befintliga.	Årligt	utbyte	av	
vårdsängar, inköp av cyklar och möbler 
skedde också.  

Framtiden 
Kompetensförsörjning är en av de stora 
kommande utmaningarna. Efterfrågan 
på utbildad arbetskraft är större än till-
gången	inom	flera	yrkesgrupper.	
	 Förvaltningens	bedömning	är	att	fler	
kunder på vård- och omsorgsboenden 
kommer att ha kognitiv svikt eller de-
menssjukdom, men också andra former 
av mer komplexa behov. Inom hemtjäns-
ten och funktionsstöd bedöms volymerna 
öka	och	även	här	kommer	det	att	bli	fler	
kunder med komplexa behov. 
 Fortsatt digitalisering och utveckling 
inom välfärdsteknologi kommer också 
att medföra förändrande arbetssätt som 
kräver kompetensutveckling. 
 Förvaltningens lokaler behöver få en 
högre standard både vad gäller inomhus- 
och utemiljön.  Behovet av nya lokaler 
som är anpassade för volymökningar och 

de förändrade målgruppernas behov är 
stort främst för daglig verksamhet och 
boende enligt LSS. 

Omsorgsnämnden

Ekonomi (mnkr) 2022 2021

Intäkter 370,1 372,5

Kostnader –2 184,0 –2 082,5

Årets resultat –1 814,0 –1 710,1

Budget 1 808,4 1 750,1

Driftbudgetavvikelse –5,6 40,0

Investeringar 8 827,3 9 398,1

Antal årsarbeten 2 416 2 367

Personalkostnadsandel 61,6 % 62,4 %

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne

Ekonomi (mnkr) 2022 2021

Intäkter 98,2 87,7

Kostnader –98,2 –87,7

Årets resultat 0,0 0,0

Budget 0,0 0,0

Driftbudgetavvikelse 0,0 0,0

Investeringar 1,6 0,2

Antal årsarbeten 40 41

Personalkostnadsandel 22,2 % 24,3 %
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MÅLOMRÅDE 
STRATEGISK 
FÄRDPLAN

RESULTATMÅL RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE RESULTAT KOMMENTAR

Hållbarhet

Ett hållbart arbetssätt 
skapas genom en hälsofräm-
jande, förebyggande och 
proaktiv organisation som 
involverar medborgare i 
organisationens utveckling

Handlingsplan för ett strate-
giskt arbete Plan klar

Strategisk plan 
för hållbarhet 
är klar.

Fastställs av omsorgsnämnden i 
mars 2023

Medverkan i brukarunder-
sökning

Ökning jämfört 
med tidigare  
(HTJ: 61 %,  
VOBO:	45	%)
FUNK: 50 %

HTJ: 61,2 % 
VOBO:	49,7	% 
FUNK: 56 %

Svarsfrekvens har ökat för 
vård- och omsorgsboende och 
funktionsstöd. Oförändrad för 
hemtjänst.

Trygghet

Ett respektfullt bemötande 
ska prägla varje möte

Andel enheter som har aktivt 
arbetat med Kristianstad 
kommuns värdegrund och 
bemötandeguide

100 %

VOBO, HTJ: 
100 % 
FUNK, HSV: 
95	%

Majoriteten av enheterna har 
arbetat med värdegrund

Ny fråga i MAE: Har du 
kännedom om Kristianstad 
kommuns värdegrund?

Årsvärde – öka 
från och med 
2024, mätas via 
MAE

2022: 78 %
2022 är första året detta har 
mätts,	finns	inget	jämförelse-
värde

Att kund/anhörig upplever 
tillit och trygghet i varje 
möte med omsorgs-förvalt-
ningen

Brukarundersökningar med 
komplettering av egna verk-
tyg	(intervjuer/enkäter)

89	%	eller	mer	
(äldreomsorg, 
2020)
FUNK:	69	%	
(2020)

HTJ: 81 %
VOBO:	89	%
FUNK: 55 %

Högt resultat 2020. Resultatet 
2022 ligger i paritet med riket 
och Skåne som helhet.

Attraktivitet

Att arbeta för hälsosamt och 
aktivt liv (socialt, psykiskt 
och fysiskt) samt förebyg-
gande arbete.

Brukarundersökningar med 
komplettering av egna verk-
tyg	(intervjuer/enkäter) 
Andel enheter med förebyg-
gande arbete för hälsosamt 
och aktivt liv

88 % eller mer 
(äldreomsorg, 
2020)

HTJ: 83 %
VOBO: 82 % 
FUNK och 
HSV:	95	%	av	
enheter

Att arbeta för säkra metoder 
för kundens behov, ökad 
kvalitet

Handlingsplan för att kvali-
tetssäkra	befintliga	metoder	
är klar

Plan klar
Arbetet påbör-
jat, plan klar 
under 2023 

Tas fram processer med till-
hörande rutiner och rutin hur 
uppföljning ska se ut

En omsorgsförvaltning i 
framkant som arbetar med 
innovation

Plan för innovationsarbete Plan klar
Strategisk plan 
för innovation 
är klar

Fastställs av omsorgsnämnden i 
februari 2023

Medarbetarmål

Attraktiv arbetsgivare med 
stolta och engagerade med-
arbetare

- Rekommendationsvilja 
eNPS 
- Ledarskapsindex 
- Hållbart medarbetar-
engagemang	(HME)

MAE 2020
eNPS: -11
73
77

MAE 2022:
eNPS: -12
74
78

Tillitsbaserad ledning
Fortsatt utveckling av 
modellen UL (utvecklande 
ledarskap)

30 % av chefer ska 
ha gått utbildning

35,5 % av 
förvaltning-ens 
chefer är utbil-
dade i UL

Ekonomiska mål Ekonomisk kontroll under 
verksamhetsåret

Avvikelse mot budgeterat 
resultat +/-0 - 5,6 mnkr En negativ avvikelse på 0,3 %

Omsorgsnämndens styrkort 2022
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Uppdrag 
Arbete och välfärdsnämnden har det 
politiska ansvaret för individ- och famil-
jeomsorg samt för att skapa förutsätt-
ningar för enskildas delaktighet i samhäl-
let genom arbete, sysselsättning och 
utbildningsinsatser för vuxna.  Arbete 
och välfärdsförvaltningen utför nämn-
dens uppdrag och möter medborgare i 
livets alla skeenden. 

Årets händelser 
Året har kännetecknats av ökat behov 
av förvaltningens tjänster och tuffa 
utmaningar. Förutsättningar i omvärlden 
som Rysslands invasion av Ukraina, höga 
priser på el för hushållen och många 
barn som far illa gör att förvaltningens 
verksamheter har arbetat intensivt un-
der året för att tillgodose medborgarnas 
behov.  
 Efter Rysslands invasion av Ukraina 
i februari 2022 ställde kommunen om 
och färdigställde ett akutboende för att 

ta emot människor om Migrationsverket 
hade behövt anvisa till vår kommun i det 
akuta skedet. Även frivilliga privatperso-
ner och föreningar i kommunen tog emot 
dem	som	flydde	från	Ukraina.	Den	1	juli	
började en ny lag gälla som innebar att 
kommunerna tog över ansvaret för att 
ordna boende åt skyddsbehövande som 
kom	från	Ukraina	enligt	massflyktsdirek-
tivet. 
 Under 2022 genomfördes projektet 
www.föräldrar på Gamlegården i samar-
bete med föreningarna Quinnor united 
och Skånes horn av Afrika. Projektet 
ska underlätta etableringen i samhället 
genom att ge föräldrar en ökad möjlig-
het att stötta sina barns skolgång genom 
genomförandet av kurser om IT och 
digitala system. 
 Ett annat projekt som bedrivits och 
som fortsätter under 2023 är Sociala 
insatser	i	utsatta	områden,	som	finansie-
ras av statsbidrag och genomförs för att 
minska risken att barn och unga dras in 

eller på annat sätt drabbas av kriminali-
tet.  
 Förvaltningen har under sommaren 
förmedlat och erbjudit alla ungdomar i 
kommunen som sökt ett feriearbete en 
arbetsplats.	Inför	hösten	har	även	29	
ungdomsjobb kunnat genomföras tack 
vare att kommunen har erhållit riktade 
medel för att förstärka stödet i områden 
med socioekonomiska utmaningar. 

Måluppfyllelse 
Trenden med det kraftigt ökade antalet 
orosanmälningar som har pågått under 
en längre tid kan nu ha vänt och vara på 
väg nedåt. Verksamheten tar fortfarande 
emot ett stort antal anmälningar och det 
ökande antalet under året ligger i linje 
med hur det ser ut nationellt i landet. 
 Antalet pågående insatser, exempelvis 
placeringar, har minskat sedan juni må-
nad. Det kan vara en effekt av det arbete 
enligt metoden Signs of Safety som pågår 
i verksamheten. I det vräkningsförebyg-

Arbete och välfärd
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gande arbetet är barn en prioriterad mål-
grupp. Av de fall som kom förvaltningen 
till kännedom avhystes inga barn under 
2022. 
 Antalet våldsutsatta medborgare som 
varit i behov av skyddsplacering är högre 
än vad det varit under de senaste fyra 
åren. Verksamhetens mål, att mer än 80 
procent ska ha en upplevd förbättrad 
situation efter avslutad insats, har upp-
nåtts.	91	procent	upplever	att	de	lever	ett	
liv helt eller delvis fritt från våld.  
 Verksamheten arbetar efter målet att 
avsluta 50 procent av försörjningsstöds-
tagarna inom 3 månader. Medianen var 
för mätbar period, januari till september, 
36 procent och målet har därmed inte 
uppnåtts.  Under 2022 har 767 hushåll 
avslutats varav 25 procent har avslutats 
till	arbete	och	9	procent	till	studier.	

MEDARBETARE 
Förvaltningen har efter omställningar 
minskat på antalet av både tillsvidare och 
tidsbegränsade anställda. 
 Sjuktalen, främst korttidssjukfrån-
varon, har ökat under året. Det bedöms 
vara en pandemieffekt och korttidsfrån-

varon minskade inte under sommarmå-
naderna som det har gjort tidigare år.  
 Sjuklönekostnaderna har minskat 
trots en ökad sjukfrånvaro och det tros 
ha att göra med att större andel är sjuka 
dag 1–14 och att sjuklön inte betalas ut 
under karensdagen. 

EKONOMI 
Det ekonomiska resultatet för året blev 
en	negativ	avvikelse	om	20,9	miljoner	
kronor för förvaltningens totala verk-
samhetsområde.  

Driftanalys 
Förvaltningen	har	tidigt	flaggat	för	
att oroligheter i omvärlden med stora 
prisökningar som följd har gjort prognos-
arbetet svårt och att en större avvikelse 
kan komma.  De övergripande enheterna 
visar på ett överskott. Det beror främst 
på vakanta tjänster som kommer att 
tillsättas under 2023. 
 Utredningsverksamhetens under-
skott kan härledas till utbetalningar av 
ekonomiskt bistånd. De snabbt ökande 
priserna på el och andra levnadsomkost-
nader påverkar alla medborgare och så 
även försörjningsstödstagare.

	 SFI	(Svenska	för	invandrare)	har	ett	
underskott som bland annat beror på 
att andelen elever som ska täckas av 
kommunal budget har ökat i och med 
att statsbidragen för etableringen har 
minskat.
 Verksamheten för barn och ungdoms 
resultat blev en negativ avvikelse mot 
budget. Detta beror på stort insatsbehov 
samt att antalet placeringar av barn och 
ungdomar i HVB-hem och konsulent-
stödda familjehem fortsatt är högt.

Investeringsanalys 
Investeringsbudgeten	på	0,9	miljoner	
kronor förbrukades. Medlen har i huvud-
sak använts till bostadsanpassningar.  

Framtiden 
2024 avser regeringen kunna presen-
tera en ny socialtjänstlag som tydliggör 
behovet av socialtjänstens förebyggande 
arbete. Det kan möjliggöra för en snab-
bare och mer serviceinriktad socialtjänst 
där man bland annat kommer att dra ner 
på antalet utredningar och i stället rikta 
in sig på service.
 Att fortsätta utveckla medarbetarska-
pet med medarbetarens förståelse för 
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den egna uppgiften, förmågan att se sig 
själv som en viktig del i helheten samt att 
ta ansvar för utveckling och kvalitet är 
en del av framgången för förvaltningens 
framtida behov. För att medarbetare ska 
ha goda förutsättningar att utföra sitt 
uppdrag krävs ett kvalitativt och resultat-
inriktat ledarskap, med chefer som har 
rätt förutsättningar för arbetet.  
 Under våren 2023 ska en arbetsgrupp 
i förvaltningen ta fram ett underlag till 
styrgruppen för våld i nära relationer 
med förslag på de åtgärder och aktivite-

ter som förvaltningen behöver göra inför 
att Reformen av skyddat boende föreslås 
träda i kraft den 1 juli 2023.
 Det förebyggande och myndighetsutö-
vande arbetet kring ungdomar och unga 
vuxna som riskerar att hamna i krimina-
litet	intensifieras.		Under	2023	kommer	
arbetet att fortsätta med att införa SSPF 
(socialtjänst,	skola,	polis	och	fritid),	en	
modell för brotts- och drogförebyggande 
arbete som utgår från samverkan kring 
grupper och individer. 

Arbete och välfärdsnämnden

Ekonomi (mnkr) 2022 2021

Intäkter 138,7 217,7

Kostnader –694,2 –742,5

Årets resultat –555,5 –524,8

Budget 534,6 495,4

Driftbudgetavvikelse –20,9 –29,4

Investeringar 987,8 738,1

Antal årsarbeten 420 438

Personalkostnadsandel 48,9	% 50,8 %

MÅLOMRÅDE 
STRATEGISK 
FÄRDPLAN

RESULTATMÅL RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE RESULTAT KOMMENTAR

Hållbarhet

Uthållig, långsiktig 
verksamhet som 
verkar för minskad 
segregation och 
ökad social hållbar-
het Samverkan och 
kunskapsutbyte såväl 
internt som externt.

Utveckla öppenvård 
för barn och unga målet nås 

Brukarundersökning, 
helhetssyn

Bättre värde än 2021 (Kolada-
mått)	fördelat	på	kvinnor	och	
män,	flickor	och	pojkar

målet nås 
inte

88	%	(kvinnor	89	%,	män	91	%,	
flickor+pojkar	inget	underlag)

Korta vägen till 
arbetsmarknaden för 
arbetslösa

Antal personer kategorise-
rade som arbetslösa, enligt 
Socialstyrelsens kategorisering, 
ta fram en baseline för tiden 
i försörjnings-stöd för dessa 
individer

målet nås

Framtag	30	april	2022.	29	%	har	varit	
aktuella i 0-3 månader. 11,5 % har 
varit aktuella i 4-6 månader. 10 % har 
varit aktuella i 7-10 månader. 21,5 % 
har varit aktuella i 11-23 månader. 
28 % har varit aktuella i 24 månader 
eller längre. 

Arbetsmarknad

Effektiva, individ- och 
marknadsanpassade 
åtgärder som leder 
till anställningsbar-
het och självförsörj-
ning

Positiva avslutsor-
saker för individer i 
arbetsmarknadsåt-
gärder

> 70 % totalt alla kategorier målet nås 74 %

Andel till anställning eller 
studier, uppdelat på studier, 
arbetsmarknadsanställning och 
annan anställning

målet nås
36 % totalt. 10 % till arbete, 7 % till 
studier,	19	%	till	arbetsmarknadsan-
ställning

Andel till annan försörjning efter 
arbetsmarknadsanställning, hel 
eller delvis

målet nås 46 % helt och 26 % delvis har mins-
kat sin försörjningsstödsutbetalning

Andel åter till försörjningsstöd 
efter arbetsmarknadsanställ-
ning, uppdelat på hel eller delvis

målet nås 54 % åter till försörjningsstöd totalt 
varav 28 % helt och 26 % delvis

Återvändare till 
arbetsmarknadsåt-
gärder

Ta fram en baseline under 2022 
utifrån återvändare under de två 
senaste åren.

målet nås 
inte

det går inte att få ut statistiken ur 
verksamhetssystemet

Utbildning

En effektiv, individ och 
marknadsanpassad 
vuxenutbildning som 
i förlängningen leder 
till anställningsbar-
het och självförsörj-
ning

Andel med godkända 
betyg efter avslutad 
SFIkurs

>	99	% målet nås

99	%	på	helår		 
Antal avslut med betyg Totalt: 182
Antal G: 180
Antal IG: 2

Kostnad per elev 
på SFI Ta fram baseline under 2022 målet nås

Studieväg 1: 80kr/tim 
Studieväg 2:
68 kr/tim 
Studieväg 3: 
68 kr/tim

Andelen avbrott på 
SFI i förhållande till 
antalet studerande

Ta fram baseline under 2022 målet nås
37,7 % på helår
207 avbrott
549	unika	elever

Yrkesutbildningar 
som leder till arbete 
eller vidare studier

80 %, 6 mån efter avslutad 
utbildning målet nås 86 % på helår

Arbete och välfärdsnämndens styrkort 2022
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MÅLOMRÅDE 
STRATEGISK 
FÄRDPLAN

RESULTATMÅL RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE RESULTAT KOMMENTAR

Trygghet

Effektivt förebyg-
gande arbete för att 
minska missbruket. 
En effektiv myndig-
hetsutövning som 
förebygger och med 
tidiga insatser mot-
verkar kriminalitet.

ASI ( Addiction Seve-
rity	Index),	områdena	
Psykisk hälsa och 
missbruk

Positiv förbättring av områdena 
Missbruk och Psykisk hälsa målet nås Baseline baserad på grundintervjuer 

2021 och 2022 framtagen

Förhindrade vräk-
ningar Kvarboende > 75 % målet nås 98	%

Upplevd förbättrad 
situation efter avslu-
tad insats (Budget 
och	skuld)	(Våld	i	
nära	relation)

> 80 % målet nås 
delvis

BUS 61,5 % 
VNR	91	%,	instämmer	helt	eller	delvis	
i att de lever ett liv fritt från våld.

Trygghetsmätning 
problemkategori 
(gängkriminalitet)

< 3 målet nås 
inte

Värde: 3 (narkotikapåverkade perso-
ner,	utomhus)

Avslutade utredning-
ar inom 4 mån - Barn 
och ungdom

100 % målet nås 
inte 87 %

Trygghetsmätning 
problemindex kom-
mun

< 2,22 målet nås
Värdet	2,35	(2021:	2,38)	index	hela	
kommunen. (värdet förhöjt pga upp-
räkning	av	analysmodellen	2022)

Attraktivitet

Attraktivitet:
En tillgänglig, kom-
petent och tillitsfull 
verksamhet 

Brukarundersökning
Bemötande > 80 % fördelat på 
kvinnor	och	män,	flickor	och	
pojkar

målet nås
87 % 
(kvinnor	89	%,	män	91	%,	
flickor+pojkar	sammanlagt	79	%)

Medarbetarmål

En attraktiv arbets-
givare som lockar 
till sig, utvecklar och 
behåller skickliga och 
kompetenta chefer 
och medarbetare.

HME (hållbart med-
arbetar-engagemang)	
Medarbetarenkät

HME: 72 % målet nås 83 %

Medarbetarindex MI: 72 % målet nås 72 %

eNPS (stolthet/re-
kommendationsvilja)	
Medarbetarenkät

eNPS: 10 målet nås 21

Chefers förutsätt-
ningar 25 medarb/ chef, likvärdigt målet nås 

delvis

Personalomsättning PO: <11 % målet nås 
inte 12 %

Rekryteringstillsätt-
ning >90	% målet nås 

inte 80,3 %

Anställningstrygghet >92	% målet nås 97	%

Hållbart effektivt 
arbetssätt där 
medarbetare med 
rätt kompetens utför 
rätt arbetsuppgifter, 
förvaltningen drar 
nytta av tekniken 
och medarbetare 
samarbetar för att nå 
förvaltningens mål 
och uppdrag

Frisktal >60 % målet nås 
inte 53,2 %

Sjuktal 18 dgr/anställd målet nås 
inte 18,5 dgr/anställd

Sjuklönekostnader 4	mnkr	≥ målet nås 4.032 mnkr

Medarbetare har kän-
nedom och acceptans 
om verksamhetens 
mål och uppdrag

MAE mål och måluppföljning: 
82 % målet nås 88 %

Ekonomiska mål

Ekonomisk kontroll 
under verksamhets-
året och över tid

Budgetavvikelse < 2 % målet nås 
inte Avvikelse	3,9	%

En sammanhållen 
uppföljning av ekono-
mi- och verksamhets-
resultat

Prognosavvikelse < 3 % målet nås Avvikelse 1,1 %
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Uppdrag
Tekniska nämnden svarar genom 
tekniska förvaltningen för utveckling, 
byggnation och förvaltning av kommu-
nens allmänna platser och byggnader. 
Nämnden har även uppdraget att ordna 
vatten-	och	avloppsförsörjning	(VA)	och	
är väghållningsmyndighet för de kom-
munala vägarna.

Årets händelser
Året präglades av höga kostnader för el, 
material och drivmedel. Det ledde till att 
prioriteringar och effektiviseringar ut-
fördes i hög grad. Exklusive elkostnader 
nådde förvaltningen målet för budget-
följsamheten	för	den	skattefinansierade	
verksamheten.
 Under året har en mängd insatser 
gjorts för att minska risken för ström-
avbrott i elnätet och den ekonomiska 
effekten av de höga priserna på elkraft. 
Förvaltningen har arbetat med åtgärder 
som energieffektivisering i arbetsvarda-
gen och sänkt temperaturen i kommu-
nens	lokaler.	Under	hösten	fick	tekniska	
nämnden 4 miljoner kronor för energief-
fektiviseringsåtgärder. Medlen användes 
främst till utbyte av äldre armaturer till 
modern	ledbelysning	i	flera	fastigheter	
och längs gator och vägar.
 Den nyrenoverade Helgedalskolan 
lämnades över till barn- och utbildnings-
förvaltningen och invigdes i maj. Sån-
nahallen renoverades och stod klar för 
användning igen i december. På Milner-
skolan påbörjades ombyggnationen till 
4–9	skola.
 Den 30 september invigdes Kristi-
anstads badrike och Tivolibadet togs ur 
bruk.
	 Sjöfartsverket	flyttade	i	juni	månad	in	
i den färdigställda helikopterhangaren på 
flygplatsen.
	 Inför	2022	fick	tekniska	nämnden	10	
miljoner kronor för att förbättra utemil-
jöerna inom skolverksamheten och på 
många platser i kommunen har skolor 
och förskolor därför fått upprustade 
lekplatser och skolgårdar.
 Under året har hundrastgårdar an-
lagts i Öllsjö, Färlöv, Arkelstorp och vid 
Bastionen i Kristianstad. I Åhus har nytt 

utegym och ny skatepark invigts. Genom 
park- och lekplatsprogrammet har två 
lekplatser i Färlöv och två på Mölleback-
en blivit upprustade.
 I Hammarslund påbörjades byggna-
tionen av Pyntens nya pumpstation för 
att	hantera	framtidens	vattenflöden.	På	
Kulltorp invigdes vattendammarna mel-
lan Näsby och Kulltorp. Dammarna ska 
lösa problem med översvämmade källare 
i området och skapa förutsättningar för 
biologisk mångfald 
 Centrala reningsverkets ombyggna-
tion fortsatte. Själva byggnaden är nu 
på plats och projektet med att ansluta 
pumpstationer har påbörjats. Vattenver-
ket i Gärds Köpinge togs i drift och detta 
täcker även Everöd, Huaröd och Gringel-
stad.
 På vattenverken i Färlöv och Vånga 
installerades ultraviolett ljus för att öka 
dricksvattensäkerheten. Ljuset skapar 
en barriär som hämmar tillväxten av 
mikroorganismer.	På	flera	vattenverk	har	
skalskydden förbättrats för att undvika 
oönskade besök.
 Läs mer om VA-verksamheten i sär-
redovisningen.

Måluppfyllelse
Av de medborgarförslag som lämnats in 
till kommunen hanteras en majoritet av 
tekniska förvaltningen. Förvaltningen 
nådde	målet	att	ta	beslut	om	minst	95	
procent av förslagen inom ett år efter att 
förslagen togs emot.
 För vattenverken uppnåddes målet 
om 100 procent tjänliga dricksvatten-
prov under året. Centrala reningsverket 
och	flera	mindre	verk	klarade	tyvärr	inte	
utsläppskraven vid några mättillfällen 
och målet för avloppsrening uppnåddes 
inte.
	 Vad	gäller	Nöjd	kund-index	(NKI)	för	
markupplåtelse arbetade förvaltningen 
med att den positiva trenden på NKI-
mätningen skulle fortsätta. Resultatet för 
2022 har inte erhållits ännu, men med 
tanke på det goda resultatet för 2021 
bedöms målet uppnås även 2022. 
 Förnyelsen av vattenledningar hade 
god framfart genom effektivt samarbete 
mellan anläggnings- och VA-avdelningar-

Teknik och infrastruktur
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na och vi uppnådde målet för lednings-
förnyelse med god marginal.
 Kartläggning av energianvändning och 
framtagande av mål för övriga handlägg-
ningstider färdigställdes under 2022 och 
målen uppnåddes. Belysningsstrategin 
beslutades under hösten och även det 
målet uppnåddes därmed.
 Under året har förvaltningen arbetat 
målmedvetet med att förbättra avtalsfölj-
samheten genom utbildningar, referens-
gruppsarbete, leverantörsuppföljningar 
med mera. Förvaltningen uppnådde 
målet om att ta fram ett nytt adekvat 
mått för uppföljning under 2022.

MEDARBETARE
Förvaltningens frisktal försämrades 
under året, från 66 till 57 procent och 
låg långt ifrån målet på 70 procent. Efter 
återgången i arbete efter pandemin be-
döms infektionskänsligheten ha ökat och 
fler	medarbetare	har	haft	korttidsfrånva-
ro. Totala sjukfrånvaron minskade något 
jämfört med föregående år, men även här 
låg förvaltningen långt ifrån målet.
 Medarbetarenkäten genomfördes un-
der hösten och förvaltningen uppnådde 
målet om en förbättring jämfört med 
föregående medarbetarundersökning.

EKONOMI

Driftanalys
Resultatet	för	förvaltningens	skattefi-
nansierade verksamhet blev 1,6 miljoner 
kronor bättre än budget, trots kraftigt 
ökade kostnader för bland annat drivme-
del och material. Vakanta tjänster bidrog 
positivt till resultatet. Förvaltningen er-
höll under året en budgetkompensation 
för	ökade	elkostnader	på	29	miljoner	
kronor.
 VA-verksamhetens resultat blev ett 
underskott	på	9,9	miljoner	kronor	som	
balanseras i resultatfonden. Verksamhe-
ten påverkades av höga kostnader för el 
och material, medan övertagande av pri-
vat exploaterade ledningar och vakanta 
tjänster bidrog positivt till resultatet. En 
långsiktig plan är framtagen avseende 
justering av VA-taxan för att säkerställa 
finansiering	av	verksamhetens	kostna-
der.

Investeringsanalys
Total genomförandegrad för tekniska 
nämndens egna investeringar var 71 
procent i förhållande till budget. I den 
skattefinansierade	verksamheten	flyt-

tades	flera	projekt	mellan	budgetåren,	till	
exempel nybyggnationerna av Allöskolan, 
Österslövs skola/Kämpaställets förskola, 
Hammar förskola och Milnerskolan. De 
stora VA-projekten som Centrala renings-
verket och överföringsledningarna mel-
lan Gärds Köpinge vattenverk och Åhus 
vattenverk försenades och stora delar av 
kostnaderna skjuts till kommande år.

Framtiden
Både nationellt och internationellt är 
politiken föränderlig och omvärlden 
förändras snabbt. Förvaltningen kan inte 
bara använda sina gamla kunskaper för 
att dra slutsatser om framtiden och det 
är avgörande att ha en organisation som 
är	flexibel	och	kompetent	att	hantera	de	
utmaningar som dyker upp. Det är viktigt 
för tekniska förvaltningens varumärke 
att fortsätta ta ansvar i oroliga tider och 
hjälpa till när det krisar. 

Tekniska nämnden – Tekniska förvaltningen

Ekonomi (mnkr) 2 022,0 2 021,0

Intäkter 950,8 931,4

Kostnader –1 142,4 –1 080,2

Årets resultat –191,6 –148,8

Budget 193,2 134,9

Driftbudgetavvikelse 1,6 –14,0

Investeringar 409,5 467,8

Antal årsarbeten 298 293

Personalkostnadsandel 14,3 % 14,7 %

Tekniska nämnden – vatten och avlopp (VA)

Ekonomi (mnkr) 2 022,0 2 021,0

Intäkter 207,2 195,4

Kostnader –217,1 –190,9

Årets resultat –9,9 4,5

Budget 0,0 0,0

Driftbudgetavvikelse –9,9 4,5

Investeringar 388,5 292,3
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MÅLOMRÅDE 
STRATEGISK 
FÄRDPLAN

RESULTATMÅL RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE RESULTAT KOMMENTAR

Hållbarhet Hållbar verksamhet 

Energianvändning Kartläggs 
under 2022 Uppnått

Energianvändningen kartlades under 2022 för 
att konkreta mål för minskning av energianvänd-
ning ska sättas under 2023.

Tjänliga vattenprov i led-
ningsnät fram till abonnent 100 % Uppnått Samtliga dricksvattenprov under 2022 var 

tjänliga.

Klara utsläppskraven för re-
ning av avloppsvatten 100 % Ej uppnått Centrala reningsverket och två mindre verk kla-

rade inte sina utsläppskrav. Åtgärder är vidtagna.

Reinvestering	av	befintligt	
ledningsnät

Följa planen 
för 2022 till 
90	%

Uppnått
Målet uppnåddes med god marginal genom 
effektivt samarbete mellan anläggnings- och 
VA-avdelningarna.

Trygghet Säkra och trygga 
allmänna platser

Belysningsstrategi avseende 
befintlig	allmänplatsmark

Beslutad 
innan 2022 
års utgång

Uppnått Belysningsstrategin beslutades vid tekniska 
nämndens sammanträde i december 2022.

Attraktivitet
Nöjda invånare, 
företagare och andra 
kunder

SKR:s mätning av kommu-
nernas myndighetsutövning: 
Tillfällig markupplåtelse för 
uteservering och torghandel 
(NKI)

Minst 70 Bedöms 
uppnås

Förvaltningen har strävat efter att den positiva 
trenden på NKI-mätningen skulle fortsätta. 
Resultatet för 2022 har inte erhållits ännu, men 
med	tanke	på	det	goda	resultatet	för	2021	(76)	
bedöms målet uppnås även 2022. 

Beslut om medborgarförslag 
inom ett år från att förslaget 
har lämnats in till TN (% av 
2021	års	förslag)

Minst	95	% Uppnått
Förvaltningen nådde målet att ta beslut om 
minst	95	procent	av	medborgarförslagen	inom	
ett år efter att förslagen togs emot.

Övriga handläggningstider
Ta fram ett 
nytt mått 
under 2022

Uppnått Övriga handläggningstider kartlades under 2022 
för att konkreta mål ska sättas under 2023.

Medarbetarmål Nöjda och friska 
medarbetare

Sammantaget resultat av 
medarbetarenkäten

Bättre än 
2020 Uppnått

Resultatet från medarbetarenkäten som ge-
nomfördes i höstas var bättre än resultatet från 
medarbetarenkäten 2020.

Sjukfrånvaro - Antal sjukda-
gar per medarbetare och år Högst 8 Ej uppnått

Korttidsfrånvaron ökade och långtidsfrånvaron 
minskade jämfört med föregående år. Totala 
sjukfrånvaron minskade något jämfört med 
föregående år, men förvaltningen låg långt ifrån 
målet.

Frisktal, andelen medarbe-
tare med högst 5 sjukskriv-
ningsdagar per år

Mer än 70 % Ej uppnått

Förvaltningens frisktal försämrades under året, 
från 66 till 57 procent och målet på 70 procent 
nåddes inte. Efter återgången i arbete efter pan-
demin bedöms infektionskänsligheten ha ökat 
och	fler	medarbetare	har	haft	korttidsfrånvaro.	

Ekonomiska mål Affärsmässighet och 
ekonomisk kontroll

God avtalsföljsamhet
Ta fram ett 
nytt mått 
under 2022

Uppnått

Under året har förvaltningen arbetat målmed-
vetet med att förbättra avtalsföljsamheten. 
Förvaltningen uppnådde målet om att ta fram ett 
nytt adekvat mått för uppföljning under 2022.

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

+/- 0 – 10 % Ej uppnått

Genomförandegraden blev 71 procent för 
tekniska nämndens egna investeringar. De stora 
projekten inom stadsmiljöavtalet på Kanalgatan 
och Prästallén försköts i tid till 2023.

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

+/- 0 – 0,2 % Uppnått
Resultatet	för	förvaltningens	skattefinansierade	
verksamhet blev 1,6 mnkr bättre än budget 
(+0,18	procent)

Taxefinansierat	resultat	(VA)	
som nettomarginal (Netto-
marginal = resultat/omsätt-
ning*100)

+/- 0 – 0,2 % Ej uppnått VA-verksamhetens resultat blev ett underskott 
på	9,9	mnkr	(-4,3	procent)

Tekniska nämndens styrkort 2022
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Kultur och fritid
Uppdrag
Kultur- och fritidsverksamheten spelar 
en viktig roll för tillväxt och attraktivitet 
samt har ett starkt medborgarperspektiv 
utifrån social hållbarhet, där barn och 
unga är en prioriterad målgrupp. Med 
bas i människors behov av sammanhang, 
stimulans och skapande ger kultur- och 
fritidsverksamheten rika möjligheter till 
delaktighet, eget utövande och skapande 
genom hela livet.

Årets händelser
Inledningen av året präglades av försiktig 
återstart efter pandemin. Osäkerhet och 
kvarvarande restriktioner innebar att 
musikalen Phantom of the Opera på Kris-
tianstads	teater	åter	flyttades	fram.	Först	
under sommaren blev kulturutbudet mer 
sig likt, med Musikaliska strandhugg och 
en blandning av musikteater, opera och 
konserter. Idrotts- och fritidsföreningar 
påverkades av lägre publiksiffror och 

visade också lägre deltagarantal än före 
pandemin.
 Den 30 september invigdes Kristi-
anstads badrike! Glädje och spänning 
präglade invigningen, som innehöll bad-
orkester och ballonger, tal av kommunal-
rådet Pierre Månsson och presentation 
av konstnären Ann Lieslegaards konst-
närliga gestaltning Hybrid Mutation. 
Verket, med inspiration av Vattenrikets 
flora,	breder	välkomnande	ut	sig	över	
entrétorget. Badriket, som är en modern 
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badanläggning och en framtidssatsning 
med bäring på folkhälsa och attraktivitet, 
slog äntligen upp dörrarna för förvän-
tansfulla badentusiaster!

Måluppfyllelse
Fritidsbanken invigdes i mars, efter en 
smygstart med utlåning av skridskor 
vid isbanan på Stora torg under vin-
tern. Fritidsbanken, ett samarbete med 
omsorgsförvaltningen, Renhållningen 
och ABK fokuserar på återbruk och social 
hållbarhet. Sommarlovsaktiviteter med 
brett innehåll och många engagerade 
föreningar och aktörer erbjöds på olika 

platser i kommunen. Kulturlägret genom-
fördes med 80 deltagare som provade 
kulturaktiviteter,	på	C4-lägret	deltog	390	
barn	och	190	feriearbetande	ungdomar	i	
aktiviteter	arrangerade	av	19	föreningar.		
I samverkan med barn- och utbildnings-
förvaltningen deltog även barn från Ham-
mars och Lingenäs grundsärskola. 
 After School, kulturaktiviteter för 
barn	9	till	12	år,	övergick	från	projekt	
till permanent verksamhet. Träffar 
genomfördes på Gamlegårdens bibliotek, 
Stadsbiblioteket och på Tollarps biblio-
tek. Kulturnyckeln, kultur i förskola och 
skola, ökade deltagandet efter pandemi-
åren.	För	årskurs	9	mynnade	självbiogra-

fiskt	skrivande	ut	i	en	antologi,	Minnen	
som vi bär på, med 50 utvalda texter. 
Antologin presenterades på Kristianstads 
Bokfestival.
 I simskolan i årskurs 5 blev resultatet 
96	procents	simkunnighet.	För	elever	i	
årskurs 8 som inte nått simkunnighets-
målen genomfördes simskola med gott 
resultat. 
 Fritidsgårdarna arbetade för ökat 
öppethållande på fredagskvällar, helger 
och lov och förde dialog med medlem-
marna för att möta behov och önskemål. 
I	en	satsning	för	att	öka	antal	flickor	i	fri-
tidsgårdsverksamheten lyckades Näsby 
fritidsgård väl.
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 Kommunens första meröppna biblio-
tek invigdes i Tollarp, vilket innebär att 
Tollarps bibliotek även är tillgängligt vis-
sa tider då det är obemannat. Utveckling 
av bibliotekens barnavdelningar inleddes 
med barnkonventionen som grund. 2022 
blev tredje och sista året för det statligt 
finansierade	Digitalt	lärcenter	–	Digidel	
Kristianstad. Digidel gick från pilotpro-
jekt till en efterfrågad verksamhet av 
användare i alla åldrar. Trygghet genom 
ökad digital delaktighet och fokus på 
social hållbarhet genom aktiviteter som 
Teknikfika	och	föreläsningar	för	seniorer	
genomfördes. Vid årsskiftet lades Digidel 
ner	på	grund	av	utebliven	finansiering.
 Arbetet med friluftsplanen fortsatte 
under året, som ett led i att stärka fri-
luftskommunen. Skåneleden Vattenriket 
invigde en ny sträckning mellan Arkels-
torp och Lerjevallen. 
 Kulturgalan arrangerades för sjunde 
gången. Under festlig inramning hyllades 
årets pristagare Ekestads Folkets Park/
Österslövs andelsbyggnadsförening med 
ordförande Thomas Bark för en kultur-
gärning med stort hjärta. Kulturstipen-
diet gick till kontrabasisten och komposi-
tören Amanda Karström.
 Under senhösten färdigställdes den 
efterlängtade skejtytan i Åhus – inspire-
rad av det gamla järnvägsområdet, där 
den är placerad.

MEDARBETARE
Förslag till omorganisation, med riskbe-
dömningar och samverkan, togs fram, 
utifrån en organisationsutredning 2021. 

Den nya organisationen, med utgångs-
punkt i stärkta strukturer, tydligare 
mandat och chefers förutsättningar, be-
slutades i oktober av kultur- och fritids-
nämnden, att gälla från 1 januari 2023.
 Ett nytt bibliotekssystem driftsattes i 
mars. Systemet motsvarade inte kraven 
bland annat gällande prestanda, vilket 
inneburit stress och frustration för med-
arbetare och chefer. Medarbetarenkätens 
resultat var sammantaget goda, dock 
visade sig utmaningarna med biblioteks-
systemet i vissa delar. För hela förvalt-
ningen är kommunikation, bemötande 
och feedback förbättringsområden att 
arbeta med.
 Frisktalet 53 procent visar att hälften 
av medarbetarna haft korttidsjukfrånva-
ro. Sjukfrånvaron landade på 11,5 dagar/
anställd. 

EKONOMI
Driftbudgeten redovisade överskott på 
1,2 miljoner kronor, investeringsbudge-
ten	ett	överskott	på	6,9	miljoner	kronor	
inklusive ombudgetering.

Driftanalys
Övergripande verksamhet gav överskott 
på	1,9	miljoner	kronor	på	grund	av	ej	
förbrukade tillfälliga medel och vakant 
tjänst del av året. Fritidsbidrag redo-
visade överskott främst på grund av 
återbetalt bidrag. Bibliotekets överskott, 
120 000 kronor, beror på ett levererat 
men ej godkänt bibliotekssystem. Tea-
tern,	fick	ett	överskott	på	240	000	kronor	
utifrån stärkta intäkter och Kulturhu-

set Barbacka ett överskott på 240 000 
kronor, med tillfälligt lägre personal-
kostnader utifrån vakanser som största 
orsak. Badverksamhetens svårprognos-
ticerade resultat gav ett underskott på 
1,9	miljoner	kronor	för	inomhusbad	och	
för friluftsbaden ett överskott på 0,5 
miljoner kronor.

Investeringsanalys
Investeringar genomfördes till 56 
procent, inklusive ombudgeteringar, en 
del beställt men ej levererat. Bibliote-
kens kvarvarande investeringsbudget är 
destinerad för återlämningsrobot samt 
meröppetsatsningar. Budget konstnärlig 
gestaltning	har	flerårsprocesser	utifrån	
policy för enprocentsregeln.

Framtiden
Kultur- och fritidsverksamhetens roll för 
social hållbarhet, demokratiprocesser, 
inkludering och delaktighet är tydlig, där 
Barnkonventionen är en given utgångs-
punkt. Resurser och prioriteringar är 
viktiga framtidsfrågor.  

Kultur– och fritidsnämnden

Ekonomi (mnkr) 2022 2021

Intäkter 32,2 27,6

Kostnader –274,4 –266,5

Årets resultat –242,2 –238,9

Budget 243,4 236,4

Driftbudgetavvikelse 1,2 –2,4

Investeringar 8,7 2,0

Antal årsarbeten 90 83

Personalkostnadsandel 20,5 % 19,1	%



VERKSAMHETSBERÄTTELSER  |  93

KULTUR & FRITID

MÅLOMRÅDE 
STRATEGISK 
FÄRDPLAN

RESULTATMÅL RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE RESULTAT KOMMENTAR

Hållbarhet Ett brett deltagande i kultur- och 
fritidslivet

Antal utlån Fritidsbanken Nytt nuläge 
2023 1 172 

Antal deltagare After school 1000 1116 Uppnås

Unika deltagare sommarlovsaktiviteter av 
totala målgruppen 30 % 27,8 % Uppnås ej

Utbildning Bidra till god förmåga att kunna 
leva och verka i samhället

Simkunnighet årskurs 5 90	% 96	% Uppnås

Andel elever som deltar i Kulturnyckeln 
av totala målgruppen 75 % 70 % Uppnås ej

Arbetsmarknad Bidra till trygga mötesplatser

Nöjda feriearbetare Nytt nuläge 
2023 4,6 av 5

Handha platser för arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärder 6,3 % 5,3 % Uppnås ej

Trygghet

Bidra till en inkluderande arbets-
marknad

Totala öppettimmar fritidsgårdar – fre-
dagskvällar, helger, lov

Nytt nuläge 
2023 3	399

Bidrag till ökad digital delaktig-
het i samhället Antal genomförda Digidel-aktiviteter Nytt nuläge 

2023 132 

Attraktivitet Ett rikt, brett och tillgängligt 
kultur- och fritidsliv

Publikmängd arrangemang 292	500 220 000 Uppnås ej

Besökstal kultur- och fritidsanläggningar 1 450 000 1	092	000 Uppnås ej

Ranking friluftskommun Topp 5 Plats 20 Uppnås ej

Nöjd medborgarindex

I paritet med 
eller över 
genomsnit-
tet för stora 
kommuner

Ändrad mät-
ning Ej mätt

Medarbetarmål

Säkerställd kompetensförsörjning 
i alla verksamheter

Personalomsättning 5–15 % 3,1 % Uppnås ej

Sjukfrånvaro <14 dagar 11,5 dagar Uppnås

Ledarskapsindex >70 % 76 % Uppnås

Attraktiv arbetsgivare med stolta 
och engagerade medarbetare

e-NPS värde >10 -1 Uppnås ej

Medarbetarindex >70 % 71 % Uppnås

Frisktal >70 % 53,1 % Uppnås ej

Effektivt arbetssätt

Individuell lönesättning och koppling till 
egna arbetet

80 % har 
genomgått 
utbildning

82 % Uppnås

Förvaltningsövergripande kompetensut-
veckling

80 % har 
genomgått 
utbildning

Inställd pga. 
sjukdom Uppnås ej

Ekonomiska mål Ekonomisk kontroll under verk-
samhetsåret Driftresultat +0–5 % 1,2 mnkr Uppnås

Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2022
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Planering och samhällsbyggande

Uppdrag
Byggnadsnämnden har det politiska 
ansvaret för plan- och byggfrågor i kom-
munen, samt för kommunens mätverk-
samhet,	kartframställning	och	geografisk	
information. Nämnden ansvarar även för 
den kommunala lantmäterimyndigheten.

Årets händelser
Under 2022 påbörjades det tvååriga 
projektet Digital samhällsbyggnadspro-
cess Kristianstad med sex delprojekt; 
kvalitetssäkrade fastighetsgränser, digital 
översiktsplan, digitala detaljplaner, data-
åtkomst webbkartor, dataåtkomst öppna 
data samt informationsförvaltning. 
Projektet syftar till att lägga en grund för 

den digitalisering av samhällsbyggnads-
processen som pågår i såväl kommunen 
som på nationell nivå. Projektet är mitt 
inne i genomförandefasen och kommer 
att avrapporteras i slutet av nästa år. 

Måluppfyllelse
Genom att aktivt arbeta med att stärka 
hållbarhetsarbetet kan nämnden bidra 
till att öka kvaliteten i de livsmiljöer som 
planeras.	För	flera	av	de	planerade	akti-
viteterna under året har planavdelningen 
haft huvudansvar. Dessvärre har denna 
avdelning varit utan chef stora delar av 
året vilket påverkat utförandet negativt.
 Om förståelsen för miljö- och sam-
hällsbyggnadsprocessen ökar blir alla 

parter bättre rustade för morgondagens 
utmaningar. Som del i detta arbete har 
olika informationsinsatser om miljö- och 
samhällsbyggnadsprocessen förberetts 
och genomförts. Under våren har en 
inventering skett dels av hur förvalt-
ningen arbetar med praktikanter, dels 
av hur samarbetet ser ut med högskolor 
och andra lärosäten. Arbete har gjorts för 
att skapa en bättre struktur för inkomna 
praktikanter samt tydliggöra hur förvalt-
ningen ska förbättra samarbetet. Syftet 
är att stärka vår egen kompetensförsörj-
ning.
 Genom kommunikation och förståelse 
för nämndens arbete stärks tilliten till 
myndighetsutövningen. Det i sin tur kan 



VERKSAMHETSBERÄTTELSER  |  95

PLANERING & SAMHÄLLSBYGGANDE

leda till en tryggare omvärld. Arbetet 
har riktat sig mot det koncernövergri-
pande målområdet för trygghet. Som 
medborgare ska du kunna vara trygg i att 
ditt ärende hanteras professionellt och 
korrekt när du vänder dig till förvaltning-
ens olika verksamhetsområden. Stärkt 
samverkan mellan förvaltningens avdel-
ningar säkerställer också ett smart och 
effektivt arbetssätt vilket i förlängningen 
leder till ökad tillit till myndighetsutöv-
ningen.
	 En	plan	för	året	var	att	intensifiera	
tillsynsarbete med koppling till plan- och 
bygglagen. Under året har det inkommit 
197	nya	ärenden	och	206	har	avslutats	
under samma period. Miljö- och häl-
soskyddsavdelningen och bygglovsav-
delningen har samverkat kring delad 
tillsynstjänst och ett par gemensamma 
besök har utförts i klagomålsärenden.

MEDARBETARE
Duktiga och erfarna medarbetare är en 
förutsättning för att beredning av ären-
den ska ske effektivt och rättssäkert. Det 
är därför strategiskt viktigt för nämnden 
att kunna rekrytera och behålla kompe-

tenta ledare och medarbetare, som trivs 
och växer i organisationen. Resultatet av 
medarbetarenkätens index eNPS visar 
goda resultat, värdet eNPS 30 kan jämfö-
ras med eNPS 15 vid förra mätningen och 
eNPS -2 för hela kommunorganisationen.

EKONOMI

Driftanalys
Resultatet för året blev ett underskott 
med 2,3 miljoner kronor. Under första 
halvan	av	året	har	det	funnits	flera	va-
kanta tjänster jämfört med lagd budget. 
Detta tillsammans med hög frånvaro 
under första kvartalet har gjort att intäk-
terna varit lägre än budgeterat. Under 
senare halvan av året syns en nedåtgå-
ende trend i inkommande ärenden, vilket 
innebär att nivåerna nu mer liknar tiden 
före pandemin.

Investeringsanalys
Investeringsbudgeten visar ett överskott 
om 158 000 kronor då årets inköp blivit 
något billigare än budgeterat.

Framtiden
Även framöver kommer digitaliserings-
arbetet att vara i fokus. Digitaliseringen 
och möjligheterna att nyttja smart data 
kommer att innebära såväl ökad service 
som effektiv användning av kommunens 
resurser. Det är också till stor del en 
förutsättning för att skapa en god och 
attraktiv arbetsmiljö. Förvaltningens 
digitaliseringsarbete är därför inte bara 
viktigt i de externa kontakterna utan 
minst lika viktigt för det interna arbetet 
inom hela samhällsbyggnadsprocessen.

Byggnadsnämnden 

Ekonomi (mnkr) 2022 2021

Intäkter 29,4 37,8

Kostnader –54,2 –56,1

Årets resultat –24,8 –18,4

Budget 22,5 20,9

Driftbudgetavvikelse –2,3 2,5

Investeringar 2,3 0,4

Antal årsarbeten 65 59

Personalkostnadsandel 81,3 % 70,7 %
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MÅLOMRÅDE 
STRATEGISK 
FÄRDPLAN

RESULTATMÅL RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE RESULTAT KOMMENTAR

Hållbarhet
Stärka hållbarhetsarbetet 
inom miljö- och samhälls-
byggnadsprocessen

Konkreta aktiviteter, rutiner 
och riktlinjer, antal implemen-
terade och genomförda

> 3 > 3

Som exempel kan nämnas arbe-
tet med hållbarhetskriterier och 
grönytefaktor i planeringen av Vilans 
strandäng

Aktiviteter för att stärka den 
biologiska mångfalden, antal 
utförda

> 4 > 4

Som exempel kan nämnas  arbetet 
med kommun-övergripande riktlinjer 
för kompensation och balansering av 
gröna värden

Utbildning
Skapa förståelse för miljö- 
och samhällsbyggnadspro-
cessen

Dialog med arbetsliv och 
akademi, framtagen process 
och forum

Framtagen Framtagen

Arbete har gjorts med att skapa en 
bättre struktur för inkomna prakti-
kanter samt tydliggöra hur förvalt-
ningen ska förbättra samarbetet

Synliggjort vår verksamhet 
och våra medarbetare, antal 
tillfällen

> 4 > 4

Flera medarbetare har föreläst på 
högskolan liksom fått informera om 
vår verksamhet i andra positiva sam-
manhang.

Aktivt informerat om 
samhällsbyggnads-processen, 
antal informationsinsatser

> 4 > 4
Flertalet samarbeten och olika former 
av samverkan mellan avdelningarna 
har utförts

Trygghet Stärka tilliten till  
myndighetsutövningen

Intensifierat	tillsynsarbete	med	
koppling till PBL, antal öppna 
ärenden

< antal för 
2021

< antal för 
2021

Under	året	har	det	inkommit	197	nya	
ärenden och 206 har avslutats under 
samma period

Samverkan mellan avdelning-
arna, utförda insatser > 3 > 3

Flertalet samarbeten och olika former 
av samverkan mellan avdelningarna 
har utförts

NKI, för privatperson och 
företag Bygglov > 65 Bygglov < 65

Preliminärt resultat vid årsskiftet är 
59,2	med	500	respondenter.	Index	
har ökat under året och för kvartal 4 
ligger det på 68,8.

Enkät LM, för privatperson och 
företag

> 86 % 
nöjda > 86 % nöjda Resultat	visar	att	89	%	är	nöjda	eller	

neutrala

Attraktivitet

Skapa förutsättningar för 
invånare, näringsliv och 
organisationer att växa och 
utvecklas

Tydliggörande vad den sökande 
kan förvänta sig i samband med 
ansökan, framtagen mall för 
processflöde	och	beskrivning

Framtagen Ej framtagen

Ny visualisering av lov- och byggpro-
cessen klar med stöd av konsult, öv-
rigt förtydligande på webb fortlöper. 
Mall	för	processflöde	och	beskrivning	
som kan användas av hela förvalt-
ningen ej framtagen

Förbättring av den offentliga 
miljön, steg 1 - uppstart av 
projekt

> 2 projekt > 2 projekt
Deltar och projektleder projekten 
Tätorternas vardagsrum och levande 
stadskärna

Medarbetarmål
Attraktiv arbetsgivare med 
stolta, nöjda och engagerade 
medarbetare

Antal ex-jobb, praktikanter och 
etablerade samarbeten > 4 > 4

Vi	har	tagit	emot	flera	praktikanter	
under året och även inlett samarbete 
kring examensarbete

Medarbetarenkät, eNPS > värdet 
2020 > värdet 2020 Mätningen 2022 hade eNPS 30, 2020 

hade eNPS 15

Jämställdhetsintegrering, fram-
taget förvaltningsövergripande 
informationsmaterial

Framtaget Pausad Avvaktar kommunövergripande 
informationsmaterial

Ekonomiska mål Optimerad resursanvänd-
ning

Budgetavvikelse < 3 % > 3 %
Avvikelsen beror främst på lägre in-
täkter än budgeterat. Total avvikelse 
10	%	(-2,3	mnkr)

Utredning	skattefinansierad	
verksamhet

Utredning 
klar

Utredning 
klar

Förvaltningen har tagit fram en sam-
manställd rapport efter utredningen

Byggnadsnämndens styrkort 2022
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Miljö och hälsa

Uppdrag
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det 
politiska ansvaret för kommunens miljö- 
och hälsoskyddsarbete. Det innebär 
tillsyns- och informationsansvar samt 
miljöstrategiskt arbete. Inriktningen är 
att samhället ska ges en hållbar utveck-
ling både på kort och på lång sikt.

Årets händelser
Under året har en stor del av arbetsin-
satserna fokuserat på grunduppdraget 
för att säkerställa att såväl den planerade 
som oplanerade tillsynen har utförts. 
Viktigt har också varit att säkerställa att 

verksamheter och medborgare förstår 
våra beslut och är nöjda efter kontakten 
med oss. 

Måluppfyllelse
Grunden inom nämndens ansvarsområde 
för 2022 har varit att skapa en hållbar 
samhällsutveckling. Under året arbetar 
verksamheten för ett grönt och inklu-
derande samhälle med stärkt biologisk 
mångfald och livskvalitet. 
 I linje med den strategiska färdplanen 
har verksamheten tillsammans med 
bygglovsavdelningen och räddningstjäns-
ten tagit fram förslag på rutin avseende 
huseldning. Under år 2023 kommer 

rutinen att fastställas. Även informa-
tion angående sorteringskrav beträf-
fande bygg- och rivningsavfall har tagits 
fram	och	finns	att	tillgå	på	kommunens	
hemsida. Därtill har verksamheten även 
arbetat med hållbarhetskriterier och 
grönytefaktor i planeringen av Vilans 
strandäng.
 Tillsynsarbetet har genomförts i stort 
sett enligt plan och handläggningsti-
derna är korta. Vi har återigen uppnått 
mycket goda resultat i Nöjd-kund-index-
undersökningen. Flera medarbetare har 
föreläst på högskolan liksom fått infor-
mera om vår verksamhet i andra positiva 
sammanhang.	Vi	har	tagit	emot	flera	
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praktikanter under året och även inlett 
samarbete kring ett examensarbete.
	 Det	finns	nu	vid	årsskiftet	en	fram-
tagen strategi för invasiva arter liksom 
ett förslag till naturvårdsplan, men de är 
ännu inte remitterade eller beslutade. 
Det har också arbetats med kommun-
övergripande riktlinjer för kompensation 
och balansering av gröna värden, men 
det arbetet har behövt breddas och kom-
mer att slutföras först 2023. 

MEDARBETARE
En stolt organisation med högt medska-
pande är en förutsättning för ett gott 
arbetsklimat och goda arbetsresultat. 
Duktiga och erfarna medarbetare är även 
det en förutsättning för att beredning av 
ärenden ska ske effektivt och rättssäkert. 
Det är därför strategiskt viktigt att våra 
aktiviteter ökar den interna informatio-
nen och samarbetet mellan avdelningar 
inom förvaltningen, liksom samarbete 
med högskolor och andra lärosäten. 
Under året har en inventering skett 

dels av hur förvaltningen arbetar med 
praktikanter, dels av hur samarbetet ser 
ut med högskolor och andra lärosäten. 
Arbete har gjorts för att skapa en bättre 
struktur för praktikanter samt tydliggöra 
hur samarbetet ska förbättras. Syftet har 
varit att stärka vår egen kompetensför-
sörjning. 

EKONOMI

Driftanalys
Ekonomistyrningen har fungerat väl och 
resultatet i årets bokslut är nära noll, 
trots	en	högre	andel	skattefinansierat	
arbete än förväntat. Utfallet blev ett över-
skott med 134 000 kronor, vilket främst 
förklaras av lägre nämndskostnader än 
budgeterat.

Investeringsanalys
Investeringsbudgeten har blivit fullt 
utnyttjad under året och systemet leve-
ransgodkänts.

Framtiden
Allt	fler	medborgare	önskar	och	förvän-
tar sig kunna vara digitala i sin kontakt 
med kommunen. Det innebär större 
krav på tillgänglighet, servicenivå och 
arbetssätt. Därför kommer arbetet med 
att bland annat digitalisera arbetspro-
cesser fortsätta under kommande år. 
Målsättningen med digitaliseringen är 
att använda resurserna så effektivt som 
möjligt, samt ge ännu bättre service till 
medborgarna och bidra till nytta för vår 
miljö.

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

Ekonomi (mnkr) 2022 2021

Intäkter 9,8 9,4

Kostnader –22,7 –22,1

Årets resultat –13,0 –12,7

Budget 13,1 13,3

Driftbudgetavvikelse 13,1 13,3

Investeringar 531,0 0,0

Antal årsarbeten 25 25

Personalkostnadsandel 85,2 % 85,5 %
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MÅLOMRÅDE 
STRATEGISK 
FÄRDPLAN

RESULTATMÅL RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE RESULTAT KOMMENTAR

Hållbarhet
Stärka hållbarhetsarbetet 
inom miljö- och samhälls-
byggnadsprocessen

Konkreta aktiviteter, rutiner 
och riktlinjer, antal implemen-
terade och genomförda

> 3 >3

Som exempel kan nämnas arbe-
tet med hållbarhetskriterier och 
grönytefaktor i planeringen av Vilans 
strandäng

Aktiviteter för att stärka den 
biologiska mångfalden, antal 
utförda

> 4 > 4
Som exempel kan nämnas framtagen 
strategi för invasiva arter liksom ett 
förslag till naturvårdsplan

Utbildning
Skapa förståelse för miljö- 
och samhällsbyggnads-
processen

Dialog med arbetsliv och 
akademi, framtagen process 
och forum

Framtagen Framtagen

Arbete har gjorts med att skapa en 
bättre struktur för inkomna prakti-
kanter samt tydliggöra hur förvalt-
ningen ska förbättra samarbetet

Synliggjort vår verksamhet 
och våra medarbetare, antal 
tillfällen

> 4 > 4

Flera medarbetare har föreläst på 
högskolan liksom fått informera om 
vår verksamhet i andra positiva sam-
manhang.

Aktivt informerat om sam-
hällsbyggnadsprocessen, antal 
informationsinsatser

> 4 > 4
Flertalet samarbeten och olika former 
av samverkan mellan avdelningarna 
har utförts

Trygghet Stärka tilliten till 
myndighets utövningen

Samverkan mellan avdelning-
arna, utförda insatser > 3 > 3

Flertalet samarbeten och olika former 
av samverkan mellan avdelningarna 
har utförts

NKI för företag, värde livsmed-
el; miljö-/hälsoskydd; alkohol

75 
75 
75

>75 
>75 
>75

Preliminärt resultat vid årsskiftet är 
83,7	för	livsmedel,	79,4	för	miljö,	och	
88,7 för alkohol. Slutgiltiga siffror 
kommer i april 2023

Attraktivitet

Skapa förutsättningar för 
invånare, näringsliv och 
organisationer att växa och 
utvecklas

Tydliggörande vad den sökande 
kan förvänta sig i samband med 
ansökan, framtagen mall för 
processflöde	och	beskrivning

Framtagen Ej framtagen

Förtydligande på webb fortlöper. Mall 
för	processflöde	och	beskrivning	som	
kan användas av hela förvaltningen ej 
framtagen

Förbättring av den offentliga 
miljön, steg 1 - uppstart av 
projekt

> 2 projekt > 2 projekt
Deltar och projektleder projekten 
Tätorternas vardagsrum och levande 
stadskärna

Medarbetarmål
Attraktiv arbetsgivare med 
stolta, nöjda och engagerade 
medarbetare

Antal ex-jobb, praktikanter och 
etablerade samarbeten > 4 > 4

Vi	har	tagit	emot	flera	praktikanter	
under året och även inlett samarbete 
kring ett examensarbete

Medarbetarenkät, eNPS > Värdet 
2020 > värdet 2020 Mätningen 2022 hade eNPS 30, 2020 

hade eNPS 15

Jämställdhetsintegrering, fram-
taget förvaltningsövergripande 
informationsmaterial

Framtaget Pausad Avvaktar kommunövergripande 
informationsmaterial

Ekonomiska mål Optimerad  
resursanvändning

Budgetavvikelse < 3 % < 3 % Slutlig	avvikelse	ca	1	%	(134	tkr)

Utredning	skattefinansierad	
verksamhet

Utredning 
klar

Utredning 
klar

Förvaltningen har tagit fram en sam-
manställd rapport efter utredningen

Miljö- och hälsoskyddsnämndens styrkort 2022
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AB KRISTIANSTADSBYGGEN

Uppdrag
AB	Kristianstadsbyggen	(ABK)	är	ett	
allmännyttigt bostadsföretag vars uppgift 
är att bygga och förvalta hyresbostäder 
för alla boendegrupper. ABK äger och för-
valtar	9	229	bostäder	och	229	kommer-
siella lokaler i kommunen. I koncernen 
ingår de helägda dotterbolagen AB Allön, 
som förvaltar vård- och omsorgsboende 
i Kristianstad kommun, Specialfastig-
heter i Kristianstad AB, som förvaltar 
fastigheter för kommunal verksamhet, C4 
Parkerings AB, som förvaltar fastigheter 
för parkeringsrörelse samt C4 Kabel TV 
AB som är vilande.

Årets händelser
ABK:s verksamhet påverkades under året 
av kriget i Ukraina och pandemin. Orga-
nisationen anpassades till nya arbetssätt. 
I elkrisens spår skedde insatser under 
året för att minska elförbrukningen. 
Omvandlingen av Östermalms Park till 
ett modernt bostadsområde med 300 
bostäder fortgick. I Färlöv färdigställdes 
14 marklägenheter. I Tollarp och Åhus 

påbörjades produktionen av totalt 44 
bostäder. Renovering av tak, fönster och 
fasader liksom stam- och badrumsreno-
veringar genomfördes. Projektering för 
att omvandla lokaler på Gamlegården till 
en modern fritidsgård inleddes. Översyn 
av lokaler i Gamlegårdens centrum inled-
des. I AB Allön fortlöpte nyproduktionen 
av gruppboende i Åhus och vård- och 
omsorgsboende i Tollarp. Nyproduktio-
nen av gruppboendet i Färlöv färdigställ-
des under året.

Måluppfyllelse
Fina arbetsinsatser av personalen och 
god uthyrningsgrad för bostäder och lo-
kaler bidrog till det goda resultatet. Bola-
get hade en fortsatt hög frisknärvaro som 
kommer av nöjda medarbetare, aktivt 
förebyggande hälsoarbete, gemensamma 
aktiviteter och friskvårdssatsningar. 
Kund- och medarbetarenkät genomför-
des under året med gott resultat. Bolaget 
är en viktig samhällsaktör med ansvar 
för bostadssociala frågor såsom trygghet, 
trivsel och integration, samt för bostads-
försörjning och stadsutveckling som 

kommit kommunen och medborgarna 
till godo. Under året tillförde bolaget nya 
bostäder, renoverade och arbetade med 
planer för nya publika ytor för gemen-
skap och rekreation. ABK satsade även 
på att utveckla stadskärnan och dess att-
raktivitet genom hållbara renoveringar 
och attraktiva kommersiella lokaler.

Framtiden
ABK arbetar fortsatt för nöjda hyresgäs-
ter och en positiv utveckling i Kristian-
stad kommun genom nyproduktion av 
bostäder, underhåll av fastigheter, omtan-
ke om miljön för framtidens boende och 
med fortsatt fokus på sociala frågor och 
integration. ABK:s personal är en mycket 
viktig resurs för bolagets utveckling.

AB Kristianstadsbyggen (koncernen)

Ekonomi (mnkr) 2022 2021

Nettoomsättning 842,5 826,3

Resultat	efter	fin.	poster 33,7 62,1

Soliditet % 16,3 % 15,9	%

Nettoinvesteringar 379,5 245,8

Antal anställda 234 231
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C4 ENERGI AB

Uppdrag
C4 Energi säkerställer hållbar energi- och 
effektförsörjning i Kristianstads kom-
mun. Enligt ägardirektiv ska bolaget 
i samverkan med övriga kommunala 
verksamheter och andra lokala aktörer 
i kommunen verka för att Kristianstads 
kommun är ett ledande område i Europa 
när det gäller att visa upp miljömässigt 
helhets- och systemtänkande för att 
skapa ett uthålligt samhälle. Kärnverk-
samheten omfattar förnybar energi-
produktion och energieffektiviserande 
kunderbjudanden. C4 Energi producerar 
och	säljer	el,	fjärrvärme,	fjärrkyla,	biogas	
och biogödsel samt erbjuder tjänster och 
lösningar för solceller, elbilsladdning, 
energieffektivisering och telekommuni-
kation. 

Årets händelser 
Höga elpriser bidrog till ett mycket starkt 
resultat. Affärsområde Värmes elförsälj-
ning från egen produktion uppgick till 
112 miljoner kronor.
 Antalet elhandelskunder ökade med 
1 053 stycken och efterfrågan på nyan-
slutningar till elnätet ökade kraftigt.

 Samtliga andelar i solcellsparken är 
sålda. Efterfrågan på solceller ökade kraf-
tigt. 
 I Karpalund producerades 57 GWh 
biogas.	39	GWh	såldes	som	fordonsgas	
och 10 GWh levererades via gasledning 
till HKScan för att ersätta fossil gasol vid 
ångproduktion. 

Måluppfyllelse
C4 Energi bidrar med förnybar energi 
och insatser för energibesparing, som är 
avgörande för att uppnå klimatmålen. 
Indirekt bidrar också bolaget till övriga 
koncernövergripande mål. 
 Målen är baserade på fem perspektiv: 
Kunder, Ekonomi, Hållbarhet, Personal, 
Processer och Utveckling med god mål-
uppfyllnadsgrad. 

Framtiden
Ökad	elektrifiering	medför	att	energi-	
och effektförsörjning blir avgörande för 
tillväxt i kommunen. Rådande effektbrist 
kräver ökade investeringar i solceller, 
batterilagring och effektstyrning. En stor 
satsning behövs för att framtidssäkra 
elnätet. Effektsituationen kräver nya 

partnerskap och nära samarbete med 
kunder och andra aktörer på marknaden. 
 Allöverket bidrar positivt med lokal 
elproduktion och minskat behov av effekt 
för uppvärmning. Varmare klimat och 
mer volatila elpriser påverkar lönsam-
heten. EU:s negativa inställning till rest-
produkter från skogsbruket/biobränsle 
utgör ett hot.
 Efterfrågan på solceller och elbilsladd-
ning ökar. 
 Biogas är viktig för det lokala 
kretsloppet men även för effektbristen 
eftersom	en	snabb	elektrifiering	av	buss-
trafiken	riskerar	att	förvärra	läget.	Stor	
osäkerhet råder dock avseende bidrag 
och skattebefrielse.
 Fiberinfrastrukturen och IoT-til-
lämpningar är viktiga för utveckling av 
samhället. 

C4 Energi AB (koncernen)

Ekonomi (mnkr) 2022 2021

Nettoomsättning 807,0 684,3

Resultat	efter	fin.	poster 76,3 128,1

Soliditet % 46,6 % 45,8 %

Nettoinvesteringar 198,2 135,8

Antal anställda 101 98
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Uppdrag 
Renhållningen Kristianstad har som 
huvuduppdrag att på ett effektivt sätt 
samla in och omhänderta kommuninvå-
narnas hushållsavfall med fokus på bästa 
service, miljö- och kundnytta. 

Årets händelser 
Renhållningens app släpptes i ny version 
som underlättar för invånarna att ha koll 
på sina besök till återvinningscentraler-
na. På Åhus återvinningscentral möjlig-
gjordes materialåtervinning av böcker i 
stället för energiåtervinning i ny fraktion. 
1 januari 2022 blev returpapper ett kom-
munalt ansvar och samlas in av Renhåll-
ningen. Under 2022 kom cirka 3300 barn 
till den miljöpedagogiska verksamheten 
på	Returum.	De	fick	testa	olika	aktiviteter	
i återbruksstudion och skaparverksta-
den. Utdelning till kommunens försko-
leklasser av Renhållningens barnbok 
Mika och Humlan startade under våren 

och under sommaren anordnades Mika 
och Humlan-dagen. Maträddarna är 
ett samverkansprojekt med syfte att 
minska matsvinn och öka den sociala 
hållbarheten i Kristianstad. Maträddarna 
tvingades hålla stängt en tid på grund av 
lågt	matinflöde	men	frampå	höstkanten	
kunde de åter öppna. I oktober samlades 
Renhållningens personal för utbild-
ningsdag,	där	alla	fick	möjlighet	att	testa	
miljöpedagogik i olika former.

Måluppfyllelse 
Bolaget utgick från medborgarnas behov 
och fortsatte skapa förutsättningar för en 
bra service. För att vara en attraktiv och 
modern arbetsgivare arbetade bola-
get med delaktighet, engagemang och 
ansvarstagande med sina medarbetare. 
Ekonomin fortsatte planeras långsiktigt 
och kostnader sågs över löpande. Bolaget 
redovisade ett negativt resultat 2022 på 
-5,0 miljoner kronor före skatt, vilket 
minskar skulden till abonnenterna. 

Framtiden 
Renhållningen fortsätter utveckla verk-
samheten för att leda vägen inom avfalls-
hantering. Med kunskap som grundstom-
me vill bolaget inspirera och engagera 
för en mer hållbar utveckling. Planering 
inför etapp 2 på Returum fortsätter. 2023 
kommer stort fokus att ligga på förbere-
delser inför kommande lagstiftning om 
fastighetsnära insamling av förpackning-
ar, där införande av fyrfackskärl varit en 
god start. 2023 ser Renhållningen också 
fram	mot	att	fira	130	år.

Renhållningen Kristianstad

Ekonomi (mnkr) 2022 2021

Nettoomsättning 129,0 120,6

Resultat	efter	fin.	poster 0,0 0,0

Soliditet % 4,7 % 4,5 %

Nettoinvesteringar 8,9 5,1

Antal anställda 81 82



VERKSAMHETSBERÄTTELSER  |  103

ÅHUS HAMN & STUVERI AB

Uppdrag
Åhus Hamn & Stuveri AB är ett hamnbo-
lag med delat ägarskap mellan Kristian-
stads kommun till 54 procent och Åhus 
Stuveriintressenter AB till 46 procent. 
Hamnbolagets uppdrag är att utveckla 
verksamheten i Åhus Hamn som logistik-
centrum och därigenom främja utveck-
lingen av företagande och sysselsättning 
i Kristianstads kommun. I koncernen 
ingår också det helägda dotterbolaget 
G. Lindéns, Fritz Nilssons Eftr. AB som 
tillhandahåller mäkleri- och speditions-
tjänster.

Årets händelser
Hamnbolaget	har	under	året	haft	flera	
besök av containerrederiet MSC med 
större containerfartyg. Detta är ett ef-
fektivt och hållbart sätt att transportera 
tomcontainers till exportkunderna.
 I mars genomfördes en ägardialog där 
det beslutades att starta en utredning om 
en eventuell framtida hamnutbyggnad, 
då det är viktigt för kunderna att kunna 
få in större fartyg.

	 Den	7	juni	fick	hamnen	besök	av	
kryssningsfartyget National Geographic 
Explorer. Passagerarna besökte bland 
annat Absolut Home och det framfördes 
förhoppningar	om	fler	besök.
 På årets sista styrelsemöte meddelade 
VD sin avgång per juni 2023. Rekrytering 
av ny VD har påbörjats. 
 Bolaget har fortsatt deltagit i EU-
projektet WISA, Water Innovation System 
Amplifier,	tillsammans	med	Krinova.	
Projektet avslutades i november och 
hamnbolaget	fick	mycket	positiv	respons	
för sitt innovativa arbetssätt.

Måluppfyllelse
Bulksegmentet håller samma volymer 
som föregående år men containerseg-
mentet tappar 20 procent över kaj. 
Denna volym hanteras dock över land 
och blir därmed inte resultatpåverkande. 
De osannolika kostnadsökningarna avse-
ende energi har påverkat bolaget under 
året. Här har bolaget varit tvunget att 
kompensera sig gentemot kund.

 På fastighetssidan har i stort sett all 
tillgänglig yta varit uthyrd under året.
 Den totala godsomsättningen över kaj 
har minskat med 2 procent, men detta till 
trots uppnår bolaget med råge budgete-
rat resultat.

Framtiden
Bolaget ska ha stort fokus på att öka 
godsvolymen som hanteras över kaj. 
Den nya kranen och nya magasin skapar 
positiva möjligheter att locka nya kunder 
till	hamnen.	Det	finns	goda	möjligheter	
för	nyetablering	av	fler	företag	inom	
hamnområdet som kan dra nytta av den 
goda	infrastruktur	och	service	som	finns.

Åhus Hamn & Stuveri AB

Ekonomi (mnkr) 2022 2021

Nettoomsättning 61,8 55,2

Resultat	efter	fin.	poster 11,8 6,6

Soliditet % 35,0 % 29,2	%

Nettoinvesteringar 6,3 12,9

Antal anställda 25 24
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KRISTIANSTAD AIRPORT AB

Uppdrag
Bolaget	startade	sin	verksamhet	1984	
och	bedriver	flygplatsverksamhet	på	
Kristianstads Österlen Airport i Everöd.  
Huvudinriktningen för bolaget, vilket 
också	speglar	trafiken,	är	att	säkerställa	
en linje till och ifrån Stockholm. 

Årets händelser
Reguljär	linjetrafik	mellan	Kristianstad	
och Stockholm återupptogs den 28 mars 
2022, då det nybildade bolaget Skåne-
flyg	AB	startade	upp	linjen.	Utmaningar	
som	Skåneflyg	har	är	framförallt	att	nå	
Stockholmsmarknaden i större utsträck-
ning samt att hantera de höga energi- och 
bränslekostnaderna. Under våren 2023 
kommer	allt	fler	aktiviteter	i	Stockholm	
förhoppningsvis leda till ökat passagerar-
inflöde	ifrån	den	regionen.
 Sjöfartsverkets Bas Syd var klar i 
juni	2022	och	inflyttning	skedde	under	
samma månad. Verksamhet är en oerhört 

viktig samhällsfunktion och visar med 
eftertryck,	än	en	gång,	hur	viktig	flygplat-
sen är. Basen är en av fem i landet och 
den är bemannad 365 dagar om året 24 
timmar per dygn. 
	 Det	samhällsviktiga	flyget	blir	alltmer	
närvarande	på	flygplatsen.	Under	2022	
hade	flygplatsen	cirka	170	samhällsvik-
tiga	flyg,	vilket	innebär	ett	genomsnitt	
på	nästan	ett	flyg	varannan	dag.	Med	ett	
oroligt omvärldsläge och ökat behov av 
såväl beredskap som civilt försvar ser 
bolaget	att	det	samhällsviktiga	flyget	
kommer fortsätta öka under kommande 
år.

Måluppfyllelse
Bolaget redovisade ett negativt resultat 
efter	finansiella	poster	med	minus	14,2	
miljoner kronor vilket är en förbättring i 
förhållande till föregående år med cirka 
1,4 miljoner kronor.
 Under 2021 var investeringsvolymen 

cirka 5,3 miljoner kronor. Merparten var 
investeringar som på kort sikt ger miljö- 
och energivinster samt på längre sikt 
även ger ekonomiska vinster. 

Framtiden
Bolaget	har	nu	tecknat	avtal	med	Trafik-
verket	om	att	vara	beredskapsflygplats	
även under 2023. Detta innebär att 
bolaget på en timmes varsel ska kunna 
öppna	flygplatsen	för	att	ta	emot	sam-
hällsviktigt	flyg,	dygnet	runt.	Bolaget	har	
en tydlig och rimlig förhoppning om att 
under året få beslut om att vara perma-
nent	beredskapsflygplats.

Kristianstad Airport AB

Ekonomi (mnkr) 2022 2021

Nettoomsättning 8,7 5,1

Resultat	efter	fin.	poster –14,2 –15,6

Soliditet % 76,0 % 85,0 %

Nettoinvesteringar 5,3 1,7

Antal anställda 23 21
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KRINOVA AB

Uppdrag 
Med basen i det lokala näringslivet ska 
Krinova öka attraktionskraften och 
tillväxten för Kristianstad och nordöstra 
Skåne. Krinova har utvecklat en unik 
regional och nationell position inom 
livsmedelsområdet. Regionalt omfattar 
uppdraget utveckling av livsmedelsom-
rådet i hela Skåne. Krinova har även en 
inkubator med nationellt intag. 

Årets händelser 
Närmare 70 nya företag sökte sig till 
Krinova för stöd i innovations- och 
utvecklingsarbete och Krinova arbetade 
aktivt med stöd till 150 entreprenörer.  
De event och aktiviteter som arrangera-
des på Krinova lockade under året drygt 
18 000 deltagare och hundra företag har 
sina kontor i fastigheten.
 Krinova utsågs, i nationell konkurrens, 
till excellent inkubator av statens innova-
tionsmyndighet Vinnova. Utmärkelsen är 
en kvalitetsstämpel och ett kvitto på Kri-
novas arbete. Nio livsmedelsbolag antogs 

till inkubatorn. Under året lanserades 
även ett digitalt affärsutvecklingsstöd för 
entreprenörer.
 Samarbeten fördjupades med strate-
giskt viktiga aktörer. AgriHub Syd bilda-
des med LRF Skåne och SLU Partnerskap 
Alnarp, nytt samarbetsavtal slöts mellan 
Krinova, Malmö Stad och Minc för att 
bidra till att utveckla livsmedelsområdet 
ytterligare och samarbete inleddes med 
fem Science Parks med kompletterande 
profilområden	i	sydöstra	Sverige.	
 Två strategiska projekt var GO för en 
hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen 
och Primär för att accelerera omställ-
ningen mot ett mer klimatneutralt 
livsmedelssystem.

Måluppfyllelse
Syftet med Krinovas verksamhet är inte 
att gå med vinst utan att skapa hållbar 
tillväxt och nya arbetstillfällen i de bolag 
Krinova arbetar med. Företagen som fått 
stöd av Krinova skapade tillsammans 
500 nya jobb under 2021 och har haft 

en omsättningsutveckling på 40 procent 
under de senaste fem åren. 2022 hade 
Krinova AB en omsättning på 23,7 miljo-
ner kronor.

Framtid
Implementering av strategin Krinova 
3.0 fortgår. Målet är att stärka Krinovas 
position som Nordens ledande innova-
tionsaktör inom livsmedel, ta en ledande 
roll som lokal branschöverskridande 
tillväxtmotor, ta en position som ledande 
aktör inom innovationsledning och 
testbäddsbygge och samtidigt vara en 
attraktiv plats för att få företag och af-
färsidéer att växa. Krinovas co-working 
space står klart 2023.

Krinova AB

Ekonomi (tkr) 2022 2021

Nettoomsättning 23,7 21,7

Resultat	efter	fin.	poster 2,7 1,8

Soliditet % 36,8 % 50,4 %

Nettoinvesteringar 0,1 0,1

Antal anställda 20 19



106  |  VERKSAMHETSBERÄTTELSER

KRISTIANSTADS INDUSTRIBYGGNADS AB

Kristianstads  
Industribyggnads AB

Uppdrag
Bolaget har som syfte för sin verksamhet 
att uppföra, köpa och förvalta fastigheter 
för beredande av lokaler för hantverk, 
småindustri och därtill hörande kollektiva 
anordningar i arbetsbefrämjande syfte 
samt att bedriva annan därmed jämförlig 
verksamhet.
 Bolaget ägs till 100 procent av Kristian-
stads	Kommunföretag	AB	(KKF).

Årets händelser
Samtliga fastigheter är avyttrade och det 
bedrevs därför ingen uthyrningsverksam-
het i bolaget under det gångna året.

Målupppfyllelse
Det redovisade resultatet var i nivå med 
budgeterat resultat 

Framtiden
I dagsläget är bolagets framtid oklar. Om 
verksamheten inte återupptas kan det bli 
aktuellt med avveckling av bolaget.

Kristianstads Industribyggnads AB

Ekonomi (mnkr) 2022 2021

Nettoomsättning 0,0 0,0

Resultat	efter	fin.	poster 0,0 0,0

Soliditet % 99,8	% 99,8	%

Nettoinvesteringar 0,0 0,0

Antal anställda 0 0
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TN § 25 

VA särredovisning 2022 
Änr TN 2021/1524 

Beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Att godkänna upprättad särredovisning för VA-verksamheten 2022 

 

Sammanfattning 
Enligt vattentjänstlagen 50 § ska huvudmannen årligen upprätta en särre-
dovisning för vatten- och avloppsverksamheten. Redovisningen ska upprät-
tas enligt god redovisningssed inom kommunal sektor och innehålla en re-
sultat- och balansräkning. Särredovisningen ska också göras tillgänglig för 
fastighetsägarna, samt fastställas av huvudman.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Att godkänna upprättad särredovisning för VA-verksamheten 2022 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2023-02-03 
Särredovisning VA-verksamheten 2022 
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Staben 
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VA särredovisning 2022 
Änr TN 2021/1524 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Att godkänna upprättad särredovisning för VA-verksamheten 2022 

Sammanfattning 
Enligt vattentjänstlagen 50 § ska huvudmannen årligen upprätta en särredo-
visning för vatten- och avloppsverksamheten. Redovisningen ska upprättas 
enligt god redovisningssed inom kommunal sektor och innehålla en resultat- 
och balansräkning. Särredovisningen ska också göras tillgänglig för fastighets-
ägarna, samt fastställas av huvudman.  

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2023-02-03 
Särredovisning VA-verksamheten 2022 

Ärendet 
Enligt vattentjänstlagen 50 § ska huvudmannen årligen upprätta en särredo-
visning för vatten- och avloppsverksamheten.  
Redovisningen ska upprättas enligt god redovisningssed inom kommunal sek-
tor och innehålla en resultat- och balansräkning. Särredovisningen ska också 
göras tillgänglig för fastighetsägarna, samt fastställas av huvudman.  
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Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

Jimmy Källström    Lars Svensson 
Förvaltningschef   Avdelningschef VA 

 

Beslut expedieras till 
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Förvaltningsberättelse  

Om VA-verksamheten 

Tekniska förvaltningen ansvarar för utveckling, 

byggnation och förvaltning av offentliga platser 

och byggnader. I det ingår även vatten- och 

avloppsförsörjning (VA) och väghållningsansvar. 

Verksamheten bedrivs under tekniska nämnden. 

VA-verksamheten är finansierad av kommunens 

VA-abonnenter och är enligt 50 § 

vattentjänstlagen skyldig att varje år upprätta en 

separat resultat- och balansräkning samt en verksamhetsberättelse. Verksamheten 

bedrivs av tekniska förvaltningens VA-avdelning och anläggningsavdelning. 

VA-verksamheten jobbar för ett hälsosamt och rent kranvatten för våra 

abonnenter. Vi arbetar även för att skydda grundvatten, sjöar, vattendrag och hav. 

Vi levererar dricksvatten och tar hand om spill- och dagvatten, som tillsammans 

definieras som avlopp. Det innefattar planering, utveckling, drift, administration 

och underhåll av ledningsnät, vatten- och reningsverk. Verksamheten styrs av flera 

lagar, där de viktigaste är vattentjänstlagen, livsmedelslagen och miljöbalken.  

 

 

Årets händelser 

VA-avdelningen har många pågående investeringsprojekt varav några är av större 

karaktär och dessa har under 2022 fortsatt enligt plan. Centrala reningsverkets 

ombyggnation pågår och under året har maskininstallationer påbörjats och insidan 

av verket börjar ta form. Projektet är en förutsättning för att VA-verksamheten ska 

Lars Svensson, VA-chef i Kristianstads kommun 
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kunna leva upp till det lagstyrda miljöansvaret, men också för Kristianstads 

tillväxt. Verket ska bli ett av Europas modernaste och utformas för att kunna 

hantera de problematiska mikroplasterna i avloppsvattnet. Det förbereds även för 

att i framtiden kunna hantera läkemedelsrester.  

För att kunna få in spillvatten till nya centrala reningsverket byggs två intags-

pumpstationer, lokaliserade på Björkhem. Under 2022 har ledningsdragning samt 

byggnationen av dessa två pumpstationer påbörjats. Pumpstationerna ska stå 

färdiga samtidigt som det nya reningsverket tas i drift. 

Byggnationen av nytt vattenverk i Gärds Köpinge har fortlöpt och i stort sett är 

verket nu färdigt med några få tekniska detaljer kvar.  

Utöver dessa stora projekt pågår även upprustningar av befintliga 

vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer. Att modernisera 

verken med bland annat nya styr- och övervakningssystem samt ny 

mekanisk utrustning är en viktig del i vår verksamhet för att upprätthålla 

driftsäkerheten.  

På vattenverken i Färlöv och Vånga installerades ultraviolett ljus för att öka 

dricksvattensäkerheten. Ljuset skapar en barriär som hämmar tillväxten av 

mikroorganismer. På flera vattenverk har skalskydden förbättrats för att 

undvika oönskade besök. 

Energianvändning är en viktig punkt för vår verksamhet. Under 2022 påbörjades 

en energikartläggning som kommer leda till rekommendationer gällande 

energieffektivisering på våra verk. 

Arbetet med tillskottsvattenreducering fortskrider och kommer fortsätta i flera år 

framöver. Det är en komplicerad åtgärd som ofta involverar fastighetsägare som i 

vissa fall måste gräva om ledningar inne på sin fastighet för att vara korrekt 

inkopplade på ledningsnätet.  

Utbyggnaden av VA-nätet, för att skydda miljö och människors hälsa, pågår och en 

ny VA-strategi har fastställds. 

För att kunna upprätthålla vårt uppdrag, leverera rent dricksvatten samt rena 

avloppet på ett ansvarsfullt sätt, arbetar vi aktivt med att skydda vårt grundvatten 

och hålla hög säkerhet i produktionen och distributionen av dricksvattnet. För att 

hjälpa till med att hålla sjöar, vattendrag och hav levande, är VA-avdelningen en 

aktiv part i relevanta forum. 
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Ekonomi 

 

VA-verksamheten redovisar ett underskott uppgående till 9,8 mkr jämfört med 

budgeterat nollresultat. Under året som gått har vi befunnit oss i en tid där 

omvärlden har varit och är instabil i flera avseenden. Vi har haft kraftiga ökningar 

av el-, bränsle- och materialpriser. 

  2022 2021   2020 2019 

Årets resultat (tkr) -9 864 4 546   1 932 -1 789 

     

Verksamhetens intäkter 

Intäkterna består till största delen av VA-avgifter, som utgörs av brukningsavgifter 

och anläggningsavgifter. Övriga intäkter avser till största delen ersättningar från 

försäljning av biogas, omhändertagande av slam och investeringsbidrag.  

VA-verksamhetens intäkter uppgick till 204 mkr (191 mkr) år 2022. Ökningen 

förklaras huvudsakligen av taxehöjningen med 7%.  

Verksamhetens kostnader 

Årets driftskostnader uppgick till 152 mkr (132 mkr). VA-verksamhetens 

kostnader är främst personalkostnader, drift och underhållskostnader, elektricitet, 

kemikalier och material.  

Kapitalkostnader, avskrivningar uppgick till 53 mkr (49 mkr) och ränta uppgick till 

8 mkr (5 mkr).  Totalt 61 (54 mkr) 
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Fördelning av gemensamma kostnader 

Kristianstads kommuns VA-verksamhet är en del av tekniska nämnden varför olika 

resurser är samordnande i kommunen. För att redovisa ett rättvisande resultat för 

verksamheten fördelas delar av dessa gemensamma kostnader till VA-

verksamheten. 

Typ av gemensam resurs (tkr) Fördelat 

Arbetsplatskostnad (Rådhuset) 424 

Fiberanslutningar (IT) 1 216 

It och telefoni (IT) 672 

Kartverk (Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen) 1 107 

Kommunens centrala ekonomiavdelning (KLK) 432 

Kommunens centrala HR-avdelning (KLK) 365 

Larm (Räddningstjänst) 421 

Leasingbilar (GS) 1 080 

Lokalhyror (Rådhuset) 1 450 

Städning (GS) 402 

Totalt 7 569 

 

Resultatfond 

Enligt förarbeten till vattentjänstlagen (LAV) bör både tillfälliga överuttag och 

underskott regleras inom tre år genom exempelvis en taxejustering. Utjämningen 

sker i den så kallade resultatfonden. Årets resultat påverkar resultatfonden 

negativt.  

Resultatfond (tkr) 2022 2021   2020 2019 

Ingående eget kapital  4 989    444 -1 489        0 

Årets resultat -9 864 4 545  1 933   -1 789 

Justering, eget kapital   0  0   0    300 

Utgående eget kapital  -4 875 4 989     444   -1 489 
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Investeringar 

Totalt uppgick årets investeringsbudget till 587,5 mkr (457 mkr) varav 388,5 mkr 

har nyttjats under året. Avvikelsen beror främst på att stora projekt förskjuts i 

genomförandet till nästa år (Centrala reningsverket, Gärds Köpinge vattenverk, 

överföringsledningar mellan Gärds Köpinge VV och Åhus, nya intags-

pumpstationer och ledningar till CRV).  

Årets investeringar budget och utfall 

Investeringar (tkr)    Budget 2022       Utfall 2022                  Avvikelse 

Avloppsrening 116 600 69 644 -46 956 

CRV 279 711 177 197 -102 514 

Dricksvattenproduktion 37 676 34 631 -3 045 

Överföringsledningar 40 223 3 431 -36 792 

Ledningsförnyelse VA 48 000 74 387 26 387 

Inventarier, maskiner VA 300 1 369 1 069  

VA-utbyggnad 65 000 27 885 -37 115 

Totalt 587 510 388 544 -198 966 

 

Årets investeringar på 388 mkr ligger högre jämfört med 3 års-snittet. De 

kommande tre åren prognostiseras investeringar att öka beroende på att flera 

stora projekt kommer att bli klara samtidigt.  Reinvesteringar främst i ledningsnät 

fortsätter löpande enligt plan. Den ökade investeringsnivån kommer innebära 

ökad upplåning med ökade räntekostnader som följd, vilket måste beaktas inför 

framtiden. 

Summa investeringar 2019–2022 

  2022 2021 2020 2019 

År/tkr 388 544 292 305 285 442 177 249 

 

Taxor 

VA-taxan består av brukningsavgifter som består av en fast avgift och en rörlig 

avgift beroende på konsumtion av va-tjänster. Utöver detta tar VA-verksamheten 

ut anläggningsavgifter vid nyanslutningar av abonnenter.  

Fullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 14 september 2021 att höja 

brukningstaxorna med 7 % per den 1/1 - 2022.  

Brukningsavgiften är en periodisk avgift som abonnenterna betalar för drift- och 

underhållskostnader samt för kapitalkostnader (avskrivningar och ränta på lånat 
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kapital). Brukningsavgiften skall även användas för andra nödvändiga kostnader 

som inte täcks av anläggningsavgiften.  

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägare betalar för att täcka 

kostnader i samband med anslutning av vatten och avlopp. Anläggningssavgiften 

periodiseras och resultatförs succesivt i takt med att investeringen skrivs av.  

Hur de olika taxorna är konstruerade framgår av kommunens hemsida. 

Verksamhetsmått 

Kristianstads kommun har till stor del ett gammalt ledningsnät som behöver 

renoveras. Begreppet ledningsförnyelse syftar till att just förnya och rusta upp 

befintligt ledningsnät, både för vatten- och avloppsledningar.  

Ledningsförnyelse 2022 2021 2020 

Vatten, km 6,1 3,8 2,7 

Spillvatten, km 6,3 1,9 6,0 

Dagvatten, km 3,6 3,7 3,0 

Totalt 16,0 9,4 11,8 

 

Kristianstads kommun bygger även nya ledningar. Ledningsnätet byggs ut vid 
exploatering, VA-utbyggnad på landsbygden samt överföringsledningar för en mer 
hållbar och säker VA-försörjning. 

Nya ledningar 2022 2021 2020 

Vatten, km  1,2 9,1 20,9 

Spillvatten, km  1,0 6,7 6,9 

Dagvatten, km  1,3 3,8 1,1 

Totalt 3,5 19,6 28,9 

 

Varje år förekommer det vattenläckor i kommunens ledningsnät. Dessa kan vara 

både i större och mindre omfattning och är svåra att förutse. Antalet vattenläckor 

varierar mellan åren. 

Antal vattenläckor 2022 2021 2020 

Antal rörbrott/vattenläckor på 

vattenledningsnätet och serviser 
76             34 16 
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Framtiden 

Strategiska frågor gällande vatten, spillvatten och dagvatten har blivit en väsentlig 

del av vår verksamhet och vi kommer under kommande år fortsätta arbeta med att 

fokusera på strategiska frågor i syfte att möta kommunens framtida behov av 

infrastruktur inom vatten och avlopp. 

Strategiska frågor som VA-avdelningen redan arbetar med och som är prioriterade, 

är att säkra medborgarnas dricksvattenförsörjning och dricksvattentillgång. Det 

görs genom att inrätta nya och revidera gamla vattenskyddsområden samt ansöka 

om nya och utökade vattendomar. 

Energikartläggningen som påbörjades 2022 kommer fortsätta under 2023 och 

målsättningen är att begränsa vårt energinyttjande och därigenom minska vår 

verksamhets inverkan på miljön och minska driftskostnader. Arbetet med att 

minimera energianvändningen är också en del i alla investeringar och 

reinvesteringar som görs, då vår målsättning är att alltid använda bästa möjliga 

teknik i kommunens anläggningar. 

Dricksvattnet ska alltid vara tjänligt och medborgarna ska kunna ha förtroende för 

oss att dricksvattnet är av god kvalitet. Därför är driftsäkerheten kring våra 

vattenverk samt distributionssystem en nyckelfråga. Vi ska fortsätta modernisera 

våra verk, bland annat genom installation av UV-ljus och nya säkrare styr- och 

övervakningssystem.  

Det nya vattenverket i Gärds Köpinge förväntas tas i drift under 2023 och byarna 

Gärds Köpinge, Östra Sönnarslöv och Huaröd kommer få sitt vatten därifrån. 

Vattenverket ger på sikt större redundans och ökad leveranssäkerhet, både mot 

befintlig bebyggelse i Gärds Köpinge, Everöd, Östra Sönnarslöv och Huaröd, men 

även mot Åhus/Yngsjö när den överföringsledningen är färdigbyggd. 

VA-avdelningen ska klara utsläppskraven för rening av avloppsvatten. För att 

upprätthålla dessa krav krävs god driftsäkerhet och en fortsatt hög 

reinvesteringstakt för reningsverk och pumpstationer. Reningsverken är en viktig 

del av kommunens infrastruktur för att reducera miljöpåverkan på sjöar, 

vattendrag och hav. 

Vatten- och avloppsledningsnäten är en förutsättning för säker 

dricksvattenleverans och avloppsförsörjning till anslutna abonnenter. För att 

kunna tillhandahålla dessa tjänster på ett tillförlitligt sätt måste ledningsnätet 

inom Kristianstads kommun förnyas. Därför pågår ett intensivt arbete med att ta 

fram en uppdaterad plan gällande ledningsförnyelse där VA-avdelningen fokuserar 

på de strategiska delarna och anläggningsavdelningen har till uppgift att hjälpa till 

med ombyggnationen av VA-nätet. Dagvattenledningarna i kommunen är även 
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dessa hårt belastade och funktionen påverkas av stadens förtätning. Dessa 

ledningar behöver förnyas och kompletteras med dagvattendammar och diken för 

att minska risken för översvämningar och uppfylla miljökvalitetsnormer i våra 

recipienter. 

Finansiella rapporter 

Redovisningsprinciper 

Verksamhetens resultat- och balansräkning har upprättats i enlighet med Lagen 

om kommunal redovisning och de rekommendationer som lämnas av Rådet för 

kommunal redovisning, samt med beaktande av Lagen om allmänna vattentjänster. 

En fullständig beskrivning av Kristianstads kommuns redovisningsprinciper 

återfinns i kommunens årsredovisning. Nedan följer en beskrivning av väsentliga 

redovisningsprinciper för VA-verksamheten. 

VA-verksamheten utför inga uppdrag utanför verksamhetens 

huvudmannauppdrag enligt vattentjänstlagen, varför inga kostnader och intäkter 

uppstår som behöver särredovisas från huvudmannauppdraget. 

Intäkter från VA-taxan 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 

kommer att tillgodogöras VA-verksamheten och intäkterna kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt.  

Prissättning för försäljning av verksamhetens tjänster regleras i VA-lagen av 

självkostnadsprincipen. När avgifterna överstiger kostnaderna särredovisas dessa 

som en skuld till abonnentkollektivet under rubriken ”Förutbetalda avgifter ”. Är 

differensen tillfällig återförs medlen de närmaste tre åren genom taxesänkning 

eller nödvändiga kostnadsökningar. Vid underskott och det inte finns något 

historiskt överuttag att reglera minskar underskottet eget kapital. 

Vid anslutning av nya abonnenter faktureras en anläggningsavgift. 

Anläggningsavgifterna skall täcka avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät, 

räntekostnader för nyanläggning i ledningsnät, direkta kostnader i samband med 

anslutning samt administration i samband med anslutning (såsom fakturering, 

kommunikation med kund, inspektion mm). Avskrivningstiden för ledningsnät är 

75 år. Den del av anläggningsavgiften som avser att täcka investeringen 

periodiseras och intäktsförs successivt och i takt med att investeringsutgiften 

kostnadsförs (avskrivningen). Den del som avser att täcka direkta kostnader 

intäktsförs direkt 10% över resultaträkningen 
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Investeringsfond 

Enligt vattentjänstlagens § 30 får medel avsättas till en fond för framtida 

nyinvesteringar om investeringen finns i en fastställd investeringsplan, den är 

kalkylerad och att det framgår när medlen är avsedda att tas i anspråk samt att 

planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av 

avsättningens storlek. Investeringen skall komma hela kollektivet tillgodo. 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 

tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för 

samtliga typer av materiella tillgångar. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod 

om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger 

gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt 

prisbasbelopp kr. 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt: 

Vatten och avloppsledningar:                                                                            50 - 75 år 

Byggnader och tekniska anläggningar:                                                           10 - 80 år 

Maskiner och inventarier:                                                                                    3 - 20 år 

 

Komponentavskrivningar tillämpas på alla anläggningar med ett 

anskaffningsvärde på minst 5 mkr. 
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Resultaträkning (alla belopp i tkr)    

  
Not 2022 2021 2020 

Verksamhetens intäkter 1 204 118 190 912 170 526 

Verksamhetens kostnader 2 -152 841 -132 526 -121 116 

Avskrivningar 3 -53 340 -49 076 -42 585 

Verksamhetens nettokostnader  -2 064 9 309 6 825 

Finansiella intäkter  81 94 122 

Finansiella kostnader 4 -7 882 -4 858 -5 014 

Resultat efter finansiella poster  -9 864 4 545 1 933 

Extraordinära kostnader  0 0 0 

Årets resultat   -9 864 4 545 1 933 
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Balansräkning (alla belopp i tkr) 

Tillgångar 
Not 2022 2021 

Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar  1 826 387 1 489 876 

VA-anläggningar 5 1 674 440 1 353 350 

Maskiner 6 145 046 127 965 

Inventarier 7 1 328 1 439 

Bilar och transportmedel 8 3 952 5 370 

Övriga maskiner och inventarier 9 1 622 1 752 

Omsättningstillgångar  30 847 58 786 

Kortfristiga fordringar 10 30 847 27 251 

Kassa, bank 11 0 31 534 

Summa tillgångar   1 857 234 1 548 661 
 

 

Eget kapital, avsättningar och skulder 
Not 2022 2021 

Eget kapital 12 -4 875 4 989 

Långfristiga skulder  1 686 976 1 500 169 

Låneskuld hos kommunen 13 1 437 972 1 266 861 

Förutbetalda investeringsbidrag 14 12 536 10 293 

Förutbetalda anläggningsavgifter 15 236 469 223 015 

Kortfristiga skulder  175 133 43 503 

Kortfristig skuld till kommunen 11 127 058 0 

Leverantörsskulder  41 431 40 448 

Upplupna kostnader/förutbetalda 

intäkter 16 6 645 3 054 

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder   1 857 234 1 548 661 
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Noter till resultat-och balansräkning (alla belopp i tkr) 

Not 1 Verksamhetens intäkter   2022 2021 

Avloppsavgifter  99 575 92 671 

Vattenavgifter  51 702 49 483 

Dagvattenavgifter  16 232 14 975 

Anläggningsavgifter  10 654 9 502 

Övriga ersättningar  10 100 6 198 

Övriga hyror och arrenden  263 262 

Bidrag  708 3 815 

Försäljning   0 0 

Återvunna kundfordringar  156 105 

Internfördelad tid*  14 727 13 902 

Summa   204 118 190 912 
*Arbetad tid mot skattefinansierad verksamhet  506 438 

  Arbetad tid mot investeringar  14 221 13 464 

  Summa  14 727 13 902 
    

Not 2 Verksamhetens kostnader   2022 2021 

Material  -22 449 -18 530 

Personalkostnader  -48 260 -46 472 

Externt köpta tjänster  -64 728 -50 629 

Från kommunen fördelade kostnader  -7 569 -6 658 

Internfördelade kostnader*   
-9 836 -10 238 

Summa   -152 841 -132 526 
* från andra avdelningar inom förvaltningen, exempelvis 

anläggningsavdelningen, staben. 
   

    

Not 3 Avskrivningar    2022 2021 

Planenliga avskrivningar materiella 

anläggningstillgångar 
 

-50 025 -46 520 

Nedskrivning av materiella 

anläggningstillgångar* 
 

-2 402 0 

Utrangering av materiella 

anläggningstillgångar 
 

-914 -2 557 

Summa   -53 340 -49 076 

*Nedskrivning avser överföringsledning för vatten på 

Jamboree A3 området 2022         

Not 4 Finansiella kostnader   2022 2021 

Räntor på upplåning hos kommunen  -7 815 -4 808 

Övriga finansiella kostnader  
-66 -50 

Summa   -7 882 -4 858 
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Not 5 VA-anläggningar   2022 2021 

Anskaffningsvärde  1 786 579 1 533 729 

Ackumulerade avskrivningar  -433 229 -401 514 

Redovisat värde vid årets början  1 353 350 1 132 216 

Investeringar  358 550 255 407 

Avskrivningar  -34 145 -31 716 

Nedskrivning  
-2 402 0 

Försäljningar och utrangeringar  -914 -2 557 

Redovisat värde vid årets slut   1 674 440 1 353 350 

    
Not 6 Maskiner    2022 2021 

Anskaffningsvärde  185 092 163 881 

Ackumulerade avskrivningar  -57 128 -44 588 

Redovisat värde vid årets början  127 965 119 293 

Investeringar  31 065 21 211 

Avskrivningar   -13 984 -12 539 

Redovisat värde vid årets slut  145 046 127 965 

    
Not 7 Inventarier   2022 2021 

Anskaffningsvärde  8 248 8 248 

Ackumulerade avskrivningar  -6 809 -6 455 

Redovisat värde vid årets början  1 439 1 793 

Investeringar  234 0 

Avskrivningar  -346 -354 

Redovisat värde vid årets slut   1 328 1 439 

    
Not 8 Bilar och transportmedel   2022 2021 

Anskaffningsvärde  28 171 28 171 

Ackumulerade avskrivningar  -22 801 -21 123 

Redovisat värde vid årets början  5 370 7 048 

Investeringar  0 0 

Försäljningar och utrangeringar  0 0 

Avskrivningar  -1 418 -1 678 

Redovisat värde vid årets slut   3 952 5 370 
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Not 9 Övriga maskiner och inventarier   
2022 2021 

Anskaffningsvärde  7 206 7 206 

Ackumulerade avskrivningar  -5 454 -5 298 

Redovisat värde vid årets början  1 752 1 908 

Investeringar  0 0 

Avskrivningar  -130 -156 

Redovisat värde vid årets slut   1 622 1 752 
    

Not 10 Kortfristiga fordringar   2022 2021 

Kundfordringar  24 275 21 550 

Förutbetalda kostnader/upplupna 

intäkter  6 572 5 702 

Summa   30 847 27 251 
    

Not 11 Kassa, bank   2022 2021 

Justering resultatfond  0 0 

Nettot av tillgångar mot skulder och 

eget kapital*  -127 058 31 534 

Summa    -127 058 31 534 
*Nettot av tillgångar mot skulder och eget kapital korrigeras mot likvida medel eller kortfristig skuld 

beroende på om nettot är positivt eller negativt. 

      
Not 12 Eget kapital   2022 2021 

Ingående balans  4 989 444 

Justering resultatfond   0 0 

Årets resultat  
-9 864 4 545 

Summa   -4 875 4 989 
    

Not 13 Låneskuld hos kommunen   2022 2021 

Anläggningstillgångar  1 674 440 1 489 876 

Anläggningsavgifter   
-236 468 -223 015 

Summa   1 437 972 1 266 861 
 

Not 14 Förutbetalda investeringsbidrag   
2022 2021 

Förutbetalda investeringsbidrag, 

ingående värde 
 

10 770 10 203 

Nya investeringsbidrag under året  2 759 566 

Resultatförda investeringsbidrag  
-993 -476 

Summa    12 536 10 293 

    



17 

 

Kristianstads kommun Särredovisning VA-verksamheten 2022 

   

Not 15 Förutbetalda 

anläggningsavgifter 
  

2022 2021 

Förutbetalda anläggningsavgifter VA, 

ingående värde  223 015 213 875 

Nya anläggningsavgifter under året  24 108 18 642 

Resultatförda anläggningsavgifter  
-10 654 -9 502 

Summa    236 469 223 015 
    

Not 16 Upplupna 

kostnader/förutbetalda intäkter 
  

2022 2021 

Ingående upplupna övriga kostnader  2 621 1 213 

Interimsskulder  3 360 1 194 

Övriga upplupna kostnader  664 647 

Summa    6 645 3 054 
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1. Grundläggande regelverk 
All styrning syftar till att påverka beteende i en organisation i riktning mot ett önskat resultat. I 

styrprocessen ingår både styrning av det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet.  

 

Den ekonomiska styrningen och redovisningen i kommunen och de kommunägda bolagen regle-

ras ytterst av: 

 Kommunallagen 

 Aktiebolagslagen 

 Kommunala redovisningslagen 

 Bokföringslagen 

 Årsredovisningslagen 

 

Den ekonomiska redovisningen styrs också av rekommendationer/anvisningar från Rådet för 

kommunal redovisning (RKR). 

 

Dessutom styrs kommunens verksamheter av en mängd lagar och förordningar inom områden 

som socialtjänst, skola, energi, miljö etc. Utöver lagar och förordningar finns  lokala bestämmel-

ser/styrdokument som reglerar olika verksamheter. 
 

2. God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen 8 kap 1 § ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksam-

het och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, d.v.s. kommunkoncer-

nen. Det är fullmäktiges uppgift att besluta om riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning 

för kommunen. Om kommunen har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även omfatta 

hanteringen av den.  

 

God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt lagstiftningen av att en kommun inte bör för-

bruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Det kommunala balanskravet innebär att det i 

grunden ska råda balans mellan utgifter och inkomster. Som allmän utgångspunkt för god eko-

nomisk hushållning gäller också att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service 

som konsumeras. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som tidigare gene-

rationer har förbrukat. Resultatet måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande service-

nivå ska kunna säkerställas för nästkommande generation.  

 
Regelverket ska ge en tydlig signal till kommuner om vad som i ett överblickbart tidsperspektiv 

är lägsta godtagbara resultatnivå för att vara förenligt med god ekonomisk hushållning. Budgeten 

ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Den schablon som blivit kännetecken för 

god ekonomisk hushållning är ett överskott motsvarande två procent av intäkterna från skatter 

och generella statsbidrag. Det är viktigt att resultatmålet anpassas till Kristianstads kommuns 

lokala förutsättningar som kan variera över tid. De finansiella målen finns för att betona att eko-

nomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. 
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I respektive års årsredovisning ska en samlad bedömning göras av om kommunens utveckling 

ligger i linje med god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning uppnås när såväl de 

finansiella målen som de övergripande och strategiska målen huvudsakligen är uppfyllda. Av 

avgörande betydelse är att kommunens finansiella mål är i samklang med mål och riktlinjer för 

verksamheten samt att målen verkligen blir styrande i praktiken. 

 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv säkerställs genom ett tydligt och välde-

finierat ramverk, i form av ekonomiska målsättningar för resultat och ekonomisk styrka respek-

tive risk och kontroll. 

 

Resultat och kapacitet 

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande in-

täkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör inte öka i snabbare takt än skatteintäkter 

och generella statsbidrag. Genom att inte förbruka alla intäkter i den ordinarie verksamheten 

skapas förutsättningar för att finansiera investeringar, betala räntor på lån samt för att klara oför-

utsedda kostnader. 

 

Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Soliditeten mäter kommunens 

förmögenhet och visar hur stor del av tillgångarna som kommunen betalat genom driftsöverskott. 

Soliditeten påverkas av investeringsvolym, upplåning och resultatutveckling.  Enligt kommunal-

lagen ska den ekonomiska ställningen utvärderas i förvaltningsberättelsen. 

 

Risk och kontroll 

Kommunen måste ha kontroll över om det föreligger några risker som kan påverka kommunens 

resultat och ekonomiska styrka. En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i kort 

och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. 

Här analyseras likviditet, låneskuld, pensionsåtagande och borgensåtagande.  

 

Kommunen måste löpande ha kontroll över den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för en 

ekonomi i balans är en god budgetföljsamhet i verksamheterna. 

 

Vidare framhålls att det i begreppet god ekonomisk hushållning även ingår att verksamheten ska 

utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. Kommuner-

na ska inte bara anta finansiella mål utan också verksamhetsmål i budgeten som är av betydelse 

för en god ekonomisk hushållning. Vid sidan av rent ekonomiska och finansiella effekter är det 

viktigt att betona att begreppet god ekonomisk hushållning även avser en god verksamhetshus-

hållning. Här ingår att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och vara anpassad till efter-

frågan, behov, politiska prioriteringar och ändamålsenlighet. God ekonomisk hushållning handlar 

om långsiktighet i planering och beslut. En stabil och uthållig ekonomi är en förutsättning för att 

trygga en bra verksamhet som tillgodoser medborgarnas krav på tjänsteutbud och service. 
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3. Styrmodell 
Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en målmedveten och systematisk process för att påverka 

kommunens samlade verksamhet i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställ-

ning. 

 

Styrningen ska präglas av ett helhetstänkande, d.v.s. Kristianstads kommuns bästa är överordnat 

verksamhetsmässiga särintressen. Styrning sker genom dialog med inriktning på samsyn och 

samförstånd. 

 

Styrmodellen i Kristianstads kommun utgår från kommunallagens krav om att kommunerna ska 

ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.  Styrmodellen bygger på metoden balanserad 

styrning, i Kristianstad kallad ”STYRKAN”. 

 

 
 

Kommunfullmäktige fastställer årligen, i samband med budgetbeslutet för kommande år, kom-

munens övergripande styrkort för hela kommunkoncernen. Styrkortet omfattar förutom visionen 

strategiska mål, mål och indikatorer i fyra olika perspektiv, Medborgare, Utveckling, Medarbe-

tare och Ekonomi, som speglar olika dimensioner i verksamheten. Balans mellan dessa perspek-

tiv eftersträvas.  
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Perspektiv i styrkorten: 
 Medborgare – hur kommuninvånarna med flera intressenter ser på oss, Kristianstads kom-

mun utifrån ett externt perspektiv, hur vi uppfyller behov och önskemål, att vi gör rätt saker. 

 Utveckling – hur vi bejakar utveckling och förnyelse, uthållighet utifrån vad som sker i om-

världen och inom verksamheterna, hur vi rustar oss för framtiden. 

 Medarbetare – kommunen i rollen som arbetsgivare, hur vi är som arbetsgivare och arbets-

plats, på vilket sätt vi arbetar, rutiner, processer, förhållningssätt m.m. 

 Ekonomi – hur vi uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning, hur vi uppfyller kraven 

på en sund och uthållig ekonomi, hur vi använder och förvaltar våra resurser, prisvärdhet vär-

deskapande och valuta för pengarna. 

 
Den huvudsakliga inriktningen är att oavsett var man befinner sig i organisationen så är vision, 

perspektiv och strategiska mål gemensamma delar fastställda av kommunfullmäktige. Mål och 

indikatorer ska inte vara för många så att helhetssyn och överblickbarhet försvåras. 

 

Visionen är en stark viljeinriktning för hur kommunen vill utvecklas och vad som ska uppnås. 

Tidsperspektivet är långsiktigt och sträcker sig över flera mandatperioder.  

 

Strategiska mål inom varje perspektiv är avgörande för att nå framgång. Visionen nås inte utan 

att de strategiska målen har uppfyllts. 

 

Målen visar inriktningen som verksamheterna ska fokusera på inom det aktuella perspektivet. 

Målen i det övergripande styrkortet ligger till grund för nämndernas målarbete utifrån sitt pro-

duktionsansvar. Samtliga mål ska stödja ett eller flera strategiska mål. Mål ska kopplas till resur-

ser. Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna ska de ekonomiska 

resurserna alltid vara överordnade verksamhetsmålen.  

 

Indikatorerna ger vägledning vid bedömning av effekterna för gjorda insatser samt ger svar på 

graden av måluppfyllelse. Indikatorer är mått som ger direkt återkoppling om kommunen är på 

rätt väg mot de uppsatta målen. Indikatorerna ska dock inte ses som hela sanningen vad gäller 

värdering av målen. Indikatorerna ska vara konkreta, mätbara, realistiska, trovärdiga, aktuella och 

användbara i styrningen. För alla indikatorer definieras mätmetoder och det målvärde som efter-

strävas. 

   

Verksamhetsplaner ska konkret visa vad som ska göras och ska stödja hela styrmodellskedjan 

som angetts i styrkortet.  

 

4. Styrprocessen 
Styrprocessen syftar till att ge beslutsfattare ett bra beslutsunderlag, skapa handlingsberedskap 

inför framtiden och få en bättre koppling mellan budget, delårsrapport och årsredovisning. Detta 

innebär att bokslutsberedning/budgetdialog och medelstilldelning tydligt kopplas samman. Upp-
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följning och analys av det gångna året är utgångspunkten för de ekonomiska ramar som sedan 

fastställs för det kommande året.  

 

Inför arbetet med de olika aktiviteterna i styrprocessen (omvärldsanalys, budget och flerårsplan, 

delårsrapport, bokslut och årsredovisning) utarbetas centrala anvisningar i separata dokument 

för varje del i processen. I anvisningarna framgår bl.a. tidsplaner, riktlinjer och krav på hur arbe-

tet ska genomföras. 

 

1. Nämnderna utarbetar verksamhetsberättelser för det gångna året omfattande uppföljning, ut-

värdering och analys av nämndsstyrkort med avstämning mot kommunens övergripande styrkort 

och mot fullmäktiges mål och riktlinjer i övrigt. Uppföljningarna, utvärderingarna och analyserna 

ska också ge signaler för de kommande åren. 

 

2. Omvärldsfakta, trender, prognoser och allmänekonomiska förutsättningar inhämtas och analy-

seras tillsammans med verksamhetens rapportering av det gångna verksamhetsåret. 

 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott har kombinerade boksluts- och budgetöverläggningar med 

nämndspresidier och förvaltningsledningar, med utgångspunkt i nämndernas verksamhetsberät-

telser och nämndsstyrkort för föregående år, samt analys av framtida problem och möjligheter.  

Nämnder och styrelser ska återrapportera utfall och vidtagna åtgärder rörande intern kontroll. 

Ägardialog genomförs även mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och respektive kommunägt 

bolags presidium och VD. 

 

4. Kommunledningskontoret producerar årsredovisning för det gångna året som överlämnas för 

politiskt beslut. 

 

5. Kommunledningskontoret tar fram ett ekonomiskt budgetunderlag som utgångspunkt för den 

kommande treårsperioden. 

 

6. Partipolitiska överläggningar genomförs i syfte att föreslå fördelning av resurser till verksam-

heterna samt mål- och resultatstyra genom utformning av kommunens övergripande styrkort. 

 

7. Kommunstyrelsen ger förslag till övergripande styrkort och budget för följande treårsperiod 

som anpassas till genomförda analyser av omvärld och uppnådda resultat.  Kommunfullmäktige 

fastställer budgeten enligt överenskommen tidplan. 

 

8. Nämnderna utarbetar och beslutar om verksamhetsberättelser i delårsrapporten med uppfölj-

ning, utvärdering och analys av nämndsstyrkort och avstämning mot kommunens övergripande 

styrkort och mot fullmäktiges mål och riktlinjer i övrigt. Delårsrapporten ska innehålla en pro-

gnos för helåret. Kommunledningskontoret producerar delårsrapport för innevarande år som 

överlämnas för politiskt beslut. 

 

9. Nämnder beslutar om internbudget, nämndstyrkort och intern kontrollplan för kommande år.  
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5. Ansvar och befogenheter 
Decentralisering kräver klara riktlinjer beträffande relationer, ansvar och befogenheter. Dessa 

regleras i nämndernas reglementen och förvaltningarnas delegationsordningar. 

 

Den centrala styrningen utövas av kommunstyrelsen. Genom decentralisering av ansvar och be-

fogenheter har nämnderna tilldelats ansvar för verksamhet och ekonomisk utveckling. Styrningen 

omfattar således såväl ekonomi som verksamhet. 

 

Ett ekonomiskt ansvar innebär ett åtagande att inom en ekonomisk ram utföra en viss bestämd 

verksamhet. Den ekonomiska nivån utgörs av en budgetram i form av kommunbidrag för verk-

samhetens bedrivande eller intäkter utifrån levererade/överenskomna prestationer.  

 

Kommunfullmäktige fastställer genom sitt årsbudgetbeslut medelsanvisning för respektive 

nämnd utifrån kommunens övergripande styrkort. Vid konflikt mellan ekonomisk ram och verk-

samhetsmål gäller att den ekonomiska ramen sätter gräns. 

 

Kommunfullmäktige (KF) 
Kommunfullmäktige uppdrar i budget åt nämnder att ansvara för att vissa verksamheter blir ut-

förda inom ramen för tilldelade resurser. Uppdraget anges som: 

 Nettoanslag på verksamhetsområde 

 Anslag per investeringsprojekt eller som ramanslag för olika investeringsområden 

 Övergripande styrkort  

 

Kommunfullmäktige bär också det yttersta politiska och ekonomiska ansvaret för verksamheter 

som bedrivs i de kommunägda bolagen. Ägarinflytandet konkretiseras genom att kommunfull-

mäktige: 

 Utser styrelseledamöterna i bolagen 

 Får ta ställning till frågor av principiell beskaffenhet och andra ärenden av större vikt 

 Fastställer företagspolicy, ägardirektiv och bolagsordning 

 Verkar som ägare genom bolagsstämma 

 

Kommunstyrelsen (KS) 
Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret för ledning, samordning och uppsikt av all kom-

munal verksamhet, oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. 

Ansvaret innebär bl.a.: 

 Lång- och kortsiktig ekonomisk planering 

 Intern kontroll 

 Uppföljning (ekonomi och verksamhet) 

 Omvärldsbevakning 

 

Kommunstyrelsens uppdrag förstärks av kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning 

och krav på ekonomiska och verksamhetsmässiga treårsplaner. 
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Kommundirektören (Kdir) 
Kommundirektören ska i första hand stödja kommunstyrelsen och dess ordförande genom att 

vara förvaltningschef för kommunledningskontoret 

 vara VD för Kristianstad kommunföretag (KKF)  

 samordna kommunövergripande frågor (berör mer än en förvaltning eller mer än ett bolag) 

 vara ordförande i Skåne Nordost chefsgrupp (SKNO) 

 vara ordförande i strategisk chefsgrupp (alla förvaltningschefer och VD i kommunala bolag) 

 vara kommunens ”högste tjänsteman” och företräda kommunen i olika sammanhang. 

De viktigaste uppgifterna handlar om att säkerställa en god ledningssituation för kommunstyrel-

sen, en god samordning inom kommunkoncernen samt att utveckla ett bra nätverk inom och utan-

för kommunen. 

 
Kommunledningskontoret (KLK) 
Kommunledningskontoret utgör den samlade resurs som står till förfogande för kommunens cen-

trala politiska ledning, kommunstyrelse och personalutskott.  

 

Kommunledningskontoret ska utifrån en helhetssyn leda, samordna, följa upp och utveckla kom-

munens verksamhet med syfte att bidra till en positiv utveckling av villkor och förutsättningar i 

Kristianstads kommun.  

 

Kontoret har en ledande och samordnande roll i förhållande till kommunens förvaltningar i öv-

rigt.  

 

Facknämnderna 
Nämnderna ansvarar för att kommunfullmäktiges uppdrag beträffande ekonomi och verksamhet 

blir utförda. Nämnden förutsätts tolka fullmäktiges inriktning och resultatkrav för den egna för-

valtningen. 
 

Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta kan medföra att 

målen i kommunens övergripande styrkort och nämndsstyrkort i budgeten inte helt kan uppnås. 

Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och verksamhetsmål ska styrel-

sen/nämnden agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids. 

 

Då den kommunala organisationen bygger på ett decentraliserat ansvar i fråga om ekonomi, verk-

samhet och befogenhet är det en grundförutsättning att åtgärder initieras och genomförs på rätt 

nivå och inte transporteras till högre beslutsnivå än som dessa riktlinjer kräver, eller till annan 

instans i den kommunala organisationen. Åtgärderna får därmed inte heller innebära att problem 

överförs till annan nämnd eller förvaltning eller på kommunstyrelsen. Nämnd ska således själv 

lösa, eller föreslå lösning, på frågeställning som härrör från det egna verksamhetsområdet. 

 

Nämnd ska upprätta en plan för intern kontroll, aktivt arbeta med riskanalyser och kontrollaktivi-

teter samt regelbundet återrapportera utfall och vidtagna åtgärder. 
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Nämnd ska formulera och följa upp mål och indikatorer utifrån erhållet uppdrag. Här ingår mät-

ning och utveckling av bl.a. produktivitet och kvalitet som viktiga delar. 

 

Förvaltningschefen 
Förvaltningschefen har det yttersta verksamhets- och resultatansvaret jämte personalansvaret in-

för nämnden samt uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i organisationen. 

 

Förvaltningschefen ska fortlöpande följa upp målen för ekonomi och verksamhet och snarast rap-

portera eventuella avvikelser till nämnden. Då ett budgetöverskridande befaras åligger det för-

valtningschefen att ofördröjligen ta initiativ till åtgärder för att förhindra överskridandet. 

 

Kommunägda bolagen 
De kommunägda bolagen är instrument för kommunal verksamhet och utgör en del av Kristian-

stads kommun.  

 

Bolagsstyrelsen ansvarar för: 

 Att av ägaren fastställda ägardirektiv följs 

 Att rapportering sker till ägaren enligt fastställd planering 

 

6. Uppföljning/analys/utvärdering 
Löpande uppföljning av planer och indikatorer ska göras för att mäta måluppfyllelse, utvärdera 

insatser och uppnådda resultat. En stark koppling mellan budget och uppföljning/analys/ utvärde-

ring i delårsbokslut och årsredovisning eftersträvas.  

 
Uppföljningen ingår som en viktig del i kommunens styrmodell och styrprocess. Syftet är att ge 

en bedömning om beräknat utfall för de olika målen under löpande år. Detta för att ge beslutsfat-

tare på olika nivåer möjlighet att vidta lämpliga styråtgärder. Uppföljningsansvaret omfattar även 

verksamheter, för vilka tjänster köps i form av s.k. driftentreprenad. I samband med att avtal träf-

fas om driftentreprenad, ska styrelse, nämnd eller förvaltning tillse, att erforderlig information för 

uppföljning lämnas eller görs tillgänglig för kommunen. 

 
Uppföljning ska genomföras på två nivåer, dels inom respektive nämnd, dels mellan nämnd och 

kommunstyrelse. Uppföljningen inom respektive nämnd ska ske varje månad. 

 

Nämndernas rapportering till kommunstyrelsen sker 

 Dels månadsrapportering avseende ekonomi och kortfattad verksamhetsöversikt efter måna-

derna mars, april, maj, juni/juli, september, oktober och november.  

 Dels genom fullständig rapportering av verksamhet och ekonomi i delårsrapporten efter au-

gusti månad.  

 Dels genom fullständig rapportering av verksamhet och ekonomi i årsredovisningen 
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Nämnd ska anpassa sammanträdestiderna och i övrigt se över rutinerna för uppföljning och rap-

portering till kommunstyrelsen, så att fastställda uppföljningsrutiner kan följas. 

 

Varje nämnd ska i samband med behandlingen av uppföljningen göra ett antal konstateranden, 

d.v.s. dra slutsatser av uppföljningen, som ska protokollföras. Det räcker således inte med att 

lägga uppföljningen till handlingarna. Orsaker till avvikelser från budget och fastställda mål ska 

redovisas liksom vidtagna åtgärder. Rapportering ska avse såväl drift- som investeringsbudget. 
 

Nämndens totala verksamhet ska rymmas inom de av kommunfullmäktige tilldelade ekonomiska 

ramarna. Vid konstaterande av ett befarat överskridande åligger det nämnd/förvaltningschef en-

ligt gällande ansvarsfördelning att utan dröjsmål vidta åtgärder för att förhindra överskridandet. 

Befaras underskott, åligger det nämnd/förvaltningschef att i månadsuppföljning till kommunsty-

relsen särskilt ange beloppssatt åtgärd som planeras genomföras med tidsangivelse för verkstäl-

lighet. De sammantagna effekterna av åtgärdsprogram ska beaktas och vara inräknade i avlämnat 

prognosresultat. 

 

I princip ska tilläggsanslag för befintlig verksamhet inte förekomma. I undantagsfall kan dock 

framställning göras till kommunstyrelsen. Av framställningen ska framgå hur nämnden har prö-

vat möjligheterna att inom ramen för nämndens totala verksamhet täcka avvikelsen. 

 

För följande åtgärder, som inte förutsatts i den fastställda budgeten, ska nämnd alltid inhämta 

medgivande från kommunstyrelse/kommunfullmäktige: 

 igångsättning av ny verksamhet 

 väsentlig utvidgning eller standardhöjning av befintlig verksamhet 

 åtgärder i övrigt som kan medföra ekonomiska åtaganden och ge konsekvenser även efter 

budgetåret. 

Förändring av verksamhet enligt punkterna ovan kräver att de ökade kostnaderna är finansierade. 

 
7. Hantering av årets resultat 
Kommunfullmäktige kan besluta om resultatöverföring mellan budgetår om detta inte står i strid 

med kommunallagens balanskrav.  

 

Förslag om överföring av över- respektive underskott till nästföljande år ska föregås av en bered-

ning där respektive nämnds verksamhet och utfall analyseras. 
 

Huvudprincipen ska vara att grunda bedömningen på graden av påverkbarhet/opåverkbarhet re-

spektive i vilken omfattning avvikelse är resultatet av aktivt/passivt handlande. En grundförut-

sättning ska alltid vara att fastlagda mål och riktlinjer för verksamhetens omfattning, inriktning 

och kvalitet fullföljts. Positiva avvikelser, som uppkommit i strid mot sådana principer, ska alltid 

undantas vid resultatöverföring. 
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8. Resultatutjämningsreserv (RUR) 
Resultatutjämningsreserv inrättas med stöd av kommunallagen och retroaktiv tillämplighet från 

år 2010. 

 

Syftet med reserven är att utjämna intäkter över tid och därigenom kunna möta konjunkturvariat-

ioner. Reserven byggs upp inom ramen för det egna kapitalet. Överskott kan reserveras till resul-

tatutjämningsreserven (RUR) och får disponeras då skatteintäkterna sviktar i lågkonjunktur istäl-

let för att den kommunala verksamheten ska utgöra besparingsbuffert.  

 

Reserven är avsedd att utjämna normala svängningar av intäkterna över konjunkturcyklerna. 

 

Reservering till eller disposition från resultatutjämningsreserven påverkar inte kommunens finan-

siella resultat, som bygger på bokföringsmässiga grunder, utan påverkar endast balanskravsresul-

tatet. 

 

Reservering  

Den del av årets resultat, efter balanskravsjusteringar, som överstiger 2 % av skatteintäkter och 

statsbidrag får reserveras till RUR.  

 

Reservering kan också ske i budgeten för det kommande året med samma förutsättningar som 

ovan. 

 

Disposition 

Disposition/användning av uppbyggd resultatutjämningsreserv ska i princip endast ske då kom-

munens skatteintäkter får en svag utveckling till följd av en konjunkturnedgång samt att kommu-

nens redovisade resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Reserven får användas för att nå 

upp till nollresultat (eller så långt reserven räcker), inte mer. En konjunkturnedgång kan anses 

inträffa när det råder en allmän enighet om detta bland kommunernas företrädare. Överläggning 

med kommunens revisorer bör också ske inför beslut. Vid disposition bör även en bedömning 

göras av när konjunkturen återhämtar sig. 

 

Disposition ska inte ske för att täcka ett underskott som uppkommit av andra skäl, t.ex. att nämn-

derna inte hållit tilldelad budget. Disposition får inte heller ske för att täcka ett underskott som 

uppkommit till följd av underlåtenhet att anpassa verksamheten till förändringar av de långsiktiga 

skatteintäkterna eller förändringar i verksamhetens demografiska målgrupper. Åtgärder måste 

vidtas för att anpassa kostnader då förändringarna bedöms vara över mer än ett år. Disposition får 

inte heller ske för sänkning av utdebiteringen. En analys av orsakerna till kommunens negativa 

resultat kan landa i slutsatsen att en del av underskottet kan mötas av kommunens reserv och en 

del åtgärdas inom regelverket för det kommunala balanskravet. 
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Vid fastställande av budget för det kommande året får RUR disponeras om skatteintäkterna svik-

tar till följd av en konjunkturnedgång. Om konjunkturnedgången befaras bli långvarig bör ett 

åtgärdsprogram/handlingsplan upprättas. 

 

Reservens storlek 

Resultatutjämningsreserven får maximalt uppgå till 10 % av det egna kapitalet. 

 

9. Övrigt 
Utöver dessa riktlinjer finns andra styrdokument. Dessa dokument ligger, utöver de lagar och 

förordningar som ytterst styr kommunens agerande, till grund för hur kommunens olika verksam-

heter ska agera. Dokumenten berör olika områden som bl.a. intern kontroll, upphandling, kvalitet, 

lokalförsörjning, personalfrågor och gäller vid sidan om detta dokument. För vidare information 

kring dessa områden hänvisas till kommunens intranät. 

 
 



Fullmäktige i Kristianstad
kommun organisationsnummer
212000-0951

Revisionsberättelse för år 2022
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och
nämnder och de gemensamma nämnderna samt genom utsedda lekmannarevisorer den
verksamhet som bedrivits i kommunens företag. För granskningen har vi revisorer biträtts av
sakkunniga från PwC.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att
det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning
samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2022”.
Avseende årsredovisningen vill vi framhålla följande:

● Vi bedömer att kommunens räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande.

● Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen samt sammanställd redovisning inte är upprättad i enlighet
med LKBR och god redovisningssed.

● Enligt vår uppfattning överensstämmer annan information i alla väsentliga avseenden
med övriga delar i årsredovisningen.

Vi vill framhålla följande gällande nämndernas verksamhet och ekonomi:

● Arbete- och välfärdsnämnden redovisar, i likhet med tidigare år, en negativ budget-
avvikelse. För år 2022 på -20,9 mnkr, varför verksamheten inte i rimlig grad kan verifiera
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att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Efter
genomförd fördjupad granskning av orosanmälningar och handläggningstider gör vi
bedömningen att Arbete- och välfärdsnämnden inte i tillräcklig utsträckning säkerställt att
beslut fattas om att inleda utredning eller inte samt avslut av utredning inom de
lagstadgade tidsgränserna

● Byggnadsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på -2,3 mnkr år 2022 till följd av
minskade intäkter på grund av långa handläggningstider. För bygglovsverksamheten har
dessa, utöver de lagstadgade tidsgränserna, lett till betydande avdrag på taxorna. Vi gör
bedömningen att byggnadsnämnden inte säkerställt en tillräcklig intern kontroll då det
funnits en viss eftersläpning i ärendena. Revisionen konstaterade vid en fördjupad
granskning under år 2022 att byggnadsnämnden inte hade en aktuell tillsynsplan och att
tillsyn inte hade prioriterats. Enligt nämnden kommer en tillsynsplan att revideras under
2023.

● Kommunstyrelsen har inom ramen för sin uppsiktsplikt löpande under året följt
nämndernas ekonomiska utveckling. Revisorerna har dock funnit brister i uppsiktsplikten
och ägarstyrningen gällande avtalshanteringen för fjärrkyla.

Avseende granskning av god ekonomisk hushållning gör vi följande bedömningar:
● Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2022.

● Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget
2022.

● Styrelsen  har lämnat en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2022.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål och delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och de
gemensamma nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
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Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2022

Kristianstad kommun 2023-03-22

Sven-Gunnar Linné Göran Sevebrant
Ordförande Vice ordförande

Fredrik Berndt Bill Nilsson

Per-Ingvar Johnsson Roland Krantz                          Lars Thuvesson

Bilagor

Till revisionsberättelsen hör bilagorna

➢ Revisorernas redogörelse, bilaga 1

➢ Granskning av årsredovisning, bilaga 2

➢ Granskning av god ekonomisk hushållning, bilaga 3

➢ Sammanfattning av grundläggande granskning av kommunstyrelsen,

nämnderna och helägda kommunala bolag i Kristianstad kommun, bilaga 4

➢ Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i AB, bilaga 5

➢ Granskningsrapporter gemensamma nämnder, bilaga 6-7

➢ Auktoriserad revisors revisionsberättelser, bilaga 8
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Deltagare

  KRISTIANSTADS KOMMUN 2120000951 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: SVEN GUNNAR LINNÉ

Sven-Gunnar Linné

Ordförande

2023-03-22 14:36:55 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Göran Sevebrant

Göran Sevebrant

Vice ordförande

2023-03-22 13:39:55 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: FREDRIK BERNDT

Fredrik Berndt

2023-03-22 13:44:50 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bill Henning Nilsson

Bill Nilsson

2023-03-22 13:37:30 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER INGVAR JOHNSSON

Per-Ingvar Johnsson

2023-03-22 17:50:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROLAND KRANTZ

Roland Krantz

2023-03-22 13:48:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS TUFVESSON

Lars Thufvesson

2023-03-22 13:36:14 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Revisorernas redogörelse för år 2022
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Revisorerna i Kristianstad kommun 2023-03-22

Revisionernas redogörelse för år 2022
Syfte
Syftet med revisorernas redogörelse är att på ett överskådligt sätt redovisa
genomförda granskningsinsatser under året och att följa upp revisionsplanen.
Revisorernas redogörelse är en komplement till revisionsberättelsen.

Den förtroendevalda revisorns uppdrag
Den förtroendevalda revisorns uppdrag regleras i kommunallagens 12 kap. I
uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
ansvarsområden i den utsträckning som följer av God revisionssed. Revisorerna har
att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om
nämndernas och styrelsens interna kontroll är tillräcklig. Revisorernas uppdrag i
kommunala bolag och stiftelser är i stort sett detsamma men den främsta skillnaden
är att en lekmannarevisor inte granskar räkenskaperna. Det uppdraget har en
auktoriserad revisor. Uppdraget att granska bolagets interna kontroll har såväl
lekmannarevisorerna som auktoriserad revisor .

Förtroendevalda revisorer och sakkunniga
Förtroendevalda revisorer för 2022 har varit:

● Sven Gunnar Linné (ordf)
● Göran Sevebrant (vice ordf)
● Bill Nilsson
● Fredrik Berndt
● Per-Ingvar Johnsson
● Roland Krantz
● Lars Tufveson

Revisorerna i kommuner och regioner ska, med stöd av sakkunniga granska och
pröva den kommunala verksamheten, enligt kommunallagen och god revisionssed.
De förtroendevalda revisorerna har anlitat PwC som sakkunnigt biträde under år
2022.
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Revisionsinsatser år 2022

Revisionens anslag
För år 2022 var revisionens totala anslag 2 794tkr. Utfallet för året uppgår till 2 738kr
tkr vilket innebär ett utfall på +56 tkr jämfört med budget.

Koppling till riskanalys
2022 års revisionsinsatser bygger på en dokumenterad riskanalys.

Intern kontroll
I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna årligen
anta internkontrollplaner. Under revisionsåret har de förtroendevalda och
sakkunniga löpande ställt frågor kring intern kontroll samt bjudit in ansvariga
tjänstepersoner för att diskutera den interna kontrollen.

Under år 2022 har även kommunrevisionen följt upp arbetet utifrån beslutad
internkontrollplan för den egna verksamheten år 2022.

Redovisning av Årlig granskning
Grundläggande granskning
Grundläggande granskning har genomförts av samtliga styrelser och nämnder. Den
grundläggande granskningen innehåller:

● Granskning av måluppfyllelse
● Granskning av styrning och intern kontroll

Under 2022 har regelbundna dialogen med styrelser, nämnder och förvaltningar
fortsatt kring väsentliga frågor som rör de kommunala nämnderna och bolagens
verksamhet.

Vid den grundläggande granskningen sker en löpande insamling av fakta och
iakttagelser genom bland annat verksamhetsbesök, möten med nyckelpersoner
inom nämnder och bolag samt genomläsning av protokoll, enskilda ärenden,
rapporter eller utredningar.

Inom den grundläggande granskningen för revisorerna ingår bland annat dialog om
styrelsens eller nämndens styrning, uppföljning och analys av måluppfyllelsen.
Granskningen ska enligt God revisionssed vara så omfattande att den ger en stabil
grund för revisionens bedömningar i revisionsberättelsen/granskningsrapporten. Den
grundläggande granskningen för revisorerna i Kristianstad innebär att revisorerna:

● följer verksamheten (dokument, ärenden, beslut, besök mm)
● har dialog med styrelse och nämnder om mål, uppdrag, ansvar,
● styrning och resultat
● bedömer förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll
● verifierar vid behov genom granskningsinsatser (t ex om beslut verkställs och

mål uppnås, om system och rutiner inom redovisningsområdet fungerar etc.)
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En särskild bolagsdag har genomförts i mars år 2023 för att revisorerna ska
informera sig om bolagens verksamhet under år 2022.

PwC har även på uppdrag av revisorerna i Kristianstad kommun för år 2022
genomfört en översiktlig granskning av nämnder och bolag där syftet är att ge
kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelsen. Den
översiktliga granskningen har omfattat kommunens samtliga nämnder och helägda
bolag. Revisionsfrågan har varit: Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning
skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt
med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattade följande granskningsområden för KS, nämnder och bolag:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.

2. Måluppfyllelse för verksamheten.

3. Måluppfyllelse för ekonomin

4. Intern kontroll

Granskning av delårsrapport och årsredovisning
Revisionen granskar och bedömer om räkenskaperna ger en rättvisande bild av
verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om delårsrapport och
årsredovisning är upprättade i enlighet med LKBR och god redovisningssed i
kommunal verksamhet. Granskningen utgår från riskanalysen. Nedan redovisas
innehållet i revisorernas delårsutlåtande.

Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige. Bedömningen är
baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. En översiktlig granskning
har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den
inriktning och omfattning som en revision enligt ISA har.

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 416,5 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom
lagstadgad tid till fullmäktige. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas för år 2022.

● Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapportens
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga
beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet, samt noter,
inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

Avseende kommunfullmäktiges mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning gör vi följande bedömningar:
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● Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens
återrapportering gör vi bedömningen att det prognostiserade resultatet delvis
är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2022. Av
redovisningen framgår att ett av två finansiella mål bedöms uppfyllas utifrån
lämnad prognos. Målet kring ekonomisk kontroll under verksamhetsåret
prognostiseras att inte uppfyllas.

● Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens
återrapportering gör vi bedömningen att det prognostiserade resultatet delvis
är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2022.
Av redovisningen framgår att 10 av 27 verksamhetsindikatorer bedöms
uppfyllas utifrån lämnad prognos, fem beräknas att inte uppfyllas och 12 har
ej mätts vid delåret.

Nedan redovisas en sammanfattning av PwC:s granskningsrapport avseende
granskning av årsredovisningen.

● Vi bedömer att kommunens räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande.

● Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger
oss anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.

● Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger
oss anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen samt sammanställd redovisning inte är upprättad i
enlighet med LKBR och god redovisningssed.

● Enligt vår uppfattning överensstämmer annan information i alla väsentliga
avseenden med övriga delar i årsredovisningen.

Nedan redovisas en sammanfattning av PwC:s granskningsrapport avseende
granskning av god ekonomisk hushållning.

● Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2022.

● Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i
budget 2022.

● Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2022.
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Fördjupad granskning
Fördjupade granskningar genomförs där riskanalysen visar på stora risker och där
revisionen och lekmannarevisionen bedömer att den grundläggande granskningen
inte är tillräcklig. Nedan redovisas en sammanfattning i form av revisorernas missiv
för respektive fördjupad granskning.

1. Granskning av orosanmälningar och utredningstider

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda genomfört en granskning av hantering
av orosanmälningar gällande barn och unga. Efter genomförd revision bedömde vi
att arbete- och välfärdsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig
handläggning av orosanmälningar och utredningar med fokus på utredningstider.
Bedömningen grundade sig bland annat på att det finns en tydlig organisation och
ansvarsfördelning för hantering av inkomna orosanmälning. Arbete- och
välfärdsnämnden säkerställer inte i tillräcklig utsträckning att beslut om att inleda
eller inte inleda utredning fattas inom den lagstadgade tidsgränsen om 14 dagar. Det
fanns också brister i förmågan att slutföra utredningar inom lagstadgade tidsgränser.
Under perioden februari 2021 till och med januari 2022 överskred ca 25 % den
lagstadgade tiden.

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till arbete- och
välfärdsnämnden att:

● säkerställa att förhandsbedömningar genomförs inom fjorton dagar efter det
att anmälan inkommit

● säkerställa att utredningar genomförs skyndsamt och inom den lagstadgade
tidsgränsen på fyra månader

● säkerställa att skyddsbedömningarna, i enlighet med lagens krav och
kommunens rutiner, genomförs skyndsamt och inom 24 timmar samt
dokumenteras i enlighet med gällande krav så att namn och befattning/titel
och korrekt datum anges samt motivering till bedömning framgår

● säkerställa en tillfredsställande, månatlig, återrapportering avseende
handläggningstider både vad gäller skyddsbedömningar,
förhandsbedömningar och utredningar.

2. Granskning av framtidens äldreomsorg

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstad kommun
genomfört en granskning av planering inför framtidens äldreomsorg. Granskningens
syfte är att bedöma om omsorgsnämnden säkerställt att arbetet med att utforma
framtidens äldreomsorg bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern
kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att omsorgsnämnden inte
helt säkerställt att arbetet med att utforma framtidens äldreomsorg bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Det finns långsiktiga och
styrande dokument/strategier (främst boendeplanen) med koppling mot framtidens
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äldreomsorg men det saknas däremot en plan/strategi (t ex i form av en
äldreomsorgsplan) som långsiktigt visar på hur arbetet ska bedrivas.

Revisorerna vill i sammanhanget framhålla att det är viktigt att omsorgsnämndens
ledamöter, ges möjlighet att diskutera det långsiktiga arbetet och planeringen av
äldreomsorgen.

För att utveckla granskningsområdet bör omsorgsnämnden prioritera följande
rekommendationer:

● Att nämnden upprättar en plan/strategi som tydligt visar inriktningen för
arbetet med äldreomsorgen på lång sikt (> 3 år)

● Att upprätta beslutsunderlag (planer/strategier) som är heltäckande inom
området, dvs. att beslutsunderlagen omfattar digitalisering,
kompetensförsörjning och övriga delar som berör granskningsområdet

● Att nämnden fastställer direktiv för hur, när och i vilken omfattning arbetet
med framtidens äldreomsorg ska följas upp till nämnden.

3. Granskning av vuxenutbildning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har PwC
genomfört en granskning av vuxenutbildningen. Syftet med granskningen är bedöma
om barn- och utbildningsnämnden och arbete och välfärdsnämnden säkerställer en
ändamålsenlig vuxenutbildning och om detta sker med tillräcklig intern kontroll.

Efter genomförd revision bedömer vi att barn- och utbildningsnämnden och arbete
och välfärdsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig vuxenutbildning och att
detta inte helt sker med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till arbete- och
välfärdsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden:

● Säkerställa att uppdelningen av ansvaret för vuxenutbildningen tydliggörs på
verksamhetsnivå. Detta är en viktig förutsättning för att kunna ge båda
huvudmännen samt kommunstyrelsen en samlad bild av vuxenutbildningen.

● Se över rådande struktur för antagning till verksamheterna, för att möjliggöra
en god planering för respektive förvaltning.

● Tydliggöra för externa aktörer vilken av nämnderna som är berättigad olika
bidrag.

● Överväga att följa upp “hela” vuxenutbildningen (samlat) och inte separat för
respektive förvaltning/nämnd. Detta i syfte att återge en gemensam bild inom
hela vuxenutbildningen vilket kan vara en grund för ökad samsyn och
förbättrat samarbete mellan förvaltningarna/nämnderna.
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● Se över lämpliga forum för diskussioner mellan förvaltningarna/nämnderna i
syfte att säkerställa en gemensam syn på den ekonomiska processen.

● Analysera de kostnader som sticker ut i jämförelse med samtliga kommuner
och bland liknande kommuner.

● Säkerställa att rapporteringen till respektive nämnd ger nämnderna en
samlad bild av vuxenutbildningens resultat och förutsättningar, vilket är en
förutsättning för att nämnderna ska kunna identifiera styrkor och
utvecklingsområden inom vuxenutbildningen samt vid behov kunna vidta
adekvata åtgärder.

Utifrån genomförd granskning vill vi därtill lämna följande rekommendation till arbete
och välfärdsnämnden:

● Säkerställa att det på huvudmannanivå finns en systematisk och strukturerad
styrning och uppföljning/kontroll avseende arbetet att nå ut och motivera till
studier samt efterlevnaden av de nya reglerna om prioritering och urval till
utbildning.

Utifrån genomförd granskning vill vi även lämna följande rekommendation till barn-
och utbildningsnämnden:

● Säkerställa att det på huvudmannanivå finns en systematisk och strukturerad
styrning och uppföljning/kontroll avseende att erbjuda de utbildningar på
grundläggande nivå som efterfrågas.

Utifrån genomförd granskning vill vi lämna följande rekommendation till
kommunstyrelsen:

● Vuxenutbildningen bedrivs idag inom två nämnders verksamheter och vi
rekommenderar kommunstyrelsen, inom ramen för sin uppsiktsplikt, att
säkerställa att det görs en uppföljning av hela vuxenutbildningen i syfte att
kunna bedöma den samlade verksamhetens kvalitet och effektivitet.

4. Uppföljande granskning av skolplikten

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har PwC
genomfört en uppföljande granskning av skolpliktsgranskningen som genomfördes
år 2019. I den då genomförda granskningen bedömdes barn- och
utbildningsnämnden inte säkerställa ändamålsenliga rutiner för att säkerställa
elevernas skolplikt och rätt till utbildning.

Syftet med den uppföljande granskningen har varit att bedöma om barn- och
utbildningsnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning
och de åtgärdsförslag som lämnats i den tidigare granskningen.
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Utifrån genomförd uppföljningsgranskning är vår samlade bedömning att barn- och
utbildningsnämnden inte har vidtagit tillräckliga åtgärder med hänsyn till den
bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats utifrån genomförd granskning av
skolplikten år 2019.

Vi anser att det är positivt att nämnden har antagit nya rutiner och riktlinjer för
skolpliktsbevakning samt utvecklat det elevadministrativa systemet. Uppföljningen
av frånvaron på övergripande nivå har också utvecklats till att omfatta fler
frånvarotyper och en jämförelse över tid. Granskningsresultatet har samtidigt visat
att rutiner och riktlinjer inte är helt implementerade inom samtliga skolområden samt
att vissa delar av rutinerna behöver förtydligas. Det är till exempel fortfarande inte
helt tydligt på vilka grunder bedömning om utlandsvistelse och okänd vistelse görs.
Även om sammanställningen av frånvaro på övergripande nivå har utvecklats, följs
inte all typ av frånvaro upp och analysen inkluderar inte vad som bedöms orsaka
eller påverka utfallet.

Efter genomförd uppföljande granskning rekommenderas barn- och
utbildningsnämnden att:

● Följa upp implementering av rutiner och riktlinjer gällande
skolpliktsbevakning inom samtliga skolområden i syfte att säkerställa
likvärdighet i organisationen.

● Förtydliga rutinerna och riktlinjerna gällande skolpliktsbevakning, bland annat
ansvarsfördelning vid avstämning mot folkbokföringsregistret och
regelbundna kontroller, kriterier för bedömning av utlandsvistelse, utländsk
skolgång och okänd vistelse samt hur grunder för bedömning av dessa ska
ske och dokumenteras.

● Utveckla analysen av frånvaron på övergripande nivå genom att bland annat
inkludera elever som bedöms ha okänd vistelse samt inkludera en
bedömning av vilka faktorer som anses påverka frånvarostatistiken.

5. Förstudie välfärdsfusk

Slutsatserna i förstudien har kommunicerats och ingår som underlag i revisorernas
riskanalys.

6. Förstudie granskning av regulatoriska krav

Slutsatserna av förstudien har kommunicerats och ingår som underlag i revisorernas
riskanalys.

7. Granskning av bygglovsverksamheten och uppföljning av tillsynsärenden

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har PwC
genomfört en granskning av bygglovsverksamheten och uppföljning av
tillsynsärenden. Syftet med granskningen är att bedöma om att bedöma om
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byggnadsnämnden bedriver bygglovsverksamhet på ett ändamålsenligt sätt och om
den interna kontrollen är tillräcklig inom området.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att byggnadsnämnden inte
helt bedriver bygglovsverksamhet på ett ändamålsenligt sätt och att den interna
kontrollen inte helt är tillräcklig inom området.

Bedömningen grundar sig bland annat på att det upplevs finnas en tillräcklig
bemanning och organisation för att kunna svara upp mot ärendenas volym och
komplexitet. Det har funnits och finns fortfarande finns en viss eftersläpning i
ärendena som tyder på att organisationen och bemanningen inte helt är tillräcklig
mot bakgrund av de behoven som finns. Vidare har det under de senaste åren
genomförts ett arbete de senaste åren med att revidera och ta fram rutiner för lov-
och anmälningsprocessen. Granskningen visar även att kompletteringar behöver
efterfrågas för en stor andel av de inkomna ärendena vilket indikerar att
kommunikationen mot invånare och företag avseende bygglovsprocessen kan
stärkas. Det finns tydliga riktlinjer om hur överklagade ärenden administrativt ska
hanteras samt att endast en mycket liten del av de överklagade besluten ändras i
högre instans. Det framkommer också att tillsyn inte har prioriterats de senaste åren
och det finns inte någon aktuell tillsynsplan. Bygg- och anmälningslov samt tillsyn
följs upp inom ramen för den ordinarie uppföljningen. Vi konstaterar dock att det inte
sker någon övrig specifik uppföljning inom granskade områden i form av
statistikredovisningar, som särskilda punkter i nämndens protokoll eller inom ramen
för intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:

● Byggnadsnämnden bör revidera gällande delegationsordning.

● Byggnadsnämnden rekommenderas att vidta lämpliga åtgärder för att på sikt
minska andel lov- och anmälningsärenden för vilka kompletteringar behöver
efterfrågas för att beslut ska vara möjligt.

● Byggnadsnämnden rekommenderas att säkerställa att fattade avslagsbeslut
för lovärenden innehåller information om förekommande avgift, redogörelse
för hur förekommande avgift har räknats fram samt överklagandehänvisning i
enlighet med Boverkets rekommendationer om innehåll i lovbeslut enligt
PBL.

● Byggnadsnämnden rekommenderas att säkerställa en tillräcklig styrning och
uppföljning av sitt tillsynsuppdrag, vilket inte minst omfattar att tillse en
tillräcklig bemanning för att genomföra hela uppdraget.

● Byggnadsnämnden rekommenderas att nämnden förbättrar och tydliggör
uppföljningen av reducerade avgifter och överskridna handläggningstider i
förhållande till krav i PBL, samt säkerställer att uppföljningar även omfattar
en analys av orsaker till eventuella brister som noteras.
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● Byggnadsnämnden rekommenderas att överväga att införa kontrollmoment
avseende granskade områden i internkontrollplanen.

8. Granskning av valnämndens styrning, uppföljning och kontroll av valet 2022

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstad kommun har PwC
genomfört en granskning av valnämndens styrning, uppföljning och kontroll av valet
2022. Granskningens syfte är att bedöma om valnämnden genom styrning,
uppföljning och kontroll säkerställt ett ändamålsenligt arbete avseende valet 2022.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att valnämnden i allt
väsentligt säker-ställt ett ändamålsenligt arbete avseende valet 2022.

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi valnämnden att fortsätta att arbeta
systematiskt med sin uppföljning och utvärdering samt vidta åtgärder utifrån den
utvärdering som genomförts för valet 2022 till nästa val.

9. Översiktlig granskning av momshantering

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har PwC
genomfört en övergripande granskning av momshantering. Syftet med granskningen
har varit att följa upp på hur kommunstyrelsen agerat utifrån de rekommendationer
som framkom då för att se om kommunstyrelsen arbetat för att förbättra sin
momshantering.

Efter genomförd revision bedömer vi att kommunstyrelsen inte helt säkerställer en
ändamålsenlig momshantering. Bedömningen grundar sig bland annat på att den
fördelning som kommunen gör av momsavdragen mellan affärsmomssystemet och
kommunmomssystemet innebär att en för stor andel av kommunens ingående
moms lyfts via kommunmomssystemet och att en för liten andel lyfts via
affärsmomssystemet. Den nuvarande hanteringen medför inga väsentliga
momsrisker för kommunen.

Vidare visar en genomgång, utförd av ett externt företag under 2022 avseende
återsökt moms för år 2019, att kommunen av olika anledningar sannolikt förbisett att
söka momsersättning för dold moms avseende upphandlade momsfria tjänster och
lokalhyror för särskilda boenden med sammantaget ca 4,4 mkr. Det är därför vår
bedömning att det saknas adekvata rutiner för att begära ersättning för dold moms.

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till
kommunstyrelsen att:

● kompletterar sina momsrutiner för att underlätta för medarbetarna att
säkerställa en korrekt momshantering och centraliserar dokumentationen så
att den delas mellan samtliga förvaltningar.
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● inför momsfördelningsnycklar för kommungemensamma kostnader och för
förvaltningsgemensamma kostnader.

● det införs rutiner - antingen centralt eller i respektive förvaltning - för att
regelbundet göra en utsökning på samtliga momsfria fakturor och utbetalda
bidrag för att i största möjliga mån säkerställa att kommunen ansöker om
korrekt momsersättning.

● det införs rutiner för att säkerställa att fakturor som leverantörer delat upp
kostnaden mellan lokalhyra och tjänst är korrekta och att korrekt ersättning
söks.

● samtliga förvaltningar går igenom granskningsrapporten i syfte att identifiera
förbättringsmöjligheter i den nuvarande hanteringen och införa rutiner för att
minimera risken för att motsvarande fakturor förbises framöver.

Dialog/kommunikation
Revisorerna har löpande under året kallat nämnder till sina sammanträden för dialog
om verksamheten. Revisorerna har också deltagit på samtliga fullmäktigemöten för
att informera om genomförda granskningar och hålla sig informerad om kommunens
verksamhet samt. Revisorerna har arbetat aktivt med att öka kommunikationen och
presenterat sin revisionsplan på kommunfullmäktiges möte samt genomförda
granskningar. Sammanträffande har skett två gånger med kommunfullmäktiges
presidium.

För Kristianstad kommuns förtroendevalda revisorer

Sven Gunnar Linné Göran Sevebrant

Ordförande Vice ordförande
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Deltagare

  KRISTIANSTADS KOMMUN 2120000951 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: SVEN GUNNAR LINNÉ

Sven-Gunnar Linné

Ordförande

2023-03-22 14:37:52 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Göran Sevebrant

Göran Sevebrant

Vice ordförande

2023-03-22 13:46:11 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse Ja

Resultaträkning Ja

Balansräkning Ja

Kassaflödesanalys Ja

Noter Ja

Driftredovisning Ja

Investeringsredovisning Ja

Sammanställda
räkenskaper

Ja

1
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför
behandlingen av årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av
årsredovisningen.

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

● Kommunallag (KL)
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2023-03-22 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2023-04-11. Rapportens innehåll har
sakgranskats av redovisningschef och controllers.

3
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser
noterats.

Balansräkning
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Noter
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Bedömning

Vi bedömer att kommunens räkenskaper2 i allt väsentligt är rättvisande.

2 Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

1 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

4
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Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.

Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation
R14.

Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.

Sammanställda räkenskaper
Årsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper.

Sammanställda räkenskaperna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs
rekommendationer.

Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med
LKBR och god redovisningssed.

Annan information
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 63-108.

Bedömning

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 63-108 i alla väsentliga avseenden med
övriga delar i årsredovisningen.

2023-03-22

Mattias Johansson
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som
framgår av projektplan från år 2022. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS JOHANSSON

Mattias Johansson

Uppdragsledare

2023-03-22 12:15:30 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Malin Odby, Auktoriserad revisor och certifierad kommunal

revisor
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten
för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2022.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget
2022.

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2022.

1
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

● Kommunallag (KL)

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av kommunens årsredovisning.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2023-03-22 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2023-04-11

Rapportens innehåll har sakgranskats av redovisningschef och controllers.

3
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2022 innehållande ett
antal finansiella mål och verksamhetsmål.

Iakttagelser

Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2022. Av redovisningen framgår att
samtliga tre indikatorer till de två finansiella målen bedöms uppfyllas.

Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2022.

Av redovisningen framgår att 14 av 27 verksamhetsindikatorer bedöms uppfyllas, 11 av
27 indikatorer uppfylls inte och två av 27 indikatorer har ej mätts under året. Bland
indikatorerna som inte uppfylls finns bland annat följande:

● Genomsnittligt meritvärde grundskola
● Genomsnittlig betygspoäng gymnasieskolan
● Sjukfrånvaro
● Sjuklönekostnader
● Låg ekonomisk standard, barn
● Andel som kan rekommendera andra att flytta till vår kommun (SCB)

Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2022.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget
2022.

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2022.

4
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Bedömning utifrån
revisionsfrågan

Revisionsfråga Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mål Ja

Verksamhetsmål Delvis

2023-03-22

Lena Salomon
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstad kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som
framgår av projektplan från 2022. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Lena Viola Salomon

Lena Salomon

Uppdragsledare

2023-03-22 13:03:36 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Sammanfattning med 
rekommendationer



PwC

Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar 
och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, 
kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan 
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma 
om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av 
mål och budget 2021.

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I 
övrigt se “syfte och revisionsfrågor”.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

4

Inledning



PwC 5

Sammanfattande revisionell bedömning

Gransknings- 
område

KS BUN ON AVN BN MHN KFN TN RN

Ändamålsenlighet

Ekonomiskt 
tillfredsställande

Intern kontroll

Granskningområde ABK C4E Renhållning

Ändamålsenlighet E/T

Ekonomiskt tillfredsställande

Intern kontroll



Kommunstyrelsen och 
nämnderna



Kommunstyrelsen



PwC 8

Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har styrelsen antagit en plan 
för sin verksamhet?

Grön Kommunstyrelsen har antagit en en internbudget inklusive mål 2022 vid sammanträdet 
2021-10-27, §236.

2. Budget a) Har styrelsen antagit en 
budget för sin verksamhet?

Grön Kommunstyrelsen har antagit en en internbudget inklusive mål 2022 vid sammanträdet 
2021-10-27, §236.

3. Mål a) Finns mål formulerade för 
styrelsens verksamhet?

Grön Verksamhetsmålen anges i styrkorten och består av mål och indikatorer. 

b) Finns mål formulerade för 
styrelsens ekonomi?

Grön Kommunstyrelsens mål för ekonomi är att hålla den ekonomiska ramen. Mål för 
ekonomin finns också inom området “Ekonomi” i styrkorten.

c) Är målen uppföljningsbara 
(mätbara)?

Grön För samtliga mål finns en tillhörande beskrivning samt kvalitetsindikatorer och 
målvärden.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har styrelsen upprättat 
direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön I gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kristianstad 
(reviderad av KS 2022-08-31 §151) ska styrelsen och nämnderna kontinuerligt följa upp 
sin verksamhet. Vi har också tagit del av kommunövergripande riktlinjer för styrning och 
god ekonomisk hushållning som styrelsen och nämnderna ska följa.

b) Fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat?

Grön Uppföljning av verksamhet sker vid delårsrapport per augusti 2022 samt vid 
årsredovisning. Vid dessa tillfällen fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat. Uppföljning avseende ekonomi och medarbetare sker löpande under året.

c) Vidtar styrelsen tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
verksamheten?

Gul Utifrån lämnad rapportering kan ej utläsas att styrelsen vidtar tydlig åtgärder för att nå 
mål för verksamheten

d) Vidtar styrelsen tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
ekonomin?

Grön Av månadsrapporterna i feb, mars, april och juli framgår vilka åtgärder som vidtas för att 
nå en ekonomi i balans. 

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål 
för verksamheten?

Gul Hälften av resultatmåtten uppnås och hälften uppnås inte.

b) Når styrelsen uppsatta mål 
för ekonomin?

Gul Kommunstyrelsen som nämnd redovisar en negativ budgetavvikelse på 1 mnkr.
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Styrelsen kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2022 mot bakgrund av att 
kommunstyrelsen inte fullt ut når sina mål för verksamheten.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Gul Styrelsen kan delvis verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022. 
Resultat mot driftbudget: - 1 mnkr

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d Grön

Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2022 mot bakgrund av att kommunstyrelsen 
har antagit plan för verksamheten, styrkort och budget med 
tillhörande mål som är mätbara. 

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:
● Kommunstyrelsen rekommenderas att utveckla sitt arbete med åtgärder för att nå målen så att dessa har direkt 

inverkan på måluppfyllelsen. 



Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a Gul

Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2022 mot bakgrund av att nämnden 
enbart når ett av målen för verksamheten och att resten delvis 
nås.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b Grön

Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022. 
Resultat mot driftbudget: +25,9 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2022 mot bakgrund av att nämnden har antagit 
plan för verksamheten, styrkort och budget med tillhörande mål 
som är mätbara. Nämnden anger däremot inte tydliga åtgärder 
vid bristande måluppfyllelse för verksamheten.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Nämnden rekommenderas att utveckla sitt arbete med åtgärder för att nå målen så att dessa har direkt inverkan 
på måluppfyllelsen. 
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden antog styrkort för år 2022 vid sammanträdet 2021-12-07 
§99. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för 
sin verksamhet?

Grön Nämnden antog internbudget med investeringsram för verksamhetsår 
2022 vid sammanträdet 2021-11-09 §89. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Verksamhetsmålen anges i styrkorten och består av strategiska mål, 
mål, indikatorer och indikatorvärden.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämndens ekonomiska mål är budget i balans. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön För resultatmålen anges indikatorer avseende vad som krävs för att 
uppfylla målen. Dessa är både mät- och uppföljningsbara

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ 
instruktion för rapportering till nämnden?

Grön I gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Kristianstad (reviderad av KS 2022-08-31 §151) ska styrelsen och 
nämnderna kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Vi har också tagit 
del av kommunövergripande riktlinjer för styrning och god ekonomisk 
hushållning som styrelsen och nämnderna ska följa.

b) Fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat?

Grön Uppföljning av verksamhet sker vid delårsrapport per augusti 2022 
samt vid årsredovisning. Vid dessa tillfällen fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för 
att nå mål för verksamheten?

Gul Utifrån lämnad rapportering kan ej utläsas att nämnden vidtar tydliga 
åtgärder för att nå mål för verksamheten i samband med 
delårsrapport. Eftersom nämnden delvis når målen tyder det på att 
inte tillräckligt tydliga åtgärder vidtagits. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för 
att nå mål för ekonomin?

E/T Då nämnden under året prognostiserar ett överskott under året samt 
redovisar ett överskott vid årets slut behövs inte åtgärder vidtas. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten?

Gul Nämnden bedömer att hälften av resultatmåtten nås och hälften nås 
delvis. 

b) Når nämnden uppsatta mål för 
ekonomin?

Grön Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 25,9 mnkr. 



Omsorgsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
delvis ändamålsenligt sätt under år 2022 mot bakgrund av att 
nämnden inte fullt ut når målen för verksamheten. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b Gul

Nämnden kan delvis verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022. 
Resultat mot driftbudget: - 5,6 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d Grön

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2022 mot bakgrund av att nämnden har antagit 
plan för verksamheten, styrkort och budget med tillhörande mål 
som är mätbara. Nämnden anger däremot inte åtgärder vid 
bristande måluppfyllelse för verksamheten.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Nämnden rekommenderas att utveckla sitt arbete med åtgärder för att nå målen så att dessa har direkt inverkan 
på måluppfyllelsen. 

● Tydliggör i årsredovisning om verksamhetsmålen uppnås eller inte. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för 
sin verksamhet?

Grön Nämnden antar 2021-12-15 §148 styrkort och internbudget 2022.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget 
för sin verksamhet?

Grön Nämnden antar 2021-12-15 §148 styrkort och internbudget 2022.

3. Mål a) Finns mål formulerade för 
nämndens verksamhet?

Grön Verksamhetsmålen anges i styrkorten och består av övergripande mål, 
resultatmål och målvärde. 

b) Finns mål formulerade för 
nämndens ekonomi?

Grön Omsorgsnämnden ska förhålla sig till angiven budgetram.

c) Är målen uppföljningsbara 
(mätbara)?

Grön För resultatmålen anges indikatorer avseende vad som krävs för att uppfylla 
målen. Dessa är både mät- och uppföljningsbara

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ 
instruktion för rapportering till 
nämnden?

Grön I gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Kristianstad (reviderad av KS 2022-08-31 §151) ska styrelsen och nämnderna 
kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Vi har också tagit del av 
kommunövergripande riktlinjer för styrning och god ekonomisk hushållning 
som styrelsen och nämnderna ska följa.

b) Fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat?

Grön Ekonomisk uppföljning sker månadsvis. Rapportering av verksamhet sker vid 
delårsbokslut augusti samt vid årsbokslut. Rapportering fokuserar vid dessa 
tillfällen på måluppfyllelse och resultat. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder 
för att nå mål för verksamheten?

Grön Vid delårsrapportering lämnas en kommentar kring samtliga resultatmått och 
prognosen är att målen kommer uppnås. Detta tyder på att nämnden vidtar 
tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder 
för att nå mål för ekonomin?

Gul I månadsrapporterna redogörs inte vilka åtgärder som vidtas för att nå budget 
i balans. Dock redovisas kommentarer kring driftbudget.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten?

Gul Nämnden uppnår 7 av 11 resultatmått och 4 av målen uppnås delvis. 

b) Når nämnden uppsatta mål för 
ekonomin?

Gul Nämnden redovisar en negtativ budgetavvikelse om 5,6 mnkr. Underskottet 
beror främst ytterligare ett år som präglats av hög sjukfrånvaro.



Arbete- och välfärdsnämnden



PwC 17

Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
delvis ändamålsenligt sätt under år 2022 mot bakgrund av att 
nämnden i huvudsak når målen för verksamheten.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Röd Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022. 
Resultat mot driftbudget: - 20,9 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d Grön

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2022 mot bakgrund av att nämnden har antagit 
plan för verksamheten, styrkort och budget med tillhörande mål 
som är mätbara. Nämnden anger däremot inte åtgärder vid 
bristande måluppfyllelse för verksamheten. 

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Nämnden rekommenderas att utveckla sitt arbete med åtgärder för att nå målen för både verksamhet och 
ekonomi så att dessa har direkt inverkan på måluppfyllelsen. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden antar 2021-12-16 § 259 styrkort 2022 och en verksamhetsplan 
2022 vid sammanträdet 2022-01-27 §15. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för 
sin verksamhet?

Grön Nämnden antar  2021-12-16 § 258 internbudget 2021

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Verksamhetsmålen anges i styrkorten och består av strategiska mål med 
tillhörande mål och indikatorer.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Arbete- och välfärdsnämnden ska förhålla sig till angiven budgetram. Mål 
för ekonomin finns också inom området “Ekonomi” i styrkorten.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön För resultatmålen anges indikatorer avseende vad som krävs för att 
uppfylla målen. Dessa är både mät- och uppföljningsbara.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ 
instruktion för rapportering till nämnden?

Grön I gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Kristianstad (reviderad av KS 2022-08-31 §151) ska styrelsen och 
nämnderna kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Vi har också tagit del 
av kommunövergripande riktlinjer för styrning och god ekonomisk 
hushållning som styrelsen och nämnderna ska följa.

b) Fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat?

Grön Ekonomisk uppföljning sker månadsvis. Rapportering av verksamhet sker 
vid delårsbokslut augusti samt vid årsbokslut. Rapportering fokuserar vid 
dessa tillfällen på måluppfyllelse och resultat. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för 
att nå mål för verksamheten?

Gul Utifrån lämnad rapportering kan ej utläsas att nämnden vidtar tydliga 
åtgärder för att nå mål. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för 
att nå mål för ekonomin?

Grön Av månadsrapporterna i feb, mars, april och juli framgår vilka åtgärder 
som vidtas för att nå en ekonomi i balans. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten?

Gul Nämnden uppnår 21 av 32 resultatmått , 2 av målen uppnås delvis och 9 
uppnås inte. 

b) Når nämnden uppsatta mål för 
ekonomin?

Röd Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse om 20,9 mnkr. 



Byggnadsnämnden



PwC 20

Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2022. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Röd Nämnden kan i inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022. 
Resultat mot driftbudget: - 2,3 mnkr.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d Grön

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2022 mot bakgrund av att nämnden har antagit 
plan för verksamheten, styrkort och budget med tillhörande mål 
som är mätbara. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för 
sin verksamhet?

Grön Nämnden antog 2021-12-15 §257 budget och styrkort 2022 samt en 
verksamhetsplan 2022 vid sammanträdet 2021-12-15 § 258.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget 
för sin verksamhet?

Grön Nämnden antog 2021-12-15 §257 budget och styrkort 2022.

3. Mål a) Finns mål formulerade för 
nämndens verksamhet?

Grön Verksamhetsmålen anges i styrkorten och består av strategiska mål med 
tillhörande mål och indikatorer.

b) Finns mål formulerade för 
nämndens ekonomi?

Grön Byggnadsnämnden ska förhålla sig till angiven budgetram. Mål för ekonomin 
finns också inom området “Ekonomi” i styrkorten.

c) Är målen uppföljningsbara 
(mätbara)?

Grön För resultatmålen anges målvärden avseende vad som krävs för att uppfylla 
målen. Dessa är både mät- och uppföljningsbara.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ 
instruktion för rapportering till 
nämnden?

Grön I gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Kristianstad (reviderad av KS 2022-08-31 §151) ska styrelsen och 
nämnderna kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Vi har också tagit del av 
kommunövergripande riktlinjer för styrning och god ekonomisk hushållning 
som styrelsen och nämnderna ska följa.

b) Fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat?

Grön Rapportering av ekonomi sker löpande under året. Rapportering av 
verksamhetsmål sker vid delårsbokslut augusti. Rapportering fokuserar vid 
dessa tillfällen på måluppfyllelse och resultat. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder 
för att nå mål för verksamheten?

E/T Eftersom nämnden prognoserar att samtliga mål uppnås förutom ett (det 
ekonomiska målet) behöver åtgärder inte vidtas. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder 
för att nå mål för ekonomin?

Grön Nämnden prognostiserar ett negativ resultat med 2 mnkr, Underskottet beror 
främst på lägre intäkter i förhållande till budget. Nämnden beskriver hur de 
ska bevara en god ekonomi med intäkter som balanserar kostnaderna. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten?

Grön Nämnden uppnådde samtliga 12 av 16 resultatmått. 3 av resultatmått 
uppnåddes delvis och 1 mål är pausat. 

b) Når nämnden uppsatta mål för 
ekonomin?

Röd Nämnden redovisar vid årets slut en negativ budgetavvikelse om 2,3 mnkr.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2022.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022. 
Resultat mot driftbudget: + 134 tkr.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2022 mot bakgrund av att nämnden har antagit 
plan för verksamheten, styrkort och budget med tillhörande mål 
som är mätbara. 



PwC 24

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för 
sin verksamhet?

Grön Nämnden antog 2021-12-16 § 131 budget och styrkort 2022 samt en 
verksamhetsplan 2022 vid sammanträdet 2021-12-16 § 130.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för 
sin verksamhet?

Grön Nämnden antog 2021-12-16 § 131 budget och styrkort 2022

3. Mål a) Finns mål formulerade för 
nämndens verksamhet?

Grön Verksamhetsmålen anges i styrkorten och består av mål och indikatorer.

b) Finns mål formulerade för 
nämndens ekonomi?

Grön  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska förhålla sig till angiven budgetram. 
Mål för ekonomin finns också inom området “Ekonomi” i styrkorten.

c) Är målen uppföljningsbara 
(mätbara)?

Grön För resultatmålen anges målvärden avseende vad som krävs för att 
uppfylla målen. Dessa är både mät- och uppföljningsbara.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ 
instruktion för rapportering till 
nämnden?

Grön I gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Kristianstad (reviderad av KS 2022-08-31 §151) ska styrelsen och 
nämnderna kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Vi har också tagit del 
av kommunövergripande riktlinjer för styrning och god ekonomisk 
hushållning som styrelsen och nämnderna ska följa.

b) Fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat?

Grön Rapportering av ekonomi sker löpande under året. Rapportering av 
verksamhetsmål sker vid delårsbokslut augusti och årsredovisning. 
Rapportering fokuserar vid dessa tillfällen på måluppfyllelse och resultat. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för 
att nå mål för verksamheten?

E/T Vid delrapport per augusti 2022 prognostiseras att samtliga mål uppnås 
och därför behöver inte åtgärder vidtas. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för 
att nå mål för ekonomin?

E/T Då nämnden under året prognostiserar ett överskott eller nollresultat samt 
redovisar ett överskott vid årets slut behövs inte åtgärder vidtas.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten?

Grön I verksamhetsberättelse 2022 beskrivs att 12 av 14 resultatmått som 
uppnådda och en som pausad och en ej uppnådd. 

b) Når nämnden uppsatta mål för 
ekonomin?

Grön Nämnden redovisar vid årets slut en positiv budgetavvikelse om 134 tkr.



Kultur- och fritidsnämnden



PwC 26

Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2022 mot bakgrund av att nämnden 
inte fullt ut når målen för verksamheten. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022. Resultat mot 
driftbudget: + 1,2 mnkr.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2022 mot bakgrund av att nämnden har antagit 
plan för verksamheten, styrkort och budget med tillhörande mål 
som är mätbara. Nämnden anger däremot inte åtgärder vid 
bristande måluppfyllelse för verksamheten.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Nämnden rekommenderas att utveckla sitt arbete med åtgärder för att nå målen för både verksamhet och 
ekonomi så att dessa har direkt inverkan på måluppfyllelsen. 



PwC 27

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Kultur- och fritidsnämnden fastställer budget och styrkort för 2022 vid 
sammanträdet 2021-12-09 § 111. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för 
sin verksamhet?

Grön Kultur- och fritidsnämnden fastställer budget och styrkort för 2022 vid 
sammanträdet 2021-12-09 § 111. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Verksamhetsmålen anges i styrkorten och består av strategiska mål, mål 
och indikatorer.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Kultur- och fritidsnämnden ska förhålla sig till angiven budgetram. Mål för 
ekonomin finns också inom området “Ekonomi” i styrkorten.

c) Är målen uppföljningsbara 
(mätbara)?

Grön För resultatmålen anges målvärden avseende vad som krävs för att 
uppfylla målen. Dessa är både mät- och uppföljningsbara.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ 
instruktion för rapportering till 
nämnden?

Grön I gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Kristianstad (reviderad av KS 2022-08-31 §151) ska styrelsen och 
nämnderna kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Vi har också tagit del av 
kommunövergripande riktlinjer för styrning och god ekonomisk hushållning 
som styrelsen och nämnderna ska följa.

b) Fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat?

Grön Ekonomisk rapportering sker löpande under året.
Rapportering av ekonomi och verksamhet sker vid delårs- och årsbokslut. 
Rapportering fokuserar vid dessa tillfällen på måluppfyllelse och resultat. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för 
att nå mål för verksamheten?

Gul Utifrån lämnad rapportering kan ej utläsas att nämnden vidtar tydliga 
åtgärder för att nå mål. 
Vid sakavstämning framkommer att i dagsläget är tanken att det ska vara 
en kort kommentar på maximalt en mening och det är svårt att redogöra 
för mer omfattande åtgärdsförslag. Det borde i så fall göras en 
övergripande metodutveckling för hela kommunen. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för 
att nå mål för ekonomin?

Gul I samtliga månadsrapporter uttrycks följande för att nå mål för ekonomi.
‘’Övergångsår från Tivolibad till Kristianstads badrike. Åtgärder inte möjliga 
då det rör sig om tillfälliga uppstartskostnader’’. Vid delårsrapport 
prognotiseras ett underskott och det är på grund av tillfälliga 
uppstartskostnader. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten?

Gul Nämnden uppnår 7 av 22 resultatmått, 10 mål uppnås inte och 5 mål 
redovisas inte. 

b) Når nämnden uppsatta mål för 
ekonomin?

Grön Nämnden redovisade en positiv budgetavvikelse om 1,2 mnkr. 



Tekniska nämnden



PwC 29

Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan i delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
delvis ändamålsenligt sätt under år 2022 mot bakgrund av att 
nämnden inte fullt ut når målen för verksamheten.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022. Totalt 
redovisas ett överskott på 1,6 mnkr för förvaltningens 
skattefinansierade verksamhet. VA-verksamhetens resultat blev 
ett underskott på 9,9 mnkr som balanseras i resultatfonden.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2022 mot bakgrund av att nämnden i tillräcklig 
grad fokuserat sin rapportering på måluppfyllelse och resultat. 
Nämnden beskriver dock inte åtgärder för att nå en budget i 
balans under året. 

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Nämnden rekommenderas att i större utsträckning fokusera på måluppfyllelse och resultat i rapporteringarna till 
nämnden.



PwC 30

Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan 
för sin verksamhet?

Grön Nämnden fastställer styrkort för 2022 vid sammanträdet 2021-12-16 § 136 

2. Budget a) Har nämnden antagit en 
budget för sin verksamhet?

Grön Nämnden antar budget 2022 vid sammanträdet 2021-12-16 § 135

3. Mål a) Finns mål formulerade för 
nämndens verksamhet?

Grön Verksamhetsmålen anges i styrkorten och består av strategiska mål, mål och 
indikatorer.

b) Finns mål formulerade för 
nämndens ekonomi?

Grön Tekniska nämnden ska förhålla sig till angiven budgetram.Mål för ekonomin finns 
också inom området “Ekonomi” i styrkorten.

c) Är målen uppföljningsbara 
(mätbara)?

Grön Indikatorerna tillhörande målen är mät- eller uppföljningsbara.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat 
direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön I gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kristianstad 
(reviderad av KS 2022-08-31 §151) ska styrelsen och nämnderna kontinuerligt följa 
upp sin verksamhet. Vi har också tagit del av kommunövergripande riktlinjer för 
styrning och god ekonomisk hushållning som styrelsen och nämnderna ska följa.

b) Fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat?

Grön Ekonomisk rapportering sker löpande under året. Rapportering av ekonomi och 
verksamhet sker vid delårs- och årsbokslut. Rapportering fokuserar vid dessa tillfällen 
på måluppfyllelse och resultat. 

c) Vidtar nämnden tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
verksamheten?

Gul Utifrån lämnad rapportering kan ej utläsas att nämnden vidtar tydliga åtgärder för att 
nå mål. 

d) Vidtar nämnden tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
ekonomin?

Grön I månadsrapporterna beskrivs möjliga åtgärder med anledning av avvikelser. Där 
återges en kort beskrivning kring vilka åtgärder som kan vidtas. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten?

Gul Nämnden uppnår 11 av 16 resultatmått och uppnår inte 5 av resultatmått.

b) Når nämnden uppsatta mål för 
ekonomin?

Grön Resultatet för förvaltningens skattefinansierade verksamhet blev 1,6 mnkr bättre
än budget. 

VA-verksamhetens resultat blev ett underskott på 9,9 mnkr som balanseras i
resultatfonden.



Räddningsnämnden



PwC 32

Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2022.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b Grön

Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022 mot 
bakgrund av att nämnden redovisar ett mindre underskott. 
miljöutredning. Resultat mot driftbudget: + 0,1 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2022 mot bakgrund av att nämnden i tillräcklig 
grad fokuserat sin rapportering på måluppfyllelse och resultat.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Nämnden rekommenderas att säkerställa att uppföljning av verksamhet och verksamhetsmål sker vid 
delårsrapport till nämnd för att säkerställa att nämnden får information avseende målarbetet och kan vidta vid 
behov åtgärder. 



PwC 33

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden fastställde styrkort och internbudget 2022 vid sammanträdet 2022-12-08 
§ 38.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för 
sin verksamhet?

Grön Nämnden fastställde styrkort och internbudget 2022 vid sammanträdet 2022-12-08 
§ 38.

3. Mål a) Finns mål formulerade för 
nämndens verksamhet?

Grön Verksamhetsmålen anges i styrkorten och består av strategiska mål, mål och 
indikatorer.

b) Finns mål formulerade för 
nämndens ekonomi?

Grön Räddningsnämnden ska förhålla sig till angiven budgetram. Mål för ekonomin 
finns också inom området “Ekonomi” i styrkorten.

c) Är målen uppföljningsbara 
(mätbara)?

Grön Indikatorerna tillhörande målen är mät- eller uppföljningsbara.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ 
instruktion för rapportering till 
nämnden?

Grön I gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kristianstad 
(reviderad av KS 2022-08-31 §151) ska styrelsen och nämnderna kontinuerligt 
följa upp sin verksamhet. Vi har också tagit del av kommunövergripande riktlinjer 
för styrning och god ekonomisk hushållning som styrelsen och nämnderna ska 
följa.

b) Fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat?

Grön Rapportering av ekonomi och verksamhet sker vid delårs- och årsbokslut. 
Rapportering fokuserar vid dessa tillfällen på måluppfyllelse och resultat. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för 
att nå mål för verksamheten?

Gul Utifrån lämnad rapportering kan utläsas att nämnden delvis vidtar tydliga åtgärder 
för att nå mål för verksamheten. 
Vid sakavstämning framkommer att I dagsläget är tanken att det ska vara en kort 
kommentar på maximalt en mening och det är svårt att redogöra för mer 
omfattande åtgärdsförslag.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för 
att nå mål för ekonomin?

Grön Vid månadsrapporterna har åtgärder formulerats för att nå budget i balans.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten?

Gul Nämnden uppnår hälften av resultatmått och uppnår inte hälften. Kommentar som 
ges vid ej uppnådd resultatmått är att det fortfarande finns arbete som kvarstår.

b) Når nämnden uppsatta mål för 
ekonomin?

Gul Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr. 



Kommunala bolag



AB Kristianstadbyggen



PwC 36

Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a Grön

Styrelsen kan verifiera att förvaltningen skett på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2022. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Styrelsen kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022. 

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2022.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:
● Styrelsen rekommenderas att utveckla sitt arbete med åtgärder för att nå målen så att dessa har direkt inverkan 

på måluppfyllelsen. 



PwC 37

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har styrelsen antagit en 
plan för sin verksamhet?

Grön Styrelsen fastställde affärsplan 2022 vid sammanträdet 2021-10-14 § 69. 

2. Budget a) Har styrelsen antagit en 
budget för sin verksamhet?

Grön Styrelsen fastställde budget 2022 vid sammanträdet 2021-10-14 § 68. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för 
bolagets verksamhet?

Grön I ägardirektivet finns tre övergripande mål formulerade.

b) Finns mål formulerade för 
bolagets ekonomi?

Grön Enligt ägardirektivet för år 2022 ska bolaget över tid upprätthålla en soliditet på 
minst 13 %. 

c) Är målen uppföljningsbara 
(mätbara)?

Grön Bolagets verksamhetsmål som anges i ägardirektivet och i affärsplanen är 
uppföljnings- och mätbara.



PwC 38

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har styrelsen upprättat 
direktiv/ instruktion för 
rapportering till styrelsen?

Grön Direktiv för rapportering återfinns i styrelsens arbetsordning som fastställdes av 
styrelsen 2022-04-20 §33.

b) Fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat?

Grön Ekonomisk rapportering sker vid delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisning. 

c) Vidtar styrelsen tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
verksamheten? Grön

Vid delårsrapport rapporteras ej prioriterade mål och aktiviteter. 
Vid sakavstämning framkommer att styrelsen vidtar löpande åtgärder vilket 
framgår av bl.a. styrelseprotokollen. Uthyrningsgrad, Ekonomi, Investeringar 
avseende byggnation, drift och miljö etc. 

d) Vidtar styrelsen tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
ekonomin?

Grön
Bolaget uppnår de ekonomiska målen och det tyder på att tillräckliga åtgärder 
vidtas.

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål 
för verksamheten?

Grön I hållbarhetsredovisningen redogörs för de övergripande målen. Dessa 
bedöms som uppfyllda. 

b) Når styrelsen uppsatta mål 
för ekonomin?

Grön Bolaget uppnår det ekonomiska målet. Enligt årsredovisning landar bolaget på 
en soliditet på 17,8% för helåret 2022.



C4 Energikoncernen



PwC 40

Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a E/T Eftersom samtliga verksamhetsmål inte är återrapporterade går 

ändamålsenligheten inte att bedöma. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Styrelsen kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022. 

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Gul Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har 
delvis varit tillräcklig under år 2022 mot bakgrund att styrelsen 
bättre borde klarlagt förutsättningarna för fjärrkylainvesteringen 
och för hela fjärrkylaverksamheten samt att bolaget saknar 
tillstånd för och avtal med tekniska nämnden om uttag av 
kylvatten ur kommunens brunnar.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:
● Styrelsen rekommenderas att  tydliggöra redovisningen av måluppfyllelsen avseende de verksamhetsmässiga 

målen.
● Styrelsen rekommenderas att utveckla sitt arbete med åtgärder för att nå målen så att dessa har direkt inverkan 

på måluppfyllelsen. 



PwC 41

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har styrelsen antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Styrelsen har antagit en affärsplan 2022 samt övergripande mål 
2025 vid sammanträdet 2021-09-02 §6.

2. Budget a) Har styrelsen antagit en budget för 
sin verksamhet?

Grön Styrelsen har antagit en budget för C4 Energi och Koncernen år 
2021 samt flerårsbedömning 2023-2025. Budgeten antogs av 
styrelsen 20211-11-18 §5.

3. Mål a) Finns mål formulerade för bolagets 
verksamhet?

Grön Bolaget har i affärsplanen formulerat strategiska mål och kritiska 
framgångsfaktorer som gäller under en fyraårsperiod. Målen är 
formulerade utifrån sex perspektiv. 

b) Finns mål formulerade för bolagets 
ekonomi?

Grön I affärsplanen framgår att bolagets finansiella mål är ekonomi i 
balans. 

c) Är målen uppföljningsbara 
(mätbara)?

Grön Bolagets mål som anges i affärsplanen är uppföljnings- och 
mätbara.



PwC 42

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har styrelsen upprättat direktiv/ 
instruktion för rapportering till 
styrelsen?

Grön Direktiv för rapportering återfinns i styrelsens arbetsordning som 
fastställdes av styrelsen 2021-11-18 §7.

b) Fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat?

Grön Ekonomiskt rapportering sker vid delårsrapport och 
årsredovisning. Styrelsen får under sina sammanträden 
information om verksamheten genom att de fattar belut i ärenden 
som rör verksamheten. 

c) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för 
att nå mål för verksamheten? E/T

Ej tillämplig. Utifrån lämnad rapportering går det inte att utläsa 
om styrelsen vidtar tydliga åtgärder vid behov. Vid delårsrapport 
rapporteras ej prioriterade mål och aktiviteter.

d) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för 
att nå mål för ekonomin?

Gul

Styrelsen borde bättre klarlagt förutsättningarna dels för 
fjärrkylainvesteringen år 2022 på 28,8 mnkr och dels för hela 
verksamheten med fjärrkyla, då bolaget i bokslutet för året skrivit 
ned värdet av samtliga anläggningstillgångar med 99,6 mnkr till 
noll kronor. Detta mot bakgrund av att bolaget saknar egna 
tillstånd för och avtal med tekniska nämnden om uttag av 
kylvatten ur kommunens brunnar, som möjliggör att leverera de 
mängder kylvatten till bolagets kunder, som bolagets 
anläggningar är byggda för. 

Bolaget uppnår det ekonomiska målen och det tyder på att 
tillräckliga åtgärder i övrigt vidtas.

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för 
verksamheten?

E/T Ej tillämplig. I årsredovisningen rapporteras inte prioriterade mål 
och aktiviteter

b) Når styrelsen uppsatta mål för 
ekonomin?

Grön Bolaget uppnår det ekonomiska målet



Renhållningen Kristianstad AB



PwC 44

Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a Grön Styrelsen kan verifiera att förvaltningen skett på ett 

ändamålsenligt sätt under år 2022. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Styrelsen kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022. 

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2022.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:
● Styrelsen rekommenderas att  tydliggöra redovisningen av måluppfyllelsen avseende de verksamhetsmässiga 

målen.



PwC 45

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har styrelsen antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Bolaget arbetar utifrån ägardirektivet som antogs av 
bolagstämman den 2021-06-21.

2. Budget a) Har styrelsen antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Styrelsen fastställer budget 2021 vid sammanträdet 
2021-11-15 §7

3. Mål a) Finns mål formulerade för bolagets 
verksamhet?

Grön I ägardirektivet finns sju målsättningar formulerade för 
verksamheten. 

b) Finns mål formulerade för bolagets 
ekonomi?

Grön Enligt ägardirektivet för år 2022 är bolagets ekonomiska mål 
att soliditeten för bolaget inte bör understiga 3%. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Bolagets mål som anges i affärsplanen är uppföljnings- och 
mätbara.



PwC 46

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har styrelsen upprättat direktiv/ 
instruktion för rapportering till styrelsen?

Grön Direktiv för rapportering återfinns i styrelsens arbetsordning 
som fastställdes av styrelsen den 2022-04-29 §7. 

b) Fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat?

Grön Det sker en löpande rapportering av ekonomi.

c) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att 
nå mål för verksamheten? Grön

Bolaget uppnår verksamhetsmålen och det tyder på att 
tillräckliga åtgärder vidtas.

d) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att 
nå mål för ekonomin? Grön

Bolaget uppnår det ekonomiska målen och det tyder på att 
tillräckliga åtgärder vidtas.

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för 
verksamheten?

Grön Målen följs upp löpande och presenteras 2 gånger per år på 
ägardialogen. Enligt ägardialogen 2023-02-10 uppnås 
verksamhetsmålen. 

b) Når styrelsen uppsatta mål för 
ekonomin?

Grön Soliditeten beräknas hamna på ca 5 %. 



pwc.se

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

Mars 2023

Lena Salomon Caroline Tham Johansson



 

Lekmannarevisorerna i  
Aktiebolaget Kristianstadsbyggen 

Till årsstämman i Aktiebolaget 
Kristianstadsbyggen 
Org nr 556054-1889 

 
Till fullmäktige i Kristianstad 
kommun 

 
 

Granskningsrapport för år 2022 

Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat 
Aktiebolaget Kristianstadsbyggens verksamhet. 
 
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är 
tillräcklig. 
 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning 
och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 
 
 
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.  

 

Kristianstad 2023-03-09 

 
 
_____________ _____________         ___________    
Sven Gunnar Linné Göran Sevebrant         Fredrik Berndt      
   
 
_____________ _____________ ______________ 
Roland Krantz  Bill Nilsson                            Per-Ingvar Johnsson 
 
 
 
_____________ 

Lars Thuvesson 

  2023-03-09 12:15:29 UTCSignerat 4509489 1 / 4Oneflow ID Sida



 

 
 

  2023-03-09 12:15:29 UTCSignerat 4509489 2 / 4Oneflow ID Sida



Deltagare

  AKTIEBOLAGET KRISTIANSTADSBYGGEN 556054-1889 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bill Henning Nilsson

Bill Nilsson

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:42:12 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROLAND KRANTZ

Roland Krantz

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:55:41 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS TUFVESSON

Lars Thuvesson

Förtroendevald revisor

2023-03-09 12:15:29 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Tore Fredrik Berndt

Fredrik Berndt

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:07:13 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Göran Sevebrant

Göran Sevebrant

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:46:44 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: SVEN GUNNAR LINNÉ

Sven Gunnar Linné

Förtroendevald revisor

2023-03-09 09:51:53 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2023-03-09 12:15:29 UTCSignerat 4509489 3 / 4Oneflow ID Sida



Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER INGVAR JOHNSSON

Per-Ingvar Johnsson

Förtroendevald revisor

2023-03-09 10:15:45 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2023-03-09 12:15:29 UTCSignerat 4509489 4 / 4Oneflow ID Sida









 

Lekmannarevisorerna i  
Aktiebolaget Allön  
 

Till årsstämman i Aktiebolaget Allön 
Org nr 556097-2365 

 
Till fullmäktige i Kristianstad 
kommun 

 
 

Granskningsrapport för år 2022 

Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat 
Aktiebolaget Allöns verksamhet. 
 
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är 
tillräcklig. 
 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning 
och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 
 
 
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.  
 

Kristianstad 2023-03-09 

 
 
_____________ _____________         ___________    
Sven Gunnar Linné Göran Sevebrant         Fredrik Berndt      
   
 
_____________ _____________ ______________ 
Roland Krantz  Bill Nilsson                            Per-Ingvar Johnsson 
 
 
 
_____________ 

Lars Thuvesson 
 

  2023-03-09 12:16:17 UTCSignerat 4509718 1 / 4Oneflow ID Sida



 

 

  2023-03-09 12:16:17 UTCSignerat 4509718 2 / 4Oneflow ID Sida



Deltagare

  AKTIEBOLAGET ALLÖN 556097-2365 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bill Henning Nilsson

Bill Nilsson

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:40:27 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROLAND KRANTZ

Roland Krantz

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:56:35 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS TUFVESSON

Lars Thuvesson

Förtroendevald revisor

2023-03-09 12:16:17 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Tore Fredrik Berndt

Fredrik Berndt

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:05:44 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Göran Sevebrant

Göran Sevebrant

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:47:45 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: SVEN GUNNAR LINNÉ

Sven Gunnar Linné

Förtroendevald revisor

2023-03-09 09:52:55 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2023-03-09 12:16:17 UTCSignerat 4509718 3 / 4Oneflow ID Sida



Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER INGVAR JOHNSSON

Per-Ingvar Johnsson

Förtroendevald revisor

2023-03-09 10:13:03 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2023-03-09 12:16:17 UTCSignerat 4509718 4 / 4Oneflow ID Sida







 

Lekmannarevisorerna i 
Specialfastigheter i Kristianstad AB   
     
    Till årsstämman i Specialfastigheter 
    i Kristianstad AB 
    Org nr 556761-8128 

 
Till fullmäktige i Kristianstad 
kommun 

 
 

Granskningsrapport för år 2022 

Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat 
Specialfastigheter i Kristianstad AB:s verksamhet. 
 
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är 
tillräcklig. 
 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning 
och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 
 
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.  

 

Kristianstad 2023-03-09 

 
 
_____________ _____________         ___________    
Sven Gunnar Linné Göran Sevebrant         Fredrik Berndt      
   
 
_____________ _____________ ______________ 
Roland Krantz  Bill Nilsson                            Per-Ingvar Johnsson 
 
 
 
_____________ 

Lars Thuvesson 

  2023-03-09 12:07:25 UTCSignerat 4509101 1 / 3Oneflow ID Sida



Deltagare

  SPECIALFASTIGHETER I KRISTIANSTAD AB 556761-8128 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bill Henning Nilsson

Bill Nilssson

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:45:58 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROLAND KRANTZ

Roland Krantz

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:50:08 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS TUFVESSON

Lars Thuvesson

Förtroendevald revisor

2023-03-09 12:07:24 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Tore Fredrik Berndt

Fredrik Berndt

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:17:32 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Göran Sevebrant

Göran Sevebrant

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:39:02 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: SVEN GUNNAR LINNÉ

Sven Gunnar Linné

Förtroendevald revisor

2023-03-09 09:40:35 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2023-03-09 12:07:25 UTCSignerat 4509101 2 / 3Oneflow ID Sida



Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER INGVAR JOHNSSON

Per-Ingvar Johnsson

Förtroendevald revisor

2023-03-09 10:25:17 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2023-03-09 12:07:25 UTCSignerat 4509101 3 / 3Oneflow ID Sida







 

Lekmannarevisorerna i  
C4 Parkerings AB 
 

Till årsstämman i 
C4 Parkerings AB 
Org nr 556872-9783 

 
Till fullmäktige i Kristianstad 
kommun 

 
 

Granskningsrapport för år 2022 

Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat C4 
Parkerings AB:s verksamhet. 
 
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är 
tillräcklig. 
 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning 
och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 
 
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.  

 

Kristianstad 2023-03-09 

 
 
_____________ _____________         ___________    
Sven Gunnar Linné Göran Sevebrant         Fredrik Berndt      
   
 
_____________ _____________ ______________ 
Roland Krantz  Bill Nilsson                            Per-Ingvar Johnsson 
 
 
 
_____________ 

Lars Thuvesson 

  2023-03-09 12:14:42 UTCSignerat 4509336 1 / 3Oneflow ID Sida



Deltagare

  C4 PARKERINGS AB 556872-9783 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bill Henning Nilsson

Bill Nilsson

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:43:10 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROLAND KRANTZ

Roland Krantz

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:54:44 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS TUFVESSON

Lars Thuvesson

Förtroendevald revisor

2023-03-09 12:14:42 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Tore Fredrik Berndt

Fredrik Berndt

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:09:03 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Göran Sevebrant

Göran Sevebrant

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:45:41 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: SVEN GUNNAR LINNÉ

Sven Gunnar Linné

Förtroendevald revisor

2023-03-09 09:50:46 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2023-03-09 12:14:42 UTCSignerat 4509336 2 / 3Oneflow ID Sida



Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER INGVAR JOHNSSON

Per-Ingvar Johnsson

Förtroenevald revisor

2023-03-09 10:17:46 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2023-03-09 12:14:42 UTCSignerat 4509336 3 / 3Oneflow ID Sida







 

Lekmannarevisorerna i 
C4 Energi Aktiebolag 
 
    Till årsstämman i C4 Energi 
    Aktiebolag 
    Org nr 556222-2223 

 
Till fullmäktige i Kristianstad 
kommun 
 

Granskningsrapport för år 2022    

Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat C4 
Energi Aktiebolags verksamhet. 
 
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  
Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är 
tillräcklig. 
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning 
och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 
 
Vi lekmannarevisorer finner att styrelsen för C4 Energi AB bättre borde klarlagt 
förutsättningarna dels för fjärrkylainvesteringen år 2022 på 28,8 mnkr och dels för hela 
verksamheten med fjärrkyla, då bolaget i bokslutet för året skrivit ned värdet av samtliga 
anläggningstillgångar med 99,6 mnkr till noll kronor. Detta mot bakgrund av att bolaget 
saknar egna tillstånd för och avtal med tekniska nämnden om uttag av kylvatten ur 
kommunens brunnar, som möjliggör att leverera de mängder kylvatten till bolagets 
kunder, som bolagets anläggningar är byggda för. Lekmannarevisionen har för avsikt att 
granska bolagets investeringsprocess under år 2023. 
 
Vi bedömer i övrigt att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Vi bedömer i övrigt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.  

Kristianstad 2023-03-22 

 
_____________ _____________         ___________    
Sven Gunnar Linné Göran Sevebrant         Fredrik Berndt      
   
 
_____________ _____________ ______________ 
Roland Krantz  Bill Nilsson                            Per-Ingvar Johnsson 
 
_____________ 

Lars Thuvesson 

  2023-03-22 17:45:12 UTCSignerat 4588910 1 / 3Oneflow ID Sida



Deltagare

  C4 ENERGI AKTIEBOLAG 556222-2223 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: SVEN GUNNAR LINNÉ

Sven Gunnar Linné

Lekmannarevisor

2023-03-22 14:35:56 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Göran Sevebrant

Göran Sevebrant

Lekmannarevisor

2023-03-22 13:44:58 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: FREDRIK BERNDT

Fredrik Berndt

Lekmannarevisor

2023-03-22 13:46:49 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROLAND KRANTZ

Roland Krantz

Lekmannarevisor

2023-03-22 13:47:08 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bill Henning Nilsson

Bil Nilsson

Lekmannarevisor

2023-03-22 13:36:12 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER INGVAR JOHNSSON

Per-Ingvar Johnsson

Lekmannarevisor

2023-03-22 17:45:12 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2023-03-22 17:45:12 UTCSignerat 4588910 2 / 3Oneflow ID Sida



Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS TUFVESSON

Lars Thuvesson

Lekmannarevsior

2023-03-22 13:38:28 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2023-03-22 17:45:12 UTCSignerat 4588910 3 / 3Oneflow ID Sida



 

Lekmannarevisorerna i  
C4 Elnät Aktiebolag 
 

Till årsstämman i  
C4 Elnät Aktiebolag 
Org nr 556496-0044 

 
Till fullmäktige i Kristianstad 
kommun 

 
 

Granskningsrapport för år 2022 

Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat C4 
Elnät Aktiebolags verksamhet. 
 
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är 
tillräcklig. 
 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning 
och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 
 
 
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.  

 

Kristianstad 2023-03-22 

 
 
_____________ _____________         ___________    
Sven Gunnar Linné Göran Sevebrant         Fredrik Berndt      
   
 
_____________ _____________ ______________ 
Roland Krantz  Bill Nilsson                            Per-Ingvar Johnsson 
 
 
_____________ 

Lars Thuvesson 

  2023-03-22 17:41:10 UTCSignerat 4589005 1 / 3Oneflow ID Sida



Deltagare

  C4 ELNÄT AKTIEBOLAG 556496-0044 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: SVEN GUNNAR LINNÉ

Sven Gunnar Linné

Lekmannarevisor

2023-03-22 14:33:49 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Göran Sevebrant

Göran Sevebrant

Lekmannarevisor

2023-03-22 13:42:00 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: FREDRIK BERNDT

Fredrik Berndt

Lekmannarevisor

2023-03-22 13:48:37 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROLAND KRANTZ

Roland Krantz

Lekmannarevisor

2023-03-22 13:44:38 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bill Henning Nilsson

Bill Nilsson

Lekmannarevisor

2023-03-22 13:34:00 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER INGVAR JOHNSSON

Per-Ingvar Johnsson

Lekmannarevisor

2023-03-22 17:41:10 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS TUFVESSON

Lars Thuvesson

Lekmannarevisor

2023-03-22 13:40:59 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Lekmannarevisorerna i  
Kristianstads Biogas AB 
 

Till årsstämman i  
Kristianstads Biogas AB 
Org nr 556792-7875 

 
Till fullmäktige i Kristianstad 
kommun 

 
 

Granskningsrapport för år 2022 

Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat 
Kristianstads Biogas AB:s verksamhet. 
 
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är 
tillräcklig. 
 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning 
och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 
 
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.  

 

Kristianstad 2023-03-22 

 
 
_____________ _____________         ___________    
Sven Gunnar Linné Göran Sevebrant         Fredrik Berndt      
   
 
_____________ _____________ ______________ 
Roland Krantz  Bill Nilsson                            Per-Ingvar Johnsson 
 
 
 
_____________ 

Lars Thuvesson 
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Deltagare

  KRISTIANSTADS BIOGAS AB 556792-7875 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: SVEN GUNNAR LINNÉ

Sven Gunnar Linné

Lekmannarevisor

2023-03-22 14:35:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Göran Sevebrant

Göran Sevebrant

Lekmannarevisor

2023-03-22 13:44:07 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: FREDRIK BERNDT

Fredrik Berndt

Lekmannarevisor

2023-03-22 13:47:49 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROLAND KRANTZ

Roland Krantz

Lekmannarevisor

2023-03-22 13:45:52 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bill Henning Nilsson

Bill Nilsson

Lekmannarevisor

2023-03-22 13:35:14 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER INGVAR JOHNSSON

Per-Ingvar Johnsson

Lekmannarevisor

2023-03-22 17:43:01 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS TUFVESSON

Lars Thuvesson

Lekmannarevisor

2023-03-22 13:40:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Lekmannarevisorerna i 
Kristianstads Renhållning AB 
    Till årsstämman i Kristianstads 
    Renhållning AB 
    Org nr 556002-3136 

 
Till fullmäktige i Kristianstad 
kommun 

 
 

Granskningsrapport för år 2022 

Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat 
Kristianstads Renhållning AB:s verksamhet. 
 
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är 
tillräcklig. 
 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning 
och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 
 
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.  
 

Kristianstad 2023-03-09 

 
 
_____________ _____________         ___________    
Sven Gunnar Linné Göran Sevebrant         Fredrik Berndt      
   
 
_____________ _____________ ______________ 
Roland Krantz  Bill Nilsson                            Per-Ingvar Johnsson 
 
 
_____________ 

Lars Thuvesson 
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Deltagare

  KRISTIANSTADS RENHÅLLNING AB 556002-3136 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bill Henning Nilsson

Bill Nilsson

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:45:05 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROLAND KRANTZ

Roland Krantz

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:52:28 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS TUFVESSON

Lars Thuvesson

Förtroendevald revisor

2023-03-09 12:09:11 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Tore Fredrik Berndt

Fredrik Berndt

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:12:41 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Göran Sevebrant

Göran Sevebrant

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:42:38 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: SVEN GUNNAR LINNÉ

Sven Gunnar Linné

Förtroendevald revisor

2023-03-09 09:47:37 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER INGVAR JOHNSSON

Per-Ingvar Johnsson

Förtroendevald revisor

2023-03-09 10:22:19 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2023-03-09 12:09:11 UTCSignerat 4509025 3 / 3Oneflow ID Sida









Lekmannarevisorerna i 
Kristianstads Kommunföretag AB 

Till årsstämman i Kristianstads 
Kommunföretag AB 
Org nr 556436-3801 

Till fullmäktige i Kristianstad 
kommun 

Granskningsrapport för år 2022 

Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat 
Kristianstads Kommunföretag AB:s verksamhet. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är 
tillräcklig. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning 
och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Kristianstad 2023-03-22 

_____________ _____________      ___________   
Sven Gunnar Linné Göran Sevebrant        Fredrik Berndt     

_____________ _____________ ______________ 
Roland Krantz  Bill Nilsson    Per-Ingvar Johnsson 

_____________ 

Lars Thuvesson 
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Participants

 BILL NILSSON Sweden

Signed with Swedish BankID

Name returned from Swedish BankID: Bill Henning Nilsson

Bill Nilsson

2023-03-22 20:31:15 UTC

Date

Delivery channel: Email

 ROLAND KRANTZ Sweden

Signed with Swedish BankID

Name returned from Swedish BankID: ROLAND KRANTZ

Roland Krantz

2023-03-22 20:22:26 UTC

Date

Delivery channel: Email

 LARS TUFVESSON Sweden

Signed with Swedish BankID

Name returned from Swedish BankID: LARS TUFVESSON

Lars Tufvesson

2023-03-22 20:47:05 UTC

Date

Delivery channel: Email

 FREDRIK BERNDT Sweden

Signed with Swedish BankID

Name returned from Swedish BankID: FREDRIK BERNDT

Fredrik Berndt

2023-03-22 22:13:49 UTC

Date

Delivery channel: Email

 GÖRAN SEVEBRANT Sweden

Signed with Swedish BankID

Name returned from Swedish BankID: Göran Sevebrant

Göran Sevebrant

2023-03-22 20:37:39 UTC

Date

Delivery channel: Email
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 SVEN-GUNNAR LINNÉ Sweden

Signed with Swedish BankID

Name returned from Swedish BankID: SVEN GUNNAR LINNÉ

Sven-Gunnar Linné

2023-03-22 20:24:25 UTC

Date

Delivery channel: Email

 PER-INGVAR JOHNSSON Sweden

Signed with Swedish BankID

Name returned from Swedish BankID: PER INGVAR JOHNSSON

Per-Ingvar Johnsson

2023-03-22 20:53:30 UTC

Date

Delivery channel: Email
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Kristianstads Kommunföretag AB, org.nr 556436-3801 
 

 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
 

Uttalanden 
 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Kristianstads Kommunföretag AB 
för år 2022. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

 
Grund för uttalanden 

 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 
 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta. 

 

Revisorns ansvar 
 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del 
av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
 

Uttalanden 
 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Kristianstads Kommunföretag AB för år 2022 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 
Grund för uttalanden 

 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 
 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till 
de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 

 

Revisorns ansvar 
 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Kristianstad den dag som framgår av vår elektroniska signatur 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 

 
Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS JOHANSSON

Mattias Johansson

Auktoriserad revisor

2023-03-21 09:55:10 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Lekmannarevisorerna i  
Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag   
 
    Till årsstämman i 
    Kristianstads 
    Industribyggnadsaktiebolag 

Org nr 556083-7162 
 

Till fullmäktige i Kristianstad 
kommun 

 
 

Granskningsrapport för år 2022 

Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat 
Kristianstads Industribyggnadsaktiebolags verksamhet. 
 
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är 
tillräcklig. 
 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning 
och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 
 
 
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.  
 

Kristianstad 2023-03-09 

 
 
_____________ _____________         ___________    
Sven Gunnar Linné Göran Sevebrant         Fredrik Berndt      
   
 
_____________ _____________ ______________ 
Roland Krantz  Bill Nilsson                            Per-Ingvar Johnsson 
 
 
_____________ 

Lars Thuvesson 
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Deltagare

  KRISTIANSTADS INDUSTRIBYGGNADSAKTIEBOLAG 556083-7162 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bill Henning Nilsson

Bill Nilsson

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:44:13 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROLAND KRANTZ

Roland Krantz

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:53:46 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS TUFVESSON

Lars Thuvesson

Förtroendevald revisor

2023-03-09 12:10:18 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Tore Fredrik Berndt

Fredrik Berndt

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:11:10 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Göran Sevebrant

Göran Sevebrant

Förtroendevald revisor

2023-03-09 08:44:29 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: SVEN GUNNAR LINNÉ

Sven Gunnar Linné

Förtroendevald revisor

2023-03-09 09:49:34 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER INGVAR JOHNSSON

Per-Ingvar Johnsson

Förtroendevald revisor

2023-03-09 10:19:51 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag, org.nr 556083-7162 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag för år 2022. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Kristianstads Industribyggnadsaktiebolags finansiella ställning per 
den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Kristianstads 
Industribyggnadsaktiebolag. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag för år 2022 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till 
de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 

webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.  

 

Kristianstad den dag som framgår av vår elektroniska signatur 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor 
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KOMMUNREVISIONEN                     REVISORERNA I REGION SKÅNE 
 

 
 
Granskning av gemensam nämnd för fastighets- och 
arbetsplatsanknutna tjänster 2022 
 
Region Skåne och Kristianstads kommun har kommit överens om att från och med 
2012-01-01 inrätta en gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna 
tjänster. Värdkommun för denna nämnd är Kristianstads kommun. 
 
Den Gemensamma nämnden visar ett resultat om 0 kr för 2022. 
 
Rådhus Skåne 
Intäkterna uppgår till 35,5 mnkr där arbetsplatsintäkter uppgår till 14,5 mnkr vilket 
innebär en kostnad på 19,6 tkr per arbetsplats 2022. Resterande del av intäkterna 
utgörs till största delen av hyresintäkter och rörliga serviceintäkter. 
 
Vi har enligt kommunallagens bestämmelser genomfört en granskning av 
verksamheten. Nämndens interna kontroll bedöms sammanfattningsvis som i 
huvudsak tillräcklig. Nämnden har skött verksamheten på ett i huvudsak ändamåls-
enligt sätt och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare bedöms 
räkenskaperna i allt väsentlig som rättvisande. 
 

Vi tillstyrker för vår del att nämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 
2022. 
 

För revisorerna i Kristianstads kommun och Region Skåne 

 

______________________________________ 
Sven Gunnar Linné 
Ordförande för revisorerna i Kristianstads kommun 
 
 
     
_______________________________________ 
Louise Rehn Winsborg  
Ordförande för revisorerna i Region Skåne  
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Louise Rehn Winsborg
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KOMMUNREVISIONEN 
 

Till kommunfullmäktige och revisorerna 
 i kommunerna: 

Bromölla kommun 
Hässleholms kommun 
Hörby kommun 
Osby kommun 
Simrishamns kommun 
Sjöbo kommun 
Skurups kommun 
Tomelilla kommun 
Ystads kommun 
Östra Göinge kommun 

 

Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för år 2022 

Tio kommuner i östra Skåne har från och med 2003 inrättat en gemensam nämnd för 
samverkan angående tekniska hjälpmedel. Sedan 1 oktober 2018 ingår även Hörby 
kommun och verksamheten omfattas nu av 11 samverkande kommuner.  
Värdkommun för denna nämnd är Kristianstads kommun. 
 
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) redovisade ett resultat för driftverksamheten på 
1 882 tkr, för serviceverksamheten ett resultat på 49 tkr, för transportverksamheten ett 
resultat på -71 tkr och hemtransport ett resultat på 729 tkr. HÖS lagerekonomi redovisade 
ett resultat på 377 tkr. Det sammanlagad resultatet är 2 966 tkr. 
 
Vi har enligt kommunallagens bestämmelser genomfört en granskning av verksamheten. 
Nämndens interna kontroll bedöms sammanfattningsvis som i huvudsak tillräcklig. Vi 
konstaterar att arbetet med riskbedömningar och internkontrollaktiviteter kommer att ses 
över ytterligare inom ramen för implementering av nytt verksamhetssystem under år 
2023.  
 
Nämnden har skött verksamheten på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt och utifrån 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare bedöms räkenskaperna i allt väsentlig 
som rättvisande. 
 
Vi tillstyrker för vår del att nämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 
2022. 
 

För revisorerna i Kristianstads kommun 

2023-03-09 

 
_____________    ___________    
Sven Gunnar Linné   Göran Sevebrant           
Ordförande    Vice ordförande  
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Kristianstads 
kommun 

  

Lekmannarevisorerna i 

Trygghets- och Räddningscentralen 

Till årsstämman i Trygghets- och 
Räddningscentralen i Skåne Nordost 
AB 

Granskningsrapport för perioden 2022-05-11 - 2022-12-31 

Vi av Kristianstads fullmäktige, utsedda lekmannarevisorer, har granskat 

Trygghets- och Räddningscentralen i Skåne Nordväst AB:s verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som 

gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska 

verksamhet samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 

och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 

utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 

att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

Kristianstad 2023-03-23 

Göran Sevebrant Sven-Gunnar Linné 

Lekmannarevisor Lekmannarevisor
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

KS § 53 

Revidering av investeringsbudgeten för år 2023 
Änr KS 2022/615 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa investeringsbudgeten 2023 till 1 428,9 miljoner kronor varav  

890,0 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och  
539,0 miljoner kronor för den taxefinansierade verksamheten enligt  
bilaga 1. 

Deltar inte i beslutet 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) deltar inte i beslutet om reviderad 
investeringsbudget 2023. 

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 stödde Socialdemokraternas yrkande om återremiss av 
ärendet. 

När slutprognosen för reningsverket redovisades någon timme senare på 
samma mötet visade det sig ha varit mycket klokt att återremittera ärendet 
och se till att summorna i den reviderade budgeten överensstämde men 
den verklighet som finns. Skall det vara någon mening med att revidera in-
vesteringsbudget behöver den absolut största investeringen i kommunen 
ligga på en överensstämmande nivå. 

Då kommunstyrelsen valde att avslå yrkandet om återremiss reserverar vi 
oss mot beslutet.” 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

Protokollsanteckningar 

Daniél Tejera (L) och Pernilla Blixt (L) lämnar följande protokollsanteck-
ning: 

”Det är naturligtvis nödvändigt att justera investeringsbudget med avse-
ende på projekt som av olika skäl blivit försenade eller uppskjutna över 
årsskiften. Men det är en brist att budget för omgestaltningen av Vatten-
tornsvägen inte fanns med i investeringsbudget som fastställdes i decem-
ber 2023.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) föreslår med anledning av den informationen som pre-
senterats gällande Centrala reningsverket behöver investeringsbudgeten 
återremitteras för att väga in konsekvenserna av fram tills nu okända 
ökade kostnader förhållande till totala flerårsramen. 

Mikael Persson (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag om att åter-
remittera ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer att avgöra ärendet idag mot Ulrika Tollgrens (S) med 
fleras förslag att återremittera ärendet och finner att kommunstyrelsen ska 
avgöra ärendet idag. 

 

Sammanfattning 
Verksamheterna har inkommit med behov av ombudgetering av investe-
ringar ifrån år 2022 till år 2023. Efter genomgång föreslås 534,7 miljoner 
kronor att ombudgeteras till år 2023 och den totala investeringsbudgeten 
för år 2023 blir därmed 1 428,9 miljoner kronor.  
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

Stora poster i ombudgeteringen är projekt som kommer att utföras, exem-
pelvis Centrala reningsverket, Österslövs skola och Kämpaställets förskola 
och överföringsledning Gärds Köpinge vattenverk – Åhus vattenverk. Det 
finns även en del fördröjda leveranser som gör att inventarieanslag ombud-
geteras. 

I ombudgeteringarna har omprioriteringar gjorts till två olika poster. Den 
första är 0,4 miljoner kronor för iordningsställande av två tillgänglighets-
anpassade toaletter då omsorgsförvaltningen ska låna Norra Åsums för-
skola för att bedriva daglig verksamhet där. 

Den andra prioriteringen är en utökad konstpott med 0,9 miljoner kronor 
till Kultur- och fritidsnämnden i och med tidigareläggandet av Allöskolan 
vilket beslutades i Kommunstyrelsen 2023-01-25. 

Den reviderade investeringsbudgeten föranleder inte att låneramen för 
2023 justeras. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa investeringsbudgeten 2023 till 1 428,9 miljoner kronor varav  
890,0 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och  
539,0 miljoner kronor för den taxefinansierade verksamheten enligt  
bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-15 § 56. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-03-16. 
Bilaga 1 Ombudgetering investeringar sammanställning. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-15  

 

 

 

KSAU § 56 

Revidering av investeringsbudgeten för år 2023 
Änr KS 2022/615 

Beslut 
• Ärendet hänskjuts direkt till kommunstyrelsens sammanträde  

2023-03-22. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S) och Martin Hallingström Skoglund (S) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”Då de högerkonservativa kommunalråden inte ville ta ställning vårt 
tilläggsyrkande så valde M och SD att hänskjuta ärendet direkt till Kom-
munstyrelsen och detta beslut reserverade sig den Socialdemokratiska 
gruppen mot. 

Bakgrunden till tilläggsyrkandet har varit att de 684 miljoner kronor som 
kommunfullmäktige har antagit för centrala reningsverkets ombyggnad. 
Denna budget är i sin helhet upplåst i beställda arbeten och projektet kan 
inte beställa återstående delentreprenader inom angiven ram. Kostnaderna 
för projektet kommer att överstiga tilldelad budgetram och för att utöva 
ekonomistyrning behöver en realistisk totalkalkyl antas, som ger rimliga 
ramar för slutförande av projektet. Enligt de senast presenterade progno-
ser beräknas en avvikelse på 72 miljoner kronor utöver senast tilldelad 
ram. 

Då någon driftkalkyl inte presenterats kan inte val vägas mot förbättrat 
driftnetto eller livscykel-besparing, varav en korrekt totalkalkyl blir en ab-
solut avgörande del för projektets styrning. I och med valet av samverkans-
format är totalbudgeten en avgörande nyckel för att bedriva kostnadsana-
lys och göra välavvägda beställningar. 

Den socialdemokratiska gruppen föreslog att KSAU skulle anta tilläggsyr-
kandet ”Att budgetposten för utbyggnad av centrala reningsverket utökas 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-15  

 

 

 

till 745 miljoner kr som totalbudget fram tills färdigställande och att tek-
niska nämnden ansvarar för att rapportera alla avvikelser från budgetfölj-
samhet inom angiven ram till kommunstyrelsen.” 

Genom att anta det tilläggsyrkande som Socialdemokraterna lämnade hade 
arbetsutskottet fullgjort sitt ansvar. Ärendet förändras inte av att hänskju-
tas till Kommunstyrelsen, mer än att det skapar en otydlighet kring vad 
kommunalråden har för uppfattning. Beredningen i arbetsutskottet skall 
tydliggöra ställningstaganden och ärendet hänsköts till Kommunstyrelsen 
efter att S presenterat sitt tilläggsyrkande. S kvarstår vid uppfattningen att 
KSAU skulle väglett Kommunstyrelsen inför detta beslut, ansvar måste tas 
även från ledande politiker i det Högerkonservativa styret.” 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S) och Martin Hallingström Skoglund (S) föreslår att föl-
jande tillägg görs till kommunledningskontorets förslag till beslut: 

- Att budgetposten för utbyggnad av centrala reningsverket utökas 
till 745 miljoner kr som totalbudget fram tills färdigställande och 
att tekniska nämnden ansvarar för att rapportera alla avvikelser 
från budgetföljsamhet inom angiven ram till kommunstyrelsen. 

Ordföranden föreslår att ärendet hänskjuts direkt till kommunstyrelsens 
sammanträde 2023-03-22. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer att hänskjuta ärendet direkt till kommunstyrelsens 
sammanträde 2023-03-22 mot att ärendet avgörs idag och finner att kom-
munstyrelsens arbetsutskott beslutar att hänskjuta ärendet direkt till kom-
munstyrelsens sammanträde 2023-03-22. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-15  

 

 

 

Sammanfattning 
Verksamheterna har inkommit med behov av ombudgetering av investe-
ringar ifrån år 2022 till år 2023. Efter genomgång föreslås 534,7 miljoner 
kronor att ombudgeteras till år 2023 och den totala investeringsbudgeten 
för år 2023 blir därmed 1 428,9 miljoner kronor.  

Stora poster i ombudgeteringen är projekt som kommer att utföras, exem-
pelvis Centrala reningsverket, Österslövs skola och Kämpaställets förskola 
och överföringsledning Gärds Köpinge vattenverk – Åhus vattenverk. Det 
finns även en del fördröjda leveranser som gör att inventarieanslag ombud-
geteras. 

I ombudgeteringarna har omprioriteringar gjorts till två olika poster. Den 
första är 0,4 miljoner kronor för iordningsställande av två tillgänglighets-
anpassade toaletter då omsorgsförvaltningen ska låna Norra Åsums för-
skola för att bedriva daglig verksamhet där. 

Den andra prioriteringen är en utökad konstpott med 0,9 miljoner kronor 
till Kultur- och fritidsnämnden i och med tidigareläggandet av Allöskolan 
vilket beslutades i Kommunstyrelsen 2023-01-25. 

Den reviderade investeringsbudgeten föranleder inte att låneramen för 
2023 justeras. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa investeringsbudgeten 2023 till 1 428,9 miljoner kronor varav 
890,0 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 
539,0 miljoner kronor för den taxefinansierade verksamheten enligt bi-
laga 1. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-03-02. 
Bilaga 1 Ombudgetering investeringar sammanställning. 
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Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
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Revidering av investeringsbudgeten för år 2023 
Änr KS 2022/615 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktig 

• Fastställa investeringsbudgeten 2023 till 1 428,9 miljoner kronor varav 
 890,0 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 539,0 
 miljoner kronor för den taxefinansierade verksamheten enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Verksamheterna har inkommit med behov av ombudgetering av investeringar 
ifrån år 2022 till år 2023. Efter genomgång föreslås 534,7 miljoner kronor att 
ombudgeteras till år 2023 och den totala investeringsbudgeten för år 2023 
blir därmed 1 428,9 miljoner kronor.  

Stora poster i ombudgeteringen är projekt som kommer att utföras, exempel-
vis Centrala reningsverket, Österslövs skola och Kämpaställets förskola och 
överföringsledning Gärds Köpinge vattenverk – Åhus vattenverk. Det finns 
även en del fördröjda leveranser som gör att inventarieanslag ombudgeteras. 

I ombudgeteringarna har omprioriteringar gjorts till två olika poster. Den 
första är 0,4 miljoner kronor för iordningsställande av två tillgänglighetsan-
passade toaletter då omsorgsförvaltningen ska låna Norra Åsums förskola för 
att bedriva daglig verksamhet där. 

Den andra prioriteringen är en utökad konstpott med 0,9 miljoner kronor till 
Kultur- och fritidsnämnden i och med tidigareläggandet av Allöskolan vilket 
beslutades i Kommunstyrelsen 2023-01-25. 

Till följd av beslut i Kommunstyrelsen gällande ombyggnation av Vattentorns-
vägen är en rad tillagd under exploateringar. Ändringen är markerad i bilagan 
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till detta ärende, där 7,5 miljoner kronor av ombudgeteringen avser Vatten-
tornsvägen. Totalt uppgår projektet till 20 miljoner kronor. Resterande belopp 
tas från beslutet om budget 2023 som innehåller 9,7 miljoner kronor (om-
nämnt som Kristianstad stad infrastruktur) och i budget 2024 kommer ompri-
oritering göras för resterande 2,8 miljoner kronor.  

Den reviderade investeringsbudgeten föranleder inte att låneramen för 2023 
justeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-03-02 

Bilaga 1 Ombudgetering investeringar sammanställning 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

 

Petar Cavala    Oscar Nilsson 
Biträdande kommundirektör   Ekonomidirektör 

Beslut expedieras till 
Alla nämnder 

Emelie Tobler 
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INVESTERINGSBUDGET - om-/tilläggsbudgetering
Brutto- Förvaltningens förslag Total budget Kommentar

Ansvar Slag Vht Proj,nr Projekttext Utfall 2022 inv 2023 ombudget Ny bedömn KLK förslag 2023
KS/Kommunledningskontor

Transportmedel (GS) 4 000 000 0 0 4 000 000
Inventarier (GS) 300 000 0 0 300 000
Städ/tvättmaskiner 400 000 0 0 400 000
Platsvarumärke, Bilden av Kristianstad 750 000 0 0 750 000

2270 61 255 40006 Vattenriketleden 384 000                 0 1 761 000 1 761 000 1 761 000 Projeket går in på sitt sista år och planeras vara klart 2023. Fler 
större kostnader kommer inom detta års budget. 

2270 61 255 40008 På vatten i Vattenriket 401 000                 0 1 099 000 1 099 000 1 099 000 Krävdes OXA scanning och röjning innan projketet kunde påbörjas. 
Projektering och uppförande startar 2023

Vattenriket o kommunens naturvårdsfond 1 325 000 0 1 325 000
22902 61 970 Laddstolpar 5 000 000 1 700 000 1 700 000 6 700 000

Näsby stadsutveckling 4 150 000 0 0 4 150 000
0 0

Specialprojekt 785 000 15 925 000 4 560 000 0 4 560 000 20 485 000

223 43014 Nytt intranät 93 000                   0 2 600 000 2 600 000 2 600 000
Lagring/backup 300 000 0 0 300 000
Uppgradering IT 2 500 000 0 0 2 500 000
Serverbyte HR-system 1 000 000 0 0 1 000 000
Förvaltningslokaler och IT 93 000 3 800 000 2 600 000 0 2 600 000 6 400 000

Mindre förvärv 2 000 000 0 0 2 000 000
Förvärv fastigheter 0 0 0
Förvärv 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000

Kristianstad stad 0 0 0

Bostäder 1 620 000              5 200 000 10 100 000 10 100 000 15 300 000
Detaljplanen har tagit längre tid. Inväntat på beslut från bla 
Länsstyrelse. Även projekt som inte kunnat slutföras under 2022 
som slutförs 2023

Infrastruktur 1 197 000              9 700 000 1 200 000 1 200 000 10 900 000 Delar av utbyggnaden hanns inte med 2022. Fortsättning 2023

Skola 8 000                     0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Detaljplaner har överklagats och därmed inte kunnat genomföras 
inom den tid som var beräknad

Verksamhet                    88 000 4 045 000 400 000 400 000 4 445 000 Detaljplanen vann laga kraft sent 2022. Pengarna hann inte 
förbrukas under 2022

Åhus 0 0 0
Bostäder 3 000 000 0 0 3 000 000
Infrastruktur 0 0 0 0

Verksamhet 2 000 000 5 000 000 5 000 000 7 000 000 Detaljplanen reviderades efter beslut i KS. Detta gjorde att 
antagandet fördröjdes.

Önnestad 0 0 0

Bostäder 2 900 000 4 000 000 4 000 000 6 900 000 Detaljplanen har tagit längre tid. Antagande under hösten 2022. 
Utbyggnad 2023-2025

Verksamhet 1 500 000 0 0 1 500 000
Degeberga 0 0 0
Verksamhet 293 000                 0 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Åtgärden påbörjades 2022 och färdigställs 2023
Tollarp 0 0 0
Bostäder 0 0 0 0
Mindre ort 0 0 0

Bostäder 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Projektet har inte gått att genomföra då det väntar på beslut från 
Länsstyrelsen

Infrastruktur                  111 000 0 900 000 900 000 900 000 Åtgärden påbörjades 2022 och färdigställs 2023

Vattentornsvägen 7 500 000 7 500 000
I budget 2023 ligger detta under Kristianstad stad infrastruktur 9,7 
mnkr, I budget 2024 2,8 mnkr under Kristianstad stad bostäder 
(omprioriteras).

Index 1 701 000 0 0 1 701 000
Investeringar kopplat till exploateringar 3 317 000 30 046 000 32 800 000 0 32 800 000 55 346 000
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INVESTERINGSBUDGET - om-/tilläggsbudgetering
Brutto- Förvaltningens förslag Total budget Kommentar

Ansvar Slag Vht Proj,nr Projekttext Utfall 2022 inv 2023 ombudget Ny bedömn KLK förslag 2023
Pynten, ny pumpstation             63 708 300 80 000 000 -10 215 000 -10 215 000 69 785 000
Hammarslundsvallen               3 643 700 4 299 000 2 493 000 2 493 000 6 792 000
Norra Hedentorp                  610 800 4 949 000 271 000 271 000 5 220 000
Bomgatan-Långebro                  794 800 2 343 000 200 000 200 000 2 543 000
Södra Hedentorp                  514 700 3 295 000 510 000 510 000 3 805 000
Alevägsvallen                  205 600 4 258 000 320 000 320 000 4 578 000
Indexuppräkning 1 141 000 0 1 141 000
Skyddsvallar (brutto) 69 477 900 100 285 000 -6 421 000 0 -6 421 000 93 864 000

SUMMA KLK ANSVAR 22/27 73 672 900 152 056 000 33 539 000 0 33 539 000 178 095 000
Räddningsnämnd

2900 40 281 46210 Inv rtj 10 år 538 300                 0 1 632 700 1 632 700 1 632 700
Leveranser ej möjliga för leverantörer att leverera p g a omvärlden: 
redundans luftpåfyllning, stationsutlarmning samt förbättring av 
övningshus

2900 40 281 46220 Inv rtj 5 år 0 0 525 000 525 000 525 000 Verksamhetsutrustning som inte varit möjliga för leverantörer att 
leverera på grund av omvärlden

2900 40 281 46310 Fordon rtj 10 år 1 335 200              0 2 131 776 2 131 776 2 131 776 Ett fordon ej slutlevererat 2022, ett fordon fördröjt 
Brandfordon 3 500 000 0 3 500 000
Investeringar verksamhetsutrustning 2 300 000 0 2 300 000

2900 40 291 46800 Riskhantering 104 500                 1 500 000 95 500                       95 500 1 595 500 Investeringsprojekt är inte slutlevererat
Övningsbyggnad, komplettering 800 000 800 000

2900 40 281 46520 Krstd brandstation 10 år 4 179 628              191 375 191 375 191 375 Investeringsprojekt är inte slutlevererat
SUMMA ANSVAR 29 6 157 628 8 100 000 4 576 351 0 4 576 351 12 676 351

Teknisk nämnd 0
333 617 951 66006 Reinvestering utomhusbad 1 200 000 0 0 1 200 000
333 617 951 66005 Bad- och friluftsplatser 600 000 0 0 600 000
333 617 951 66942 Isyta 2 000 000 -298 951 -298 951 1 701 049
333 617 951 66912 NYB Badhus KRSTD           118 488 604 0 19 290 814 19 290 814 19 290 814
333 617 951 66916 Konstgräspl Fjälkinge IP               2 448 087 0 960 411 960 411 960 411
333 617 951 66917 Handikapramp Furuboda                      2 250 0 7 228 930 7 228 930 7 228 930
333 617 951 66920 OMB Sånnahallen               9 855 115 0 150 000 150 000 150 000
333 617 951 66950 Skatepark Åhus                  506 500 0 130 000 130 000 130 000
333 617 951 66951 Utegym Åhus                    72 525 0 50 000 50 000 50 000
333 617 951 66952 Ridstig Åhus                            -   0 147 150 147 150 147 150
333 617 951 66953 Torrtoaletter 2020                    69 106 0 330 894 330 894 330 894
333 617 951 67700 Konstpott investeringar                  320 899 0 1 824 101 1 824 101 1 824 101

Summa kultur- och fritidslokaler 0 3 800 000 29 813 349 0 29 813 349 33 613 349
333 617 951 64511 NYB Hjärtebacke FSK 486 260 0 150 000 150 000 150 000
333 617 951 64520 NYB Berga FSK 226 927 0 147 414 147 414 147 414
333 617 951 64521 NYB Oxhagens FSK 47 414 0 -47 414 -47 414 -47 414
333 617 951 64524 Ny förskola Hammar 8 avd 0 44 699 281 44 699 281 44 699 281
333 617 951 64525 Allöskolan                  597 351 500 000 63 602 005 63 602 005 64 102 005
333 617 951 64531 Österslövs skola och Kämpaställets fsk               8 228 703 90 000 000 52 390 396 52 390 396 142 390 396
333 617 951 64694 Milnerskolan ombyggnad (MH) 38 453 922 20 500 000 31 046 000 31 046 000 51 546 000 Omfördelning mellan åren, prognosen sänkt
333 617 951 64533 Gymnasiesärskola 832 032 10 000 000 -832 032 -832 032 9 167 968
333 617 951 64679 Kiaby tillgänglighetsanpassning 98 452                   2 300 000 4 519 833 4 519 833 6 819 833
333 617 951 64697 OMB Slättängsskolans kök 1 476 752 0 1 479 148 1 479 148 1 479 148
333 617 951 64933 ANP Vinterstallet 338 733 0 6 261 267 6 261 267 6 261 267 Omfördelning mellan åren, budget från BUF

Summa skol-/barnomsorgslokaler 50 786 546 123 300 000 203 415 898 0 203 415 898 326 715 898
333 617 951 61214 Bilomsorgen 9 800 000 0 9 800 000
333 617 951 61203 Vilans skola 116 577 7 000 000 -116 577 -116 577 6 883 423 Projektering utförd 2022, budget 2023
333 617 951 61304 HSV flytt till Yllan 200 000 0 200 000
333 617 951 61302 ANP Åsums fure by 11 OMS 569 896 0 130 104 130 104 130 104 Omfördelning mellan åren



Bilaga 1 Sid 3(7)

INVESTERINGSBUDGET - om-/tilläggsbudgetering
Brutto- Förvaltningens förslag Total budget Kommentar

Ansvar Slag Vht Proj,nr Projekttext Utfall 2022 inv 2023 ombudget Ny bedömn KLK förslag 2023

333 617 951 65959 Deltidsbrandstationer Tollarp, Degeberga, 
Arkelstorp, ombyggnad/anpassning 1 000 000 951 599 951 599 1 951 599

333 617 951 61303 Barnverksamhet Antonskolan 300 000 0 300 000
333 617 951 65951 Brandstation Åhus ombyggn/anpassning 4 341 374 1 300 000 3 180 414 3 180 414 4 480 414

Summa övriga verksamhetslokaler 5 027 847 19 600 000 4 145 540 0 4 145 540 23 745 540
333 617 951 65600 Ramanslag fastighetsförändringar 3 030 981 4 200 000 0 0 4 200 000
333 617 951 63200 Miljöprojekt 11 539 163 12 500 000 900 717 -900 717 0 12 500 000 Pågående projekt Diamantens förskola
333 617 951 63929 Energisparåtgärder 9 286 343 10 000 000 1 193 000 713 657 713 657 10 713 657 Pågående projekt solkraft badriket
333 617 951 67060 Säkerhetshöjande åtgärder o tillgängligh. 1 678 728 2 400 000 0 0 2 400 000
333 617 951 62300 Riskhantering 524 001 1 800 000 0 0 1 800 000
333 617 951 65800 Reinvestering fastighetskomponenter 21 266 961 35 000 000 0 0 35 000 000
333 617 951 67062 Larmsändare 0 700 000 0 0 700 000
333 617 951 67063 Nycklar till larmskåp 0 1 100 000 0 0 1 100 000

Summa förvaltade lokaler 47 326 177 67 700 000 2 093 717 -187 060 713 657 68 413 657
337 617 241 49008 Parkstadens parkstråk 551 050 0 448 950 448 950 448 950 Överskottet av årets budget ombudgeteras
337 617 241 49423 Tivoliparken 850 000 0 850 000
337 617 241 49223 Park- och lekplatsprogrammet 5 000 000 0 5 000 000
337 617 241 49012 Kanalstråken utveckling och förnyelse 62 850 1 150 000 2 537 150 2 537 150 3 687 150 Pågående projekt
337 617 241 49009 Residensparken samt Ljunggrens plan 250 000 0 250 000

337 617 241 49011 Åtgärder till följd av statligt stöd för gröna och 
trygga samhällen 2 744 716 2 000 000 -752 906 -752 906 1 247 094

337 617 241 49212 Gömslen och spång 2 000 000 0 2 000 000
337 617 241 49623 Reinvestering park, grönytor och naturvård 2 000 000 1 500 000 1 500 000 3 500 000 Överskottet av årets budget ombudgeteras
337 617 241 49523 Park- och stadsmiljöförnyelse inkl träd 1 000 000 0 1 000 000
337 617 241 49201 Konventmuren Åhus 88 528 0 1 814 115 1 814 115 1 814 115

Summa Park och Stadsmiljö inkl naturvård 3 447 144 14 250 000 5 547 309 0 5 547 309 19 797 309
337 617 231 81000 Samordn ANL/VA-proj Gata 10 000 000 0 0 10 000 000
337 402 961 68130 Inventarier fordon maskiner 11 046 501 17 627 000 0 0 17 627 000
337 617 235 69100 GC-vägar o trafiksäkerhet (trafikplan) 95 700 8 625 000 1 500 000 1 500 000 10 125 000 Pågående projekt Kavrövägen
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INVESTERINGSBUDGET - om-/tilläggsbudgetering
Brutto- Förvaltningens förslag Total budget Kommentar

Ansvar Slag Vht Proj,nr Projekttext Utfall 2022 inv 2023 ombudget Ny bedömn KLK förslag 2023
337 617 238 69180 Säkra skolvägar 690 000 0 0 690 000
337 617 232 71053 Gatubelysning 14 300 000 0 0 14 300 000
337 617 231 71310 Trafiksignaler uppdatering 2 300 000 0 0 2 300 000
337 617 231 73110 Broar underhåll/reinvestering 5 750 000 1 292 812 1 292 812 7 042 812
337 617 231 71200 Gata och trafikinvesteringar (medfinansiering) 5 060 000 0 0 5 060 000
337 617 231 76000 Underhållsbeläggning 26 288 000 0 0 26 288 000
337 617 231 69130 Kanalgatan till stadsgata (trafikplan) 3 410 346 15 000 000 14 964 944 14 964 944 29 964 944 Pågående projekt
337 617 231 71010 Blekingevägen vid bro stordike 1 150 000 -54 310 -54 310 1 095 690
337 617 231 71011 Viadukt vattentornsvägen 575 000 -62 000 -62 000 513 000
337 617 231 71600 Åtgärder efter Byastämmor 575 000 0 0 575 000
337 617 236 72123 Kollektivtrafik 5 060 000 0 0 5 060 000
337 617 770 79000 Lakvattenrening 10 000 000 -411 918 -411 918 9 588 082
337 617 231 71041 Prästallén 0 8 612 772 8 612 772 8 612 772
337 617 231 71217 Trafiksäkerhet Åsumvägen 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000
337 617 231 71218 TSÅ Milnerskolan 0 3 821 045 3 821 045 3 821 045
337 617 238 71810 Långebro etapp 2 0 500 000 500 000 500 000

Summa gator och vägar 14 552 547 123 000 000 31 163 345 0 31 163 345 154 163 345

SUMMA ANSVAR 33 351 650 000 276 179 158 -187 060 274 799 098 626 449 098

Miljö- och hälsoskyddsnämnd 0

0 0 0 0 0
Byggnadsnämnd 0

Serviceavtal mätinstrument 1 500 000 0 1 500 000

0 1 500 000 0 0 0 1 500 000
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INVESTERINGSBUDGET - om-/tilläggsbudgetering
Brutto- Förvaltningens förslag Total budget Kommentar

Ansvar Slag Vht Proj,nr Projekttext Utfall 2022 inv 2023 ombudget Ny bedömn KLK förslag 2023
Kultur- och fritidsnämnd

Ramanslag 4 000 000 0 4 000 000
60 40 311 50021 Inventarier fritid 5 751 900 734 800 734 800 734 800
60 40 371 50022 Inventarier bibliotek 2 618 200 3 557 700 3 557 700 3 557 700

60 40 302 51014 Konstnärlig gestaltning 356 000 761 000 3 172 400 3 172 400 3 933 400

KFN har fått budget för Allön 2021 (1% av 2 mnkr) och 2022 (1 % 
av 66 mnkr). Lägger i ombudgeteringar från 2022 till 2023 även in 
1 % av 90 mnkr för tilläggsbeslutet i KF att tidigarelägga 
Allöskolan. Totalt är budgeten för Allöskolan 445 mnkr och KFN 
har nu fått 1 580 tkr av totalt 4 450 tkr, återstår 2 870 tkr.

60 40 302 51012 Ej byggn.ankn konst 0 173 000 173 000 173 000 Löskonst ej inköpt 2022 utifrån politiskt beslut
8 726 100 4 761 000 7 637 900 0 7 637 900 12 398 900

Barn- och utbildningsnämnd
Inventarier 10 600 000 -                             0 10 600 000
Inventarier till projekt 9 810 000 -                             0 9 810 000
Fastighetsförändringar 5 000 000 -                             0 5 000 000

7802 40 402 52100 Inventarier Vinterstallet -                         0 400 000                     400 000 400 000 Vinterstallet inventarier, beslutad men ännu ej genomförd

7808 40 402 52300 Fastighetsförändringar Vinterstallet -                         0 900 000                     900 000 900 000 Vinterstallet fastighetsförändringar, beslutad men ännu ej 
genomförd

7811 40 413 52100 Inventarier fsk östra 854 965                 0 1 061 035                  1 061 035 1 061 035
Palettens förskola 330 tkr som ännu ej är fullt uppmöblerad. 
Utemiljö förskola 200 tkr. Resterande 473 tkr är från uppstart av 
Oxhagen, Lekholmen samt Sommarlustspaviljongetablering.

7811 40 431 52100 Inventarier gsk östra 1 660 618              0 2 279 607                  2 279 607 2 279 607
1 000 tkr är erhållen budget till projekt som är förskjutna. 1 000 tkr 
till påbörjade ej färdigmöblerade projekt. 300 tkr Fristorp och 
resterande är bla beställda ännu ej erhållna beställningar/fakturor.

7811 40 431 52300 Fastighetsförändringar gsk östra 278 455                 0 1 507 959                  1 507 959 1 507 959
500 tkr avsatta för den uppskjutna tillbyggnaden av Kiaby skola. 
Resterande planerade men pga problem på Tekniska förvaltningen 
ännu ej genomförda projekt.

7812 40 431 52100 Inventarier gsk norra 900 000                 0 500 000                     500 000 500 000 Beställda varor, ej levererade 2022 pga att leverantör haft långa 
leveranstider.

7813 40 413 52100 Inventarier fsk västra 238 200                 0 192 000                     192 000 192 000

Platssättning montering Smedjegården fsk 25 tkr. Höjning av 
staket Vä fsk 67 tkr. Staket med grind Öllsjögård fsk 50 tkr. 
Dubbelgrind till barnvagnsförråd Helgedal fsk 25 tkr. Inkrypsskydd 
Skogsgläntan fsk 25 tkr.

7813 40 431 52100 Inventarier gsk västra 2 080 200              0 779 000                     779 000 779 000 Önnestad skola (Levins) 135 tkr. Multiarena Slättäng 300 tkr. 
SUND grupp 44 tkr. Köpinge förskola och skola utemiljö 300 tkr.

7871 40 441 52100 Inventarier gy/vux -                         0 3 979 000                  3 979 000 3 979 000 Upphandlade och beställda; vattenjet, truck, distributionslastbilar & 
sorteringsverk.

7871 40 441 52300 Fastighetsförändringar gy/vux -                         0 187 000                     187 000 187 000 Säkerhetsåtgärder Wendes. Offertförslag finns, arbete beställs så 
snart utredning om bevakning gjorts av rektor.

7871 40 491 52300 Fastighetsförändringar Riksgymnasiet -                         0 3 000 000                  3 000 000 3 000 000

Anpassningar för att tillgänglighetsanpassa lärmiljön. Det är pengar 
som är avsatta till elever på riksgymnasiet. BUN avsätter årligen 
medel men det kan vara mycket olika kostnader beroende på vilka 
behov nya elever har. En reserv för att ha höjd för att vi behöver 
göra stora anpassningar. 

6 012 438 25 410 000 14 785 601 0 14 785 601 40 195 601
Arbete och välfärdsnämnd

Inventarier 750 000 0 750 000
0 750 000 0 0 0 750 000

Omsorgsnämnd
Inventarier 1 900 000 0 0 1 900 000
Inventarier Getapelvägen 300 000 0 0 300 000
Inventarier Tollaregården 150 000 0 0 150 000
Inventarier korttidsverksamhet 18+ 7lgh 100 000 0 0 100 000
Daglig vht /MP funk + 67år 150 000 0 0 150 000
Vilans skola flytt 500 000 0 0 500 000
DV Skulptören ötkas 200 000 0 0 200 000
Digital välfärdsteknik & trygghetslarm 1 500 000 0 0 1 500 000
Fastighetsförändringar 2 000 000 0 0 2 000 000
Larm till Vård- och omsorgsboende 3 200 000 0 0 3 200 000

85 40 552 57301 2 st Handikapptoaletter 0 0 400 000 400 000 400 000 Nya lokaler till DV, Norra Åsums förskola.
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INVESTERINGSBUDGET - om-/tilläggsbudgetering
Brutto- Förvaltningens förslag Total budget Kommentar

Ansvar Slag Vht Proj,nr Projekttext Utfall 2022 inv 2023 ombudget Ny bedömn KLK förslag 2023
0 10 000 000 400 000 0 400 000 10 400 000

Summa skattefinansierad verksamhet 94 569 066 554 227 000 337 118 010 -187 060 335 737 950 882 464 950
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INVESTERINGSBUDGET - om-/tilläggsbudgetering
Brutto- Förvaltningens förslag Total budget Kommentar

Ansvar Slag Vht Proj,nr Projekttext Utfall 2022 inv 2023 ombudget Ny bedömn KLK förslag 2023
VA

391 617 769 85250 Ledningsförnyelse VA 46 786 860 60 800 000 -2 009 973 -2 009 973 58 790 027

391 617 769 85277 Vattentornsvägen 2 754 689 13 000 000 -7 371 154 -7 371 154 5 628 846
 Upparbetat sedan 2020 = (297 325 + 4319140 +2754689) = 7 371 
154. Startbesked 25 mkr. 13 mkr 2023 och 6,4 mkr 2024. Saknas 
5,6 mkr kommer att plusas på 2024.  

391 617 769 85258 Spillvattensystem till CRV Etapp 4 500 000 0 0 500 000
391 617 769 85220 Reducering tillskottsvatten 24 200 000 0 0 24 200 000
391 617 769 81000 Samordnade Gatu- och VA-investeringar 23 000 000 0 0 23 000 000

Summa ledningsförnyelse 49 541 549 121 500 000 -9 381 127 0 -9 381 127 112 118 873
391 617 769 85500 VA-utbyggnad nya exploateringsområde 5 048 994 7 000 000 0 7 000 000

391 617 769 85591 Spill till nya CRV etapp2 470 675 0 17 961 271 17 961 271 17 961 271 upparbetat sen 2020 = (1 074 944 + 493 109 + 470 674)= 2 038 
729 kr

391 617 769 85592 Spill till nya CRV etapp3 161 845 0 6 006 992 6 006 992 6 006 992 Upparbetat sen 2020 = 993 008 kr. Startbesked 17 mkr. 10 mkr 
kommer att läggas ut 2024 då det saknas utrymme 2023

391 617 769 85538 *Smärre ledning och serviser 5 660 148 3 000 000 0 0 3 000 000
391 617 769 85418 Våtmark Nosaby FoU 534 609 3 000 000 3 465 391 3 465 391 6 465 391 Eget budgetram. Kommunövergripande projekt.
391 617 769 85400 Dagvatten - fördröjning, rening 7 283 689 5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 0

Summa VA-utbyggnad 19 159 960 18 000 000 22 433 654 0 22 433 654 40 433 654
391 617 769 85300 Överföringsledningar 2 919 586 2 500 000 0 0 2 500 000

391 617 769 85335 Överföringsled GKVV-ÅVV 511 731 0 37 711 610 37 711 610 37 711 610 Upparbetat 2019 - 2022 = 2 288 390 kr. Startbesked 40 mkr.Vi 
kommer att nyttja ca 1 mkr 2023 pga avsaknad av tillstånd mm.

Summa överföringsledningar 3 431 317 2 500 000 37 711 610 0 37 711 610 40 211 610
393 617 765 88104 Övervakningssystem RV 2 577 549 3 500 000 0 0 3 500 000
393 617 765 88300 *Utbyggnad CRV 177 197 130 110 000 000 102 513 444 0 102 513 444 212 513 444 Eget budgetram.
393 617 765 88400 CRV befintlig, vidmakthålla standard 3 269 781 6 500 000 0 0 6 500 000
393 617 765 88500 Yttre reningsverk upprustning 4 571 834 18 000 000 0 0 18 000 000
393 617 765 88800 Pumpstationer upprustning 6 325 724 6 000 000 0 0 6 000 000

393 617 765 88910 Hedentorp PST dag och spill 1 071 269 4 000 000 -1 299 564 -1 299 564 2 700 436

Upparbetade förstudiekostnader 2021-2022 = 1 229 564. Vi får 
första kostnadsförslag från SWECO redan i slutet på januari 23 och 
är redo för igångstättningstillstånd ev i höst.Total budget 160 
mkr??  Investeringen är kopplad till vallprojektet där 
skattekollektivet kommer att stå slutligen för en del.

393 617 765 88901 Nya CRV intagspumpstationer - Etapp 1 51 827 487 30 000 000 38 172 513 38 172 513 68 172 513
Summa avloppsrening 246 840 774 178 000 000 139 386 393 0 139 386 393 317 386 393

3922 617 761 89104 Övervakningssystem VV 376 917 1 000 000 0 0 1 000 000
3922 617 761 89200 Vattenförsörjning 2 384 014 17 000 000 0 0 17 000 000

3922 617 761 89605 Nytt VV Gärds Köpinge        15 360 069,76 8 816 309 8 816 309 8 816 309 Projektet kommer att avslutas 2023, möjligt att inte hela 
ombudgeterings posten kommer att nyttjas.

Vattenverk nybyggnation 0 0 0
3922 617 761 89280 Säkerhetsåtgärder vattenledningar 0 0 0
3922 617 761 89700 Vattenverk upprustning 16 509 564 2 000 000 0 0 2 000 000

Summa dricksvattenproduktion 34 630 565 20 000 000 8 816 309 0 8 816 309 28 816 309
0 0

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 340 000 000 198 966 839 0 198 966 839 538 966 839

Totalt 894 227 000 536 084 849 -187 060 534 704 789 1 421 431 789
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-02-15  

 

 

 

KS § 31 

Detaljplan för Hammar 8:12 med flera 
Änr KS 2017/352 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anta detaljplan för Hammar 8:12 med flera. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder i östra 
delen av Hammar. Bostadsbebyggelsen föreslås uppföras i varierande ka-
raktär i form av flerbostadshus samt småhusbebyggelse som kan uppföras 
som friliggande villor alternativt byggas samman i tomtgräns i form av rad-
hus/parhus eller kedjehus. Detaljplanen innehåller utöver kvartersmark 
även naturmark, parkmark och gatumark. Planområdet är utpekat för 
stadsbyggd i gällande översiktsplan (fördjupad översiktsplan antagen av 
kommunfullmäktige 2021-12-14). Detaljplanen handläggs med utökat för-
farande. Samråd har genomförts under våren 2020 och granskning har ge-
nomförts under våren 2021. 

Kommunledningskontoret har 2020-04-17 ansökt om gränsbestämning. Ef-
ter genomförd granskning har detaljplanen inväntat ett färdigställande av 
gränsbestämningen färdigställande. Antagandeprocessens påbörjande har 
avvaktat gränsbestämningen. Lantmäteriets beslut fick laga kraft  
2022-11-11. Förvaltningens bedömning är att planförslaget fortfarande är 
aktuellt i gällande utformning. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-02-15  

 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta detaljplan för Hammar 8:12 med flera. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-08 § 35. 
Byggnadsnämndens beslut 2023-01-24 § 5. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-17. 
Plankarta 2023-01-17. 
Planbeskrivning 2023-01-17. 
Samrådsredogörelse 2021-02-10. 
Granskningsutlåtande 2023-01-17. 
VA-utredning: Hantering av dagvatten för planerat bostadsområde på 
Hammar 8:12 och 8:127 m.fl. i Kristianstad, VA-avdelningen, Kristianstads 
kommun, 2020-12-21. 
PM Geoteknik och markmiljö Hamar 8:12 och 8:127, WSP 2019-04-12. 
Geoteknik Hammar 8:12, del 2, WSP, 2020-02-11. 
PM Geoteknik och markmiljö Hammar 8:68, WSP 2020-10-01. 
Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Geoteknik och markmiljö, 
Hammar 8:12 och 8:127, WSP 2019-04-12. 
Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik och markmiljö, Hammar 
8:68, WSP 2020-10-01. 
Trafik- och bullerutredning Östra Hammar inklusive bilaga, Ramböll 
2020-07-02. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-08  

 

 

 

KSAU § 35 

Detaljplan för Hammar 8:12 med flera 
Änr KS 2017/352 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta detaljplan för Hammar 8:12 med flera. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder i östra 
delen av Hammar. Bostadsbebyggelsen föreslås uppföras i varierande ka-
raktär i form av flerbostadshus samt småhusbebyggelse som kan uppföras 
som friliggande villor alternativt byggas samman i tomtgräns i form av rad-
hus/parhus eller kedjehus. Detaljplanen innehåller utöver kvartersmark 
även naturmark, parkmark och gatumark. Planområdet är utpekat för 
stadsbyggd i gällande översiktsplan (FÖP antagen av KF 2021-12-14). De-
taljplanen handläggs med utökat förfarande. Samråd har genomförts under 
våren 2020 och granskning har genomförts under våren 2021. 

Kommunledningskontoret har 2020-04-17 ansökt om gränsbestämning. Ef-
ter genomförd granskning har detaljplanen inväntat ett färdigställande av 
gränsbestämningen färdigställande. Antagandeprocessens påbörjande har 
avvaktat gränsbestämningen. Lantmäteriets beslut fick laga kraft 2022-11-
11. Förvaltningens bedömning är att planförslaget fortfarande är aktuellt i 
gällande utformning. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-08  

 

 

 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta detaljplan för Hammar 8:12 med flera. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens beslut 2023-01-24 § 5. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-17. 
Plankarta 2023-01-17. 
Planbeskrivning 2023-01-17. 
Samrådsredogörelse 2021-02-10. 
Granskningsutlåtande 2023-01-17. 
VA-utredning: Hantering av dagvatten för planerat bostadsområde på 
Hammar 8:12 och 8:127 m.fl. i Kristianstad, VA-avdelningen, Kristianstads 
kommun, 2020-12-21. 
PM Geoteknik och markmiljö Hamar 8:12 och 8:127, WSP 2019-04-12. 
Geoteknik Hammar 8:12, del 2, WSP, 2020-02-11. 
PM Geoteknik och markmiljö Hammar 8:68, WSP 2020-10-01. 
Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Geoteknik och markmiljö, 
Hammar 8:12 och 8:127, WSP 2019-04-12. 
Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik och markmiljö, Hammar 
8:68, WSP 2020-10-01. 
Trafik- och bullerutredning Östra Hammar inklusive bilaga, Ramböll 
2020-07-02. 
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Sammanträdesdatum 

 

Byggnadsnämnden 2023-01-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BN § 5 

Detaljplan Hammar 8:12 med flera godkännande 
inför antagande 
Änr BN 2017/1168 

Beslut 

 Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningens granskningsutlåtande, 

 revidera planhandlingarna enligt förslaget samt 

 godkänna detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige 
för beslut om antagande med omedelbar justering. 

 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder i 
östra delen av Hammar. Bostadsbebyggelsen föreslås uppföras i 
varierande karaktär i form av flerbostadshus samt småhusbebyggelse som 
kan uppföras som friliggande villor alternativt byggas samman i 
tomtgräns i form av radhus/parhus eller kedjehus. Detaljplanen innehåller 
utöver kvartersmark även naturmark, parkmark och gatumark. 
Planområdet är utpekat för stadsbyggd i gällande översiktsplan (FÖP 
antagen av KF 2021-12-14). Detaljplanen handläggs med utökat 
förfarande. Samråd har genomförts under våren 2020 och granskning har 
genomförts under våren 2021.   

Kommunledningskontoret har 2020-04-17 ansökt om gränsbestämning. 
Efter genomförd granskning har detaljplanen inväntat ett färdigställande 
av gränsbestämningen färdigställande. Antagandeprocessens påbörjande 
har avvaktat gränsbestämningen. Lantmäteriets beslut fick laga kraft 
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Sammanträdesdatum 

 

Byggnadsnämnden 2023-01-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

2022-11-11. Förvaltningens bedömning är att planförslaget fortfarande är 
aktuellt i gällande utformning.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg-
nadsnämnden 

 Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande, 

 revidera planhandlingarna enligt förslaget samt 

 godkänna detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige 
för beslut om antagande med omedelbar justering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2023-01-17  
Plankarta 2023-01-17  
Planbeskrivning 2023-01-17  
Samrådsredogörelse 2021-02-10  
Granskningsutlåtande 2023-01-17  
 
Utredningar tillhörande planförslaget: 

VA-utredning: Hantering av dagvatten för planerat bostadsområde på 
Hammar 8:12 och 8:127 m.fl. i Kristianstad, VA-avdelningen, 
Kristianstads kommun, 2020-12-21.  

PM Geoteknik och markmiljö Hamar 8:12 och 8:127, WSP 2019-04-12 

Geoteknik Hammar 8:12, del 2, WSP, 2020-02-11 

PM Geoteknik och markmiljö Hammar 8:68, WSP 2020-10-01 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Geoteknik och markmiljö, 
Hammar 8:12 och 8:127, WSP 2019-04-12 

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik och markmiljö, Hammar 
8:68, WSP 2020-10-01 
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Sammanträdesdatum 

 

Byggnadsnämnden 2023-01-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Trafik- och bullerutredning Östra Hammar inkl bilaga, Ramböll 2020-
07-02 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-01-17 

Planavdelningen 
Mari Wagner 
044-13 55 01 
mari.wagner@kristianstad.se  Byggnadsnämnden 

  

Detaljplan för Hammar 8:12 m.fl. i Hammar 
Dnr BN 17-1168 

Sökande 
Kommunstyrelsen 
Kristianstads kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Byggnadsnämnden 

 Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande, 

 revidera planhandlingarna enligt förslaget samt 

 godkänna detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för 
beslut om antagande med omedelbar justering. 

 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder i östra 
delen av Hammar. Bostadsbebyggelsen föreslås uppföras i varierande 
karaktär i form av flerbostadshus samt småhusbebyggelse som kan uppföras 
som friliggande villor alternativt byggas samman i tomtgräns i form av 
radhus/parhus eller kedjehus. Detaljplanen innehåller utöver kvartersmark 
även naturmark, parkmark och gatumark. Planområdet är utpekat för 
stadsbyggd i gällande översiktsplan (FÖP antagen av KF 2021-12-14). 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Samråd har genomförts under 
våren 2020 och granskning har genomförts under våren 2021.   

Kommunledningskontoret har 2020-04-17 ansökt om gränsbestämning. Efter 
genomförd granskning har detaljplanen inväntat ett färdigställande av 
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gränsbestämningen färdigställande. Antagandeprocessens påbörjande har 
avvaktat gränsbestämningen. Lantmäteriets beslut fick laga kraft 2022-11-11. 
Förvaltningens bedömning är att planförslaget fortfarande är aktuellt i 
gällande utformning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  2023-01-17 
Plankarta   2023-01-17 
Planbeskrivning  2023-01-17 
Samrådsredogörelse 2021-02-10 
Granskningsutlåtande 2023-01-17 
 
Utredningar tillhörande planförslaget: 

- VA-utredning: Hantering av dagvatten för planerat bostadsområde på 
Hammar 8:12 och 8:127 m.fl. i Kristianstad, VA-avdelningen, Kristianstads 
kommun, 2020-12-21.  

- PM Geoteknik och markmiljö Hamar 8:12 och 8:127, WSP 2019-04-12 

- Geoteknik Hammar 8:12, del 2, WSP, 2020-02-11 

- PM Geoteknik och markmiljö Hammar 8:68, WSP 2020-10-01 

- Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Geoteknik och markmiljö, 
Hammar 8:12 och 8:127, WSP 2019-04-12 

- Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik och markmiljö, Hammar 
8:68, WSP 2020-10-01 

- Trafik- och bullerutredning Östra Hammar inkl bilaga, Ramböll 2020-07-02 

 

Ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder i blandad 
utformning, höjd och upplåtelseform. Planförslaget innebär kommunala 
investeringar i form av allmän plats för gata, natur och cykelväg.  

Planområdet ligger i östra Hammar och omfattar ca 6,2 ha. Marken är delvis i 
kommunal ägo och delvis i privat ägo. Området är inte planlagt sedan tidigare 
men är förenligt med ställningstaganden i gällande översiktsplan (KF 21-12-
14) men handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) eftersom planförslaget inte var förenligt med översiktsplanen när 
uppdraget gavs.  
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Samråd genomfördes 2020-03-20 till 2020-04-19 och granskning 2021-03-08 
till 2021-04-05. Under granskningstiden kom 12 synpunkter in som innebar  
justeringar av planförslaget, bl.a. avseende redaktionella justeringar av gata 
och byggnadsfritt område, inför antagandet.  

Det finns synpunkter som inte har tillgodosetts, främst avseende trafik och 
reglering av bebyggelse. De som har lämnat skriftliga synpunkter ska 
underrättats inför planens antagande och sakägare kommer att få en så kallad 
besvärshänvisning. 

 
 

 
Tommy Danielsson Daniel Wasden  Mari Wagner  
Förvaltningschef planchef  planeringsarkitekt  

 

Beslut expedieras till 

Beslut inklusive tjänsteutlåtande till sökanden
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Gata.GATA

Park.PARK

Naturområde.NATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder.B

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

lek1 Lekplats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjning1 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av
360 kubikmeter,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjning2 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av
330 kubikmeter,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjning3 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av
540 kubikmeter,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjning4 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 60
kubikmeter,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 2 meter från

fastighetsgräns, alternativt byggas samman,  4 kap. 16 § 1 st 1
p.

p2 Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från
fastighetsgräns, alternativt byggas samman,  4 kap. 16 § 1 st 1
p.

Utformning

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

18 Högsta totalhöjd i meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Parkering får anordnas under mark,  4 kap. 13 § 1 st 1 p.

n2 Stenmur,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Om bostadens enda uteplats förläggs mot Gamla

Fjälkingevägen ska denna anordnas skärmande.
Skärmningen ska utgöras av byggnad eller plank med
tät konstruktion till en höjd av minst 2 meter högre än
vägytan för Gamla Fjälkingevägen.,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för byggnadsverk förrän

arkeologisk slutundersökning har kommit till stånd,  4 kap.
14 § 1 st 1 p.
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och bygglovsavdelningen 
 

 

 

PLANBESKRIVNING 
Detaljplan för Hammar 8:12 och 8:127 m.fl. i Kristianstad 
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ALLMÄNT 

Detaljplanens syfte  

Syftet med upprättad detaljplan är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som uppförs både 
som friliggande enbostadshus, sammanbyggda som radhus/parhus/kedjehus samt 
flerbostadshus i upp till fem våningar. Utöver kvartersmark för bostadsbebyggelse anger 
detaljplanen ytor för allmänplats för kommunikationsytor för trafik och gång- och 
cykelvägar samt natur- och parkmark för rekreation, lek och omhändertagande av 
dagvatten.  

Läge och omfattning 

Planområdet omfattar ca 6,2 ha och ligger i östra delen av Hammar, i östra Kristianstad. 
Planområdet gränsar i väster till Hammars skola och i norr till befintlig 
bostadsbebyggelse. Åt öster avgränsas planområdet av Gamla Fjälkingevägen som följs av 
jordbruksmark, i söder jordbruksmark följt av verksamheter, framför allt fordonsservice.  
 

     

Uppdrag och bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-16 § 122 att uppdra åt 
byggnadsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse inom 
området för fastigheterna Hammar 8:12 och 8:127.  

Byggnadsnämnden gav 2017-11-28 § 203 i uppdrag åt miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen  att påbörja planarbete för Hammar 8:12 och 8:127 för att 
pröva möjligheten till byggnation av bostäder. Inför antagandet har gränsbestämningar 
behövt sked inom planområdet och detaljplanen har inväntat de besluten innan 
antagandeprocessen kan ta vid. 

Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs dels av Kristianstads kommun, dels av privata markägare.  
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Planhandlingar  

• Plankarta    
• Planbeskrivning inkl. undersökning av behov för strategisk miljöbedömning   
• Samrådsredogörelse  
• Utlåtande efter granskning 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 

Utredningar tillhörande planförslaget 

• VA-utredning: Hantering av dagvatten för planerat bostadsområde på Hammar 8:12 
och 8:127 m.fl. i Kristianstad, VA-avdelningen, Kristianstads kommun  
2020-12-21.  

• PM Geoteknik och markmiljö Hamar 8:12 och 8:127, WSP 2019-04-12 
• PM Geoteknik och markmiljö Hammar 8:68, WSP 2020-10-01 
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Hammar 8:12 och 8:127, WSP 2019-04-12 
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Hammar 8:68, WSP 2020-10-01 
• Rapport från arkeologisk utredning Hammar 8:127, Sydsvensk arkeologi 2019-01-25 
• Trafik- och bullerutredning Östra Hammar, Ramböll 2020-07-02 

Behov av strategisk miljöbedömning (SMB) 

En undersökning om behovet av strategisk miljöbedömning (SMB) enligt 6 kap 
Miljöbalken har tagits fram för nu aktuell detaljplan, se sid 47. Enligt undersökningen 
antas planförslaget inte ha en sådan betydande miljöpåverkan att en SMB behöver göras.  
 
Länsstyrelsen har i samrådsyttrande daterat 2020-04-15 meddelat att man delar 
kommunens bedömning att ett genomförande av planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken. 

Planprocess 

Processen för en detaljplan regleras i plan- och bygglagen (PBL). Denna detaljplan 
handläggs med utökat förfarande.

 

  

Uppdrag Kungörelse Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Tidplan 

Uppdrag   Kommunstyrelsens AU   2017-05-16 
Godkännande för samråd Byggnadsnämnden   2020-02-25 
Godkännande för granskning Byggnadsnämnden   2021-02-23 
Godkännande för antagande  Byggnadsnämnden   2023-01-24 
Antagande   Kommunfullmäktige   2023-03-07 
Laga kraft (tidigast)       2023-03-31 
 

Medverkande 

Förutom planförfattare Mari Wagner, planeringsarkitekt, har bland annat tjänstepersoner 
från mark och exploatering, VA-avdelningen och tekniska förvaltningen deltagit i 
planarbetet.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Gällande planer 

Gällande detaljplaner 
Marken inom planområdet är inte tidigare planlagd. 

Översiktsplaner och fördjupningar  
I fördjupad översiktsplan för Kristianstad, antagen av kommunfullmäktige 2021-12-14, 
pekar ut nu aktuellt planområde för stadsbygd.   

 

 
Kartutsnittet visar område för stadsbygd i gällande översiktsplan för Kristianstad (KF 21-12-14), planområdet är markerat.  
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I översiktsplanen anges att det inom aktuellt område finnsgoda förutsättningar att 
utveckla service och bostäder med blandade upplåtelseformer, samt en möjlighet att 
utveckla grönstrukturen och nya offentliga mötesplatser. Området har flera goda 
förutsättningar så som god kollektivtrafikförbindelse, nära till stadsdelscentrum, förskola 
och skola.  

Riksintressen  

Planområdet berörs inte av några riksintressen.  

Övriga skyddsbestämmelser  

Klassificerad jordbruksmark 
Marken inom planområdet utgörs till viss del av brukad jordbruksmark och ligger inom 
åkermarksklassificering 8 på en 10-gradig skala, med hög bördighet. En avvägning ska 
alltid göras när jordbruksmark tas i anspråk för exploatering. Ett vidare resonemang kring 
ianspråktagande av jordbruksmark för byggnation av bostäder i enlighet med 
planförslaget förs under Behov av strategisk miljöbedömning; Planens påverkan på 
området, sid 49. 

Natura 2000 
Planområdet innefattar inte något Natura 2000-område.  

Fornlämningar 
Planområdet ligger i en fornlämningstät trakt och det förekommer fornlämningar även 
inom planområdet. Arkeologiska utredningar (steg 1 och 2) har gjorts inom aktuellt 
markområde. Efter genomförda utredningar konstateras 55 påträffade anläggningar av 
boplatskaraktär, anläggningarna föreföll förhistoriska och utgjordes av 21 stolphål, 17 
gropar, 13 härdar, 2 kokgropar samt 1 ränna och 1 sannolik del av en historisk husgrund. I 
flera av sökschakten fanns rester av fossilt kulturpåverkat matjordslager, vilket innehöll 
slagen flinta och sot. Påträffade anläggningar tyder på att det finns minst en boplats inom 
utredningsområdet. Detta fornlämningsområde som omfattar 22 000 m² är skyddat 
genom bestämmelserna i 2 kap kulturmiljölagen (KML). Det innebär att samtliga ingrepp 
eller markförändrade åtgärder inom fornlämningsområden kräver länsstyrelsens tillstånd.  

Kulturmiljölagen är en bevarandelag, vilket innebär att påvisade under mark dolda 
fornlämningar i första hand ska bevaras. Detta kan göras genom att hela 
fornlämningsområdet sås in med gräs. Några markingrepp medges inte utan tillstånd, 
varken för träd, buskar eller dylikt. Slutundersökning krävs för fornlämningsområdet 
inom Hammar 8:127. För fastigheten Hammar 8:68 har länsstyrelsens meddelat (2020-
10-30) bedömning är potentialen för att fornlämningar dolda under mark finns bevarade 
inom fastigheten Hammar 8:68 mycket liten.  
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Något tillstånd till ingrepp i eller invid fornlämning behövs därför inte heller inom 
fastigheten, utan Kristianstad kommun kan fortsätta det pågående arbetet med 
detaljplanen. För ingrepp eller borttagande av eventuella påträffade fornlämningar krävs 
länsstyrelsens tillstånd. 

Om andra fornlämningar (stenpackningar, härdar, skelettdelar etc.) skulle framkomma i 
samband med markarbeten i området skall dessa omedelbart avbrytas och länsstyrelsen 
underrättas i enlighet med 2 kap 10 § Kulturmiljölagen (1988:950). För ingrepp eller 
borttagning av eventuella påträffade fornlämningar krävs länsstyrelsens tillstånd. 

  Ovan: Registrerade fornlämningar inom planområdet, planområdet är markerat. 
Nedan: Undersökningsområdena inom planområdet som är koncentrerade till fastigheten Hammar 8:127.  

Källa: Sydsvensk arkeologi  
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och bebyggelse 

Planområdet nyttjas i nuläget som jordbruksmark. Angränsande till planområdet finns en 
skola i västlig riktning, bostadsbebyggelse samt växthus i nordlig riktning och ytterligare 
jordbruksmark i östlig samt sydlig riktning. Kringliggande bostadsbebyggelse är uppförd i 
1-2 våningar och utgörs av friliggande enbostadshus och radhus.  

Landskapsbilden är flack med ett fåtal lågpunkter. Vissa  sträckor av fastighetsgränsen till 
Hammar 8:12 påvisas av stenmurar i landskapet. Viss del av fastigheten utgörs av buskig 
vegetation men planområdet består i huvudsak av jordbruksmark. Markförhållandena 
varierar mellan +9,4 och +13 m över havet och har sin högsta punkt i mellersta delen 
respektive lägsta i västra delen av planområdet.   

Föreslagen detaljplan är ett förtätningsprojekt inom Hammar i östra Kristianstad. 
Hammar har under de senaste åren utvecklats med handel och service. Gallerian C4 
shopping invigdes 2018 och ligger inom 550 m gångavstånd från planområdets närmaste 
kvartersmark. Gallerian rymmer service och handelsutbud så som livsmedelsbutiker, 
restauranger, blandad sällanköpshandel, vårdcentral, gym och apotek. Efter ca 100 m 
jordbruksmark söder om planområdet ligger ett verksamhetsområde med 
fordonsförsäljning, bilprovning och bensinmack.  

Hammars skola (åk F-6) och Hammars grundsärskola (åk F-6) angränsar västerut till 
planområdet och Hammar förskola ligger inom 850 m gångväg. Det finns behov av en 
ytterligare förskola och det pågår planarbete för förskola 1 km gångväg från planområdet.  

Geotekniska förhållanden 

I samband med pågående detaljplanearbete har en kombinerad geoteknisk, 
markmiljöteknisk och hydrogeologisk undersökning genomförts för att översiktligt 
redogöra för områdets markförutsättningar (PM Geoteknik och markmiljö- 
planeringsunderlag, WSP 2019-04-12 och Markteknisk undersökningsrapport (MUR), WSP 
2019-04-12 ). Idag utgörs marken inom planområdet av gräsbevuxen mark inom 
fastigheten Hammar 8:12 och inom 8:127 av åkermark. Med hjälp av äldre flygfoton kan 
man utläsa att det tidigare funnits ett bostadshus inom fastigheten Hammar 8:127, vilket 
dock är rivet innan 1956-1957. Inom fastigheten Hammar 8:12 har det i den västra delen 
av fastigheten, i anslutning till fastigheten Hammar 8:113, funnits viss bebyggelse. Även 
ett mindre växthus kan ha funnits dikt an fastighetens västra gräns. Övriga delar kan  likt 
Hammar 8:127 ha varit åkermark. Idag består hela fastigheten av en gräsyta med en liten 
träddunge där husen tidigare har varit. Flygbilder från 1956-2018 finns sammanställt på 
nästa sida.  

De geotekniska förutsättningarna för kommande bebyggelse är relativt goda inom det 
undersökta området för planerad bebyggelse. Genomförda skruvprovtagningar visar på en 
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jordprofil som i undersökningspunkterna generellt består av sandig mulljord ovanpå 
sandmorän alternativt siltmorän. Ställvis förekommer lager av lermorän, sand, silt och lera 
mellan den sandiga mulljorden och sandmoränen/siltmoränen. SGUs berggrundskarta 
visar på karbonatrik sedimentär berggrund inom området. Utförda sonderingar har 
avslutats som djupast 11,3 m under markytan utan stopp mot förmodat berg. Fast botten i 
form av berg har inte påträffats vid fältundersökningen. 

Planerad bostadsbebyggelse inom planområdet föreslås uppföras i olika former så som 
friliggande enbostadshus, sammanbyggda (par-/rad-/kedjehus) samt som flerbostadshus, 
både lägre i 1-2 plan och flerfamiljshus med upp till 5 våningsplan, nockhöjd 16 m. Det är 
även möjligt att inom fastigheten Hammar 8:12 förlägga garage under mark. Den 
översiktliga geotekniska utredning som gjorts är tillräcklig för överväganden i 
plansammanhang. Inför detaljprojektering av kvartersmarken (husgrundläggning, 
uppfyllnader m.m.) kan ytterligare undersökningar komma att krävas vilket åligger 
presumtiv exploatör.  

Grundläggning av planerade byggnader kan utföras med olika metoder så som 
plattgrundläggning, pålgrundläggning eller kompensationsgrundläggning. Byggnation av 
hus ska ej ske ovan den organiska jorden. Den organiska jorden ska då schaktas ur och 
ersättas med annat lämpligt friktionsmaterial.    

Grundvattenytan inom området bedöms ligga på mellan 2,0 till 4,0 m under markytan.  

Enligt kartunderlag från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) anges platsen som 
normalriskområde för radon med 25 kBq/m³.   

Förorenad mark 

Det har i direkt anslutning till planområdet tidigare bedrivits handelsträdgårdar och 
växthusverksamheten kan genom flygfoton konstateras ha bedrivits här sedan 50-talet. 
Marktekniska miljöundersökningar har genomförts för planområdet, en för Hammar 8:12 
och 8:127 (PM Geoteknik och markmiljö- planeringsunderlag, WSP 2019-04-12 och 
Markteknisk undersökningsrapport (MUR), WSP 2019-04-12) och en för Hammar 8:68 
(PM Geoteknik och markmiljö, WSP 2020-10-01) för att säkerställa att inga föroreningar 
finns inom aktuellt markområde. Planerad markanvändning inom planområdet är i 
huvudsak bostäder och Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) 
bedöms därför vara gällande.  

Jordprover från området har analyserats med avseende på metaller, fraktionerade alifater 
och aromater, BTEX (bensen, toulen, etylbensen, xylen- förorening) och PAH (polycykliska 
aromatiska kolväten) samt bekämpningsmedel. Utförda miljötekniska 
markundersökningar visar att det inom planområdet inte föreligger risk för förorenad 
mark. Analyserade grundvattenprover från området visar inte heller på några förhöjda 
halter av metaller, olja, BTEX, PAH eller bekämpningsmedel. Med hänvisning till 
genomförd utredning bedöms marken vara lämplig för föreslagen markanvändning.  
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Kulturmiljövärden 

Bedömningen är att inom planområdet saknas kulturmiljövärden. Någon 
kulturmiljöutredning har därför inte genomförts i samband med arbetet med nu aktuell 
detaljplan.  

Biotopskydd 

Utmed fastigheten Hammar 8:12 löper stenmurar utmed den södra och östra 
fastighetsgränsen. Stenmurarna är låga och av äldre karaktär.  

 

Stenmurar och stenrösen omfattas av ett generellt biotopskydd med stöd av 7 kap 11 § 
miljöbalken (MB). Det krävs dispens för att ta bort eller flytta senar eller på annat sätt 
täcka över stenmuren med sten, grus, ris eller jord.   

I nu aktuellt planförslag har kvartersmark anpassats till befintliga stenmurar som även 
avses fungera som synliga fastighetsgränser och vara ett tilltalande inslag i 
bebyggelsemiljön. För det nordöstra hörnet av fastigheten Hammar 8:12 behövs en 
öppning i stenmuren för att möjliggöra för utbyggnad av gata. Kommunen svarar för att 
söka  dispens för åtgärden. Övriga stenmurar skyddas med planbestämmelse på 
plankartan och avses bevaras. Mellan vissa stenar och block växer buskar och mindre och 
större träd. Stenmurarna ska iordningsställas från större träd och sly och 

Stenmur utmed den södra gränsen till fastigheten Hammar 8:12. Foto februari 2021 
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stenblock/stenar ska placeras så att de inte utgör fara i det kommande bostadsområdet 
inför försäljning och etablering av bostäder. 

Natur- och rekreationsvärden 

Planområdet är klassat som jordbruksmark men del av planområdet är idag en 
gräsbevuxen yta. Ett ianspråktagande av jordbruksmark innebär en bestående förändring 
av landskapet. Jordbruksmarken bedöms däremot inte ha några andra naturvärden än just 
i egenskap av jordbruksmark. Väster- och söder ut från planområdet, ca 1,5 km i båda 
riktningarna, finns stora sammanhängande grön- och vattenytor (gamla Nosaby golfbana 
och Hammarsjön) men inom bebyggelsen finns naturvärden framförallt i form av träd. 
Någon naturvärdesinventering bedöms inte nödvändig.  

Delar av planområdets gräsbevuxna område är idag ianspråktaget av närboende för en 
mindre fotbollsplan. Närmaste stadsdelspark är inom 450 m gångväg från planområdets 
närmaste kvartersmark, varvid det finns ett behov av ett grönområde för rekreation, lek 
och avkoppling inom planområdet men även för planområdets angränsande 
bostadsbebyggelse. Västra delen av planområdet rymmer ett väl avgränsat område med 
vegetation.  

     

Vegetation i form av buskage och mindre träd i områdets västra del. I örvigt syns områdets gräsbevuxna 
yta inkl. mindre fotbollsplan. Foto oktober 2018  
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Grönplan 2017 och kartläggning av ekosystemtjänster 
Grönplan 2017 är kommunens strategiska dokument som visar hur Kristianstads kommun 
vill genomföra grönstrategin. Som ett led i denna har en kartläggning av 
ekosystemtjänster gjorts. Ekosystemtjänster kan kortfattat beskrivas som nyttorna man 
kan skapa inom ett område med hjälp av dess grönstruktur. Ekosystem och 
ekosystemtjänster finns överallt. Vissa platser är särskilt viktiga för produktionen av 
ekosystemtjänster och de sammanfaller ofta med biologisk mångfald.  

Östra delen av planområdet som nyttjas för jordbruk, del av stenmuren skymtar centralt i bilden. 
Foto oktober 2018  

 

Närbild på klippt och iordningställd bollplan inom Hammar 8:12. Foto oktober 2018  
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Marken inom planområdet utgörs dels av jordbruksmark inom fastigheten Hammar 8:127, 
fastigheten Hammar 8:68 är sedan lång tid tillbaka en bostadsfastighet och den 
kommunalt ägda fastigheten Hammar 8:12 har tidigare även den utgjorts av 
jordbruksmark men är idag en onyttjad gräsbevuxen yta. Närområdet kring planområdet 
präglas av stora trafikanläggningar (trafikplats Hammar, E22 och väg 118), 
verksamhetsområde med inriktning mot bilservice, storskaliga handelsvolymer (C4 
shopping). Bostadsbebyggelsen norr om planområdet är blandad med skiftande täthet. De 
lokala naturvärdena inom området finns framförallt i form av träd.  

Identifierade ekosystemtjänster som man kan arbeta med att stärka inom området är t.ex 
luftrening, vattenrening, bullerskydd, pollinering, rekreation och inspiration.  

 

 

  

Symboler för ekosystemtjänster som behöver stärkas inom planområdet. 
 Illustration: Kristianstads kommun/Juho Riikonen 
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PLANFÖRSLAG  

Planens huvuddrag 
Den huvudsakliga markanvändningen för kvartersmarken inom planområdet är bostäder 
(B), vilket även innefattar möjlighet till bostadsanknuten service så som frisör och dylikt. 
Utöver kvartersmarken anges allmän platsmark för gata, natur och park. 

Planområdet föreslås bebyggas med bostäder i varierad utformning och höjd. Detaljplanen 
beräknas kunna möjliggöra ungefär 200 bostäder. I områdets västra del föreslås 
flerbostadshus upp till fem våningar. Mellersta och östra delen av planområdet kan 
bebyggas med radhus, parhus och friliggande enbostadshus i upp till två våningar. 
Området ska även rymma en närområdespark med en ny områdeslekplats och gröna ytor 
för fördröjning och infiltration av dagvatten motsvarade ett 100-års regn. 

 

 

  

Illustrationer baserat på planförslaget.  
OVAN: Vy över planområdet från söder 

NEDAN: Vy över planområdet från nordväst  
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Planområdets avgränsning 

Planområdets avgränsning 

Planområdet avgränsas av fastigheterna Hammar 8:12, Hammar 8:127 och Hammar 8:68, 
samt del av Hammar 1:29 och del av marksamfälligheten Hammar S:18.  

 
  

Plankarta för Hammar 8:12 m.fl. 
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Kvartersmark för B (bostäder) 

Området medger användningen bostäder. På plankartan utgörs området av en gul yta med 
markeringen B.  

Markanvändning  
Användningen bostäder (B) innebär boende av varaktig karaktär och innefattar även 
fritidshus, studentbostäder, seniorbostäder, gruppbostäder samt liknande typer av 
boenden som innefattar viss omsorg förutsatt att vårdinslaget inte är för stort.  

Markanvändningen innefattar även bostadskomplement av olika slag. Detta innebär 
sådant som kan ligga inom bostadsfastigheten. Exempel på detta kan vara garage, 
parkering, tvättstuga, gäststuga, gästlägenhet, lekplats och miljöhus. I bostadsändamål 
möjliggörs även för bostadsanknuten service som ryms inom flerbostadshus, exempelvis 
frisör, mindre omsorgsändamål och förskola i mindre omfattning. 

Samtliga egenskapsbestämmelser 

Bebyggandets omfattning 
Delar av området regleras avseende bebyggandets omfattning. Kvartersmarken får 
bebyggas med högst 40% (e1). Procentsatsen reglerar största möjliga byggnadsarea i 
förhållande till användningsområdet.  

Viss del av området är prickat och anger mark som inte får bebyggas. Mark som är 
korsmarkerad anger istället mark som endast får bebyggas med komplementbyggnad. En 
komplementbyggnad har en kompletterande funktion till huvudbyggnaden. En 
komplementbyggnad är fristående och underordnad huvudbyggnaden.  

Placering 
Två olika placeringsbestämmelser förekommer i planområdet (p1-2). 
Placeringsbestämmelserna tillsammans med prickad/korsprickad (se Bebyggandets 
omfattning) anger hur tillkommande bebyggelse kan placeras.  

Bestämmelsen p1 säkerställer att huvudbyggnad placeras minst 2,0 m från fastighetsgräns 
alternativt byggs samman i fastighetsgräns. Vid byggande av exempelvis friliggande 
enfamiljshus (villor) säkerställs ett avstånd till fastighetsgränsen, men bestämmelsen 
möjliggör även för byggande av exempelvis radhus då det är möjligt att bygga samman i 
fastighetsgräns. Bestämmelsen gäller mellan nytillkomna fastigheter. Avstånd till befintlig 
bostadsbebyggelse som gränsar till planområdet regleras med prickmark som beskrivs 
under Byggandets omfattning. 

Bestämmelsen p2 säkerställer att komplementbyggnad placeras minst 1,0 m från 
fastighetsgräns, alternativt byggs samman i fastighetsgräns. Bestämmelsen gäller mellan 
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nytillkomna fastigheter. Avstånd till befintlig bostadsbebyggelse som gränsar till 
planområdet regleras med prickmark som beskrivs under Byggandets omfattning. 

Utformning 
Området regleras med en bestämmelse om högsta nockhöjd. Angiven nockhöjd varierar 
inom planområdet. Västra delen av planområdet bedöms lämplig för en byggnation uppåt 
16 m, vilket motsvarar ca 5 våningar. Nocken utgörs av takkonstruktionens högsta punkt 
och reglerar således inte exempelvis skorsten eller annat uppstickande som inte hör till 
takkonstruktionen. För att undvika att t ex uppskjutande byggnadsdelar som inte 
innefattas av den reglerade nockhöjden som kan komma att påverka Trafikverkets 
kommunikationssystem, regleras inom fastigheten Hammar 8:12 även totalhöjden till 18 
meter.  

För byggrätterna inom fastigheten Hammar 8:127 regleras nockhöjden i norr mot befintlig 
bostadsbebyggelse till 7,5 m. Detta medger en byggnation i 1,5 plan med en taklutning på 
45 grader. Övriga delar inom planområdet har en nockhöjd på 9 m, vilket medger 
byggnation i upp till två våningar.  

Markens anordnande och vegetation 
Parkering får anläggas under mark (n1) och anges i planområdets västra del inom 
fastigheten Hammar 8:12. Det bedöms således lämpligt med underjordiskt garage inom 
detta egenskapsområde.  

Stängsel och utfart 
På ett par sträckor inom planområdet är det inte lämpligt att anlägga utfart. Detta regleras 
med utfartsförbud på plankartan.  

Skydd mot störning 
För den norra delen av byggrätten inom Hammar 8:68 gäller bestämmelse om att uteplats 
ska ordnas skärmande mot Gamla Fjälkingevägen. Skärmningen ska utgöras av byggnad 
eller plank med tät konstruktion till en höjd av 2 m högre än vägytan för Gamla 
Fjälkingevägen.  
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Allmän platsmark för NATUR 

Markanvändning 
Naturmarken inom planområdet är allmän plats vilket innebär att det är kommunens 
ansvar och skötsel. Användningen används för friväxande grönområden som inte är 
anlagda och inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. Även 
komplement för naturområdet ingår i användningen som exempelvis utrymme för 
omhändertagande av dagvatten, motionsslingor, gång- och cykelvägar samt anläggningar 
för områdets skötsel.  

Området är tänkt att verka för rekreation, avkoppling, lek och fördröjning samt infiltration 
av dagvatten. Det är inom detta område även möjligt att anlägga gång- och cykelstråk samt 
lekplatser.  

Allmän platsmark för PARK 

Centralt inom planområdet anges ca 4100 m² allmän plats, PARK. Här inom ska en ny 
områdeslekplats anläggas (lek₁), gång- och cykelväg anläggs och yta för fördröjning av 
dagvatten pekas ut i den södra delen av parkytan. Gestaltningsförslag av grönytan 
kommer att presenteras i antagandehandlingen.  

Parkmarken kommer att verka för rekreation, avkoppling, lek och fördröjning samt 
fördröjning av dagvatten. Det är inom detta område även möjligt att anlägga gång- och 
cykelstråk samt lekplatser. 

Allmän platsmark för GATA 

Gatumarken inom planområdet är allmän platsmark och kommunen ansvarar för skötsel  
och underhåll. Gatumarken rymmer både fordonstrafik, gång och cykeltrafik. Det finns två 
separata gatusystem inom planområdet och de båda är lokalgator.  

Utformning av allmän platsmark 
Naturmarken regleras med utformningsbestämmelser. Bestämmelsen lek möjliggör och 
förtydligar lokalisering av lekplats inom området (lek1).  

Del av naturmarken är avsatt för fördröjning och infiltration av dagvatten (fördröjning1). 
Utrymmet som medges är ett omhändertagande av totalt ca 1300 m3 vatten fördelat på 4 
avrinningsområden  i enlighet med till planförslaget hörande dagvattenutredning.  

Administrativa bestämmelser  

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år.  



 
GRANSKNINGSHANDLING 

BN 17-1168 
2023-01-17 

18 (54) 
 

Villkor för startbesked 
Startbesked får inte ges för byggnadsverk förrän arkeologisk slutundersökning har 
kommit till stånd (a1). Inom delar av planområdet har det påträffats arkeologiska fynd. Innan 
startbesked ges ska en slutundersökning ha kommit till stånd för berört område.  

 

Sol- och skuggstudier 
I samband med utformning av bostadskvarteret i väster (Hammar 8:12) har sol- och 
skuggstudier gjorts för att undersöka hur den högre exploateringen påverkar förhållanden 
för omgivande bebyggelse samt hur tillgång på solljus blir på planerade bostadsgårdar. 
Sol- och skuggstudien utgår från en illustration av möjlig bebyggelse i enlighet med 
föreslagna planbestämmelser. Bebyggelsen har i illustrationen placerats i egenskapsgräns 
för huvudbyggnad och nockhöjden har illustrerats till 16 meter i enlighet med 
planförslaget. Den illustrerade bebyggelsen är inte bindande utan visar på ett teoretiskt 
förhållande utifrån planbestämmelserna. Sol- och skuggförhållandena har studerats för 
vårdagjämning vid kl. 9, 12 och 15, förhållandena vid höstdagjämning skiljer sig inte 
nämnvärt från vårdagjämning.  

Vår/höst  
Under vår/höst visar studien att tillkommande bebyggelse inom Hammar 8:12 inte 
kommer att skugga befintlig bebyggelse. Inom kvarteret medför den illustrerade 
bebyggelsen att det finns goda solförhållanden från morgon till kväll.  

Sommar  
Sommartid visar studien att ingen skuggpåverkan uppstår från de nya byggnaderna på 
befintlig bebyggelse norr om aktuell del av planområdet. Inom kvarteret medför den 
illustrerade bebyggelsen även här att det finns goda solförhållanden från morgon till kväll.  
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KL 09:00 

KL 12:00 

KL 15:00 

Vårdagjämning 

Sol- och skuggstudie för vårdagjämning vid klockslagen 09:00, 12:00 och 15:00. Sol- och skuggstudien utgår 
från en illustration av möjlig bebyggelseutformning utifrån föreslagna planbestämmelser.  
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KL 09:00 

KL 12:00 

Midsommarafton 

Sol- och skuggstudie för midsommarafton vid klockslagen 09:00, 12:00 och 15:00. Sol- och skuggstudien 
utgår från en illustration av möjlig bebyggelseutformning utifrån föreslagna planbestämmelser.   

KL 15:00 
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Trafik och parkering 

Trafik 
I samband med detaljplanearbetet har en trafik- och bullerutredning tagits fram (Trafik- 
och bullerutredning Östra Hammar, Ramböll 2020-07-02). Syftet med trafikutredningen är 
att ta fram trafikalstring samt trafikfördelning baserat på den bebyggelse som kommunen 
föreslår i detaljplan för Östra Hammar 8:12 och 8:127 mfl. Utifrån trafikalstringen skall 
sedan påverkan på korsningar utmed Gamla Fjälkingevägen och mot Nosabyvägen 
beskrivas. I uppdraget ingick även att se över konsekvenserna av en cykelvägskoppling 
från planområdet till Gamla Fjälkingevägen 34 A-G samt hur smittrafik på grusvägen 
Gamla Fjälkingevägen söderut ska förhindras. 

Tillfart till området föreslås ske i två anslutningspunkter från Gamla Fjälkingevägen. Det 
östra läget för anslutningen föreslås ske via befintlig grusväg som uppgraderas till en 
matargata med separerad gång-och cykeltrafik enligt vägsektionen som illustreras nedan. 
Den andra tillfarten föreslås lokaliseras inom fastigheten Hammar 8:68 östra del. En 
trevägskorsning med Gamla Fjälkingevägen är då möjlig att placera i ett trafiksäkert läge 
med ett avstånd som inte understiger 50 m till befintlig trevägskorsning mellan Gamla 
Fjälkingevägen och Mariavägen.   

Detaljplanen innehåller en ny och en befintlig anslutning till Gamla Fjälkingevägen som 
ingår i det statliga vägnätet. I god tid före genomförandet ska kontakt tas med Trafikverket 
som ska godkänna detaljutformningen för anslutningarna. Trafikverket ställer krav på bl.a. 
anslutningens geometri och bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska 
utformas enligt vid tidpunkten för genomförande gällande VGU (Vägar och gators 
utformning). 

 
  

Förslag till möjlig vägsektion med separerad gång- och cykeltrafik. 
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Trafikalstring  
Som underlag för att utföra trafikalstringsbedömningar används resvaneundersökningen 
som utfördes i Skåne under 2018, trafikmängder på det kommunala vägnätet samt 
redovisade trafikmängder från Trafikverkets webbtjänst vägtrafikflödeskartan.  

 

 

Två större förändringar i det närliggande gatunätet har utförts. Blekingevägen väster om 
Nosabyvägen stängdes för genomgående trafik i september 2017 och trafiken hänvisas 
istället till Fundationsvägen. C4 Shopping ett nytt handelsområde sydväst om planområdet 
öppnades i september 2018. Dessa förändringar förväntas påverka trafikflöden och 
rörelsemönster kring utredningsområdet men på grund av att flertalet av 
trafikmätningarna utförts innan åtgärderna genomförts behöver dessa justeras för att 
bättre spegla verkligheten. Till stöd för bedömningen har GPS-data från fordon använts. 
Bedömda trafikmängder för 2020 redovisas nedan.  

Trafikmätningar kring utredningsområdet, ÅDT, andel tung trafik och året som mätningen utfördes. 
Trafik- och bullerutredning Östra Hammar, Ramböll 2020-07-02 
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För att bedöma trafiken som alstras av planförslaget har Trafikverkets alstringsverktyg 
använts. Planområdet är uppdelat i två delområden som ansluter med separata 
anslutningar mot Gamla Fjälkingevägen, se bild nedan. Tabellen anger fördelningen av 
bostäder för de två områdena.  

 

  

OVAN: Planområdets delområden med separata anslutningar från Gamla Fjälkingevägen. 
NEDAN: Fördelning av bostäder enligt planförslaget.   

Trafik- och bullerutredning Östra Hammar, Ramböll 2020-07-02 

Bedömda trafikmängder, ÅDT, år 2020 med andel tung trafik inom parantes. 
Trafik- och bullerutredning Östra Hammar, Ramböll 2020-07-02 
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För alstringen har ett tillskott på 5% gjorts för nyttotrafik som godsleveranser och 
sophämtning. Andelen tung trafik har antagits vara i samma storlek som på andra 
bostadsgator i närområdet och har satts till 3%.  

Sammantaget förväntas planområdet alstra cirka 770 fordonsrörelser ÅDT.  

För att bedöma påverkan på omgivande gatunät har en bedömning gjorts kring hur alstrad 
trafik från planområdet fördelar sig, se bilden nedan. Merparten av trafiken bedöms ha sin 
tyngdpunkt åt väster mot Kristianstad.  

 

 

  

Bedömd alstrad trafik från planområdet.  
Trafik- och bullerutredning Östra Hammar, 

Ramböll 2020-07-02 

Bedömd trafikfördelning av trafik från planområdet 
Trafik- och bullerutredning Östra Hammar, Ramböll 2020-07-02 
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Trafikverket har trafikuppräkningstal för perioden 2014 till 2040. De senaste 
uppräkningstalen gäller från 2018-04-01. Eftersom befintliga trafikmätningar tidigare har 
anpassats för att spegla trafiken år 2020 justeras uppräkningstalen till att motsvara 
perioden 2020 till 2040. Bedömda trafikflöden för år 2040 redovisas på nästa sida.  

 

 

Konsekvenser av planförslaget 
Genom kontroll av befintliga trafikmätningar har konstaterats att maxtimmen på 
eftermiddagen, kl16-17, är den mest belastade. Cirka 11% av ÅDT passerar under 
maxtimmen.  

Riktningsfördelningen av trafiken på Nosabyvägen under maxtimmen på eftermiddagen är 
att cirka 60% kör söderut och 40% norrut. På Gamla Fjälkingevägen är motsvarande 
fördelning 60% österut och 40% västerut.  

Som stöd för bedömning av svängandelar har GPS-data kontrollerats i korsningen mellan 
Nosabyvägen och Gamla Fjälkingevägen. GPS-data för vardagar under en 
tremånadersperiod 2019-09-01 – 2019-11-30 har kontrollerats. För att spegla 
svängandelarna under maxtimmen har vissa justeringar utförts eftersom GPS-datan inte 
är tillförlitlig för så korta tidsperioder.  

Bedömda trafikflöden, ÅDT, år 2040 med andel tung trafik inom parantes.  
Trafik- och bullerutredning Östra Hammar, Ramböll 2020-07-02 
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För korsningen mellan Nosabyvägen och Gamla Fjälkingevägen visar 
kapacitetsbedömningen under eftermiddagens maxtimme på låga belastningsgrader i alla 
tillfarter, se tabellen till höger.  

Med belastningsgrad menas förhållandet mellan aktuellt trafikflöde och vad korsningen 
eller tillfarten maximalt kan klara av. I kravdelen för Vägar och gators utformning, VGU, 
anges att servicenivån utryckt som att belastningsgrad under dimensionerande timme inte 
bör överstiga 0,6.  

Eftersom beräkningen av belastningsgraderna baserar på en del antagande och 
bedömningar finns det en viss osäkerhet i resultaten. Därför har belastningsgraderna även 
kontrollerats med en ökning av alla flöden med 20%. Gamla Fjälkingevägen med högst 
belastning får en belastningsgrad på 0,45 vilket fortfarande uppfyller god standard med 
bred marginal.  

Planområdets anslutningar mot Gamla Fjälkingevägen kommer inte kräva någon speciell 
utformning med hänsyn till belastningsgraderna i korsningspunkterna. Eftersom 
anslutningarna enbart servar planområdet samt några fastigheter utmed den enskilda 
vägen blir belastningsgraderna låga, under 0,1 i alla tillfarter. Den västra tillfarten ansluter 
till Gamla Fjälkingevägen där huvudled gäller och anslutningen föreslås därför utformas 
och regleras likt övriga korsningar i närheten med väjningsplikt. Gång- och cykelbanan 
som korsar anslutningen görs upphöjd och genomgående förbi anslutningen likt övriga 
korsningar.  

Vid den östra tillfarten till planområdet gäller högerregeln idag. Gång- och cykelbanan 
växlar till norra sidan direkt väster om korsningen och korsar därför inte den östra 
anslutningen till området. Efterhand som Hammar exploateras och får en tyngdpunkt i 
bebyggelsen längre österut kan övervägas att flytta regleringen för huvudled så att den 
överensstämmer med gränsen för tättbebyggt område. Sker en sådan förändring så kan 
den östra anslutningen mot Gamla Fjälkingevägen regleras med väjningsplikt. Annars 
behålls högerregeln likt idag.  

  

Bedömd belastningsgrad i korsningspunkter år 2040. 
Trafik- och bullerutredning Östra Hammar, Ramböll 

2020-07-02 
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Smittrafik 
I planförslaget föreslås befintlig grusväg i planområdets östra delar bli en av två 
kopplingar för biltrafik in till området. Grusvägen ansluter idag i norr till Gamla 
Fjälkingevägen och i söder till Blekingevägen. Vid båda anslutningar finns reglering som 
visar att fordonstrafik är förbjuden, undantaget behörig trafik. Grusvägen är idag privat, 
enskild väghållare. I planförslaget föreslås norra delen av den enskilda grusvägen bli 
allmän gata där kommunen har väghållningsansvar. Gatan föreslås få en ny sektion enligt 
tidigare beskrivning, se bild på sid 18. 

Under samrådet framkom synpunkter från boende på den enskilda vägen kring risken 
med smittrafik söderut där gatan inte föreslås ny utformning när planområdet byggs ut. 
Samt risk för höga hastigheter och ökad trafik på grusvägen vilket kan innebära extra 
kostnader för underhåll av vägen.  

För att förhindra smittrafik på den enskilda vägen till och från Blekingevägen är det viktigt 
att skyltningen är tydlig redan från korsningen med Gamla Fjälkingevägen så att 
trafikanter inte kör mot planområdet och sedan upptäcker att vägen är avstängd. Därför 
föreslås att vägmärke som anger återvändsväg placeras i korsningen med Gamla 
Fjälkingevägen. Där gatan delas upp i två med koppling västerut mot planområdet och 
fortsättning på den enskilda vägen söderut föreslås att dagens förbudsmärke mot 
fordonstrafik placeras.  

Om det skulle visa sig att förbudsmärket mot fordonstrafik inte respekteras kan märket 
kompletteras med ett fysiskt hinder, till exempel en bom. Med en bom kan begränsas så att 
bara behörig trafik har tillgång till att öppna bommen, alternativt att all trafik till den 
enskilda vägen använder anslutningen söderut mot Blekingevägen. Bommen möjliggör att 
renhållningsfordon och räddningstjänst fortfarande kan passera vid behov.  

Vidare föreslås utformningen av korsningen mellan den ombyggda gatan, grusvägen och 
lokalgatan åt väster utformas på ett sådan sätt att relationen norr-väst accentueras. Det 
vill säga förtydliga den sydliga kopplingens funktion som enskild väg för behörig trafik.  
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Kollektivtrafik 

Planområdet har goda förutsättningar för ett välfungerande kollektivtrafikresande. Det 
finns två busshållplatser inom ca 200 m gångavstånd norr om planområdet utmed Gamla 
Fjälkingevägen. Här trafikerar regionbusslinje 558 (Kristianstad-Fjälkinge –Bromölla-
Nymölla) med avgångar varannan timme under vardagar. Helgtid trafikeras inte sträckan.   

500-1000 m väster om planområdet finns det vältrafikerade hållplatsläget Hammar 
Nosabyvägen utmed Blekingevägen. Detta hållplatsläget trafikeras av regionbusslinjerna 
551 (Kristianstad-Åhus-Furuboda), 545 (Kristianstad-Knislinge-Broby) och 558 
(Kristianstad-Fjälkinge-Bromölla). Turtätheten är betydligt högre här med avgångar varje 
minut i rusningstrafik.  

 

Gång- och cykeltrafik 
Ytterkanten av området har en bit att ta sig till kollektivtrafiken och därför är goda gång- 
och cykelvägar kopplade till såväl hållplatserna utmed Gamla Fjälkingevägen 
betydelsefulla, liksom en koppling till hållplatsen Hammar Nosabyvägen utmed 
Blekingevägen väster om planområdet av stor vikt. En koppling mellan planområdet och 
cykelvägen utmed Åhusvägen föreslås iordningställas inom kommunal mark för att 
möjliggöra för en gen och snabb väg för att knyta ihop planområdet med aktuellt 
hållplatsläge med hög turtäthet, se bild ovan.  

Hållplatslägen i anslutning till planområdet på Gamla Fjälkingevägen i norr och Blekingevägen i sydväst visas med 
stjärnor. Kartbilden illustrerar även tänkt gc-väg mellan planområdet och befintlig gc-väg utmed Åhusvägen. 

Tänkt fortsatt utbyggnad i gång- och 
cykelväg mellan planområdet och befintlig 
gång- och cykelväg utmed Åhusvägen. 
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Inom planområdet föreslås blandtrafik samt separerade gång och cykeltrafik utmed 
matargatorna. Se förslag till vägsektion på sid 18.  
Utöver gång-och cykelvägar som knyter ihop planområdet med hållplatslägena, behöver 
även planområdet ansluta till det befintliga gång- och cykelnätet som förbinder 
målpunkter och stora arbetsplatser i Kristianstads centrala delar via Blekingevägen. 
Österut från planområdet via Gamla Fjälkingevägen finns utbyggd separerad gång- och 
cykelväg som förbinder Fjälkinge, Bäckaskog, Gualöv och Bromölla som en del av 
Sydostleden. Sydostleden är en 27 mil lång cykelled som går mellan Växjö och Simrishamn. 
Detta är en lättillgänglig och trafiksäker cykelled som till stor del består av bilfria 
cykelvägar. Långa sträckor av cykelleden är asfalterade och hela leden är markerad. Den 
delen av  cykelleden som passerar planområdet löper genom Kristianstads centrala delar 
för att sedan vika av söder ut mot Åhus.  
 
 
 

 
 

I detaljplanen möjliggörs för en gång- och cykel koppling mellan planområdet och Gamla 
Fjälkingevägen 34 A-G, inom allmän platsmark NATUR. Användning av en möjlig gång- och 
cykelvägen bedöms i huvudsak vara lokal. För boende på Fjälkingevägen 34 A-G blir det en 
gen koppling mot skolan och C4-shopping, samt den planerade grönytan med lek. För 
planområdet blir det en gen koppling mot hållplatsläge utmed Gamla Fjälkingevägen. 
Mängden gående och cyklister som kommer använda kopplingen bedöms vara få men för 
barn och ungdomar blir det en värdefull koppling när de kan undvika att färdas längs med 
Gamla Fjälkingevägen för att ta sig till och från skolan.  

Planområdet gränsar till sydostleden, en 27 mil lång  cykelled som förbinder Växjö och Simrishamn. 
Kartutsnittet ovan kommer från Sydostledens kartmaterial, planområdets läge är markerat.  
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För mer långväga cyklister som färdas genom Hammar förväntas Gamla Fjälkingevägen 
även i framtiden bli det huvudsakliga alternativet. Att ta sig igenom planområdet och via 
Fjälkingevägen 34 A-G innebär flera skarpa svängar vilket inte är attraktivt för en 
pendlingscyklist.  

Parkering 
Parkeringsnormer för Kristianstads kommun (KF 2018-10-09) delar in kommunen i fyra 
zoner: zon 1 – stadskärnan, zon 2 – innerstaden och centrala Åhus, zon 3 – övriga staden, 
övriga Åhus samt basorterna (Degeberga, Fjälkinge, Arkelstorp, Önnestad och Tollarp) och 
zon 4 – övriga Kristianstads kommun. Planområdet ingår i zon 3 som bland annat omfattar 
bostads- och verksamhetsområden i Kristianstads ytterområden.  

 

 
Bilparkering 
För småhus inom zon 3 ska 1,5 bilplatser per bostad finnas, alternativt 10 
parkeringsplatser/1000 m² BTA. För flerbostadshus gäller 0,8-1,2 bilplats per lägenhet 
(beroende på lägenhetsstorlek), alternativt 16 parkeringsplatser/1000 m² BTA. Tabellen 
på nästa sida redovisar parkeringstalen för respektive bostadstyp.  

Parkering ska lösas inom den egna fastigheten, alternativt samlat till en gemensam 
parkering inom området och antalet parkeringsplatser ska följa kommunens aktuella 
parkeringsnorm.  

Zonindelning, Parkeringsnorm för Kristianstads kommun, antagen av KF 2018-10-09, aktuellt planområde är 
markerat i östra delen av Kristianstad inom zon 3.   
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Inom fastigheten Hammar 8:12 där flerbostadshus föreslås möjliggör detaljplanen för 
byggnation av underjordiskt garage för att minska andelen markparkering. För planerad 
bostadsbebyggelse inom Hammar 8:68 föreslås parkeringen ske gemensamt med endast 
en körbar anslutning mot angränsande gata.  

Cykelparkering 
Kristianstads kommun har tidigare inte haft någon parkeringsnorm för cykel. Cykeln är ett 
viktigt färdmedel och det är därför viktigt att det finns bra parkeringsmöjligheter vid så 
väl bostäder som annan verksamhet, exempelvis för handel. Parkeringsnormen för cykel 
är precis lika viktig som parkeringsnormen för bil. Skapas det bra förutsättningar för 
cykelparkering ökar möjligheterna till ökad användning av cykel som färdmedel. 
Cykelparkeringar bör innehålla möjlighet att låsa fast cykeln i ramen, någon form av 
väderskydd som håller cykeln torr, placeringen ska vara nära entréer eller målpunkter. 
Det ska även finnas plats för bredare cyklar och lådcyklar. 

Behovet av cykelparkeringar inom planområdet är kopplat till byggnadernas yta. 
Parkeringsnormen reglerar inte erforderligt behov av ytor för cykelparkering för 
småhusbebyggelse. Cykelparkering kan ordnas gemensamt med väderskydd eller enskilt i 
anslutning till den egna bostaden.  

För flerbostadshus ska 1,3-3,3 cykelparkeringsplatser/lägenhet finnas, beroende på 
lägenhetsstorlek. Alternativt ska 33 cykelparkeringsplatser/1000 m² BTA anordnas.  

  

Parkeringstal för bil respektive cykel för  olika zoner inom Kristianstad, aktuell zon markerad. 
Källa:  Parkeringsnorm för Kristianstads kommun, antagen av KF 2018-10-09  
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Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp  
Planområdet gränsar till kommunalt verksamhetsområde för vatten, spill, dagvatten gata 
och dagvatten fastighet. Avsikten är att verksamhetsområdet utökas så att planområdet 
innefattas i sin helhet. Sydväst om planområdet löper befintliga VA-ledningar längs med 
Nejmans väg och i östra delen längs Gamla Fjälkingevägen. Längs Nejmans väg går en 
vattenledning i gjutjärn (150 mm) samt spillvattenledning i betong (225 mm) samt en 
dagvattenledning i betong (600 mm). Längs Gamla Fjälkingevägen går endast en 
vattenledning 75 mm PE.  

Planområdet lutar åt söder och väster. Geoteknisk utredning som utförts av WSP 2019-04-
12, visar att marken består till mesta del av silt och lera vilket innebär låg 
genomsläpplighet.  

Enligt information från tekniska förvaltningen är det möjligt att leda spillvatten från 
området med hjälp av nya självfallsledningar ner mot Nejmans väg i sydväst. Nya 
vattenledningar föreslås dras fram till planområdet, även det från Nejmans väg. Befintlig 
vattenledning behöver dock ses över eftersom den är av 150 mm gjutjärn. Befintliga VA-
ledningar inom fastigheten Hammar 8:68 avses tas bort. Nya ledningar kommer att 
förläggas inom hela planområdet.  

Dagvatten 
I framtagen dagvattenutredning tillhörande detaljplanen (VA-utredning: Hantering av 
dagvatten för planerat bostadsområde på Hammar 8:12 och 8:127 m.fl. i Kristiansand, VA-
avdelningen, Kristianstads kommun 2020-12-21) ges förslag för hur dagvattensystemet 
skall utformas med redovisning av erforderliga magasinvolymer för att ta hand om 20-års 
regn, även konsekvenserna vid 100-års regn .  

Enligt Kristianstads kommuns dagvattenpolicy från 2010 ska åtgärder göras för att 
minska föroreningar och den naturliga vattenbalansen skall eftersträvas. Ett öppet 
dagvattensystem som smälter in i landskapsbilden och som renar och fördröjer dagvattnet 
på ett naturligt sätt och med rätt utformning ger ett mervärde för området. 
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Planområdet lutar söderut och västerut. Geotekniken som utförts av WSP daterad 2019-
04-12, visar att marken består till mesta del av silt och lera vilket innebär låg 
genomsläpplighet. Från SGUs jordartskarta, se figur 2, går det att utläsa att marken inom 
planområdet främst utgörs av jordarten glaciär lera, sandmorän och sand. Grundvatten 
nivån ligger på +2 till +4 meter enligt geotekniska undersökningar gjorda av WSP.   

 

Hela planområdet ligger på en höjdnivå mellan +8.1 och +14.4 meter över havet. Dammar 
och diken bör förläggas i områdets lågpunkter som ligger i områdets södra och västra del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordartskarta över planområdet 

Höjdkarta över planområdet och de naturliga avrinningsvägarna (svart pil).  
VA-utredning: Hantering av dagvatten för planerat bostadsområde på Hammar 8:12 och 8:127 m.fl. i 

Kristianstads, VA-avdelningen, Kristianstads kommun  
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Bilden på föregående sida, visar också de naturliga avrinningsvägarna innan påbörjad 
bebyggelse. Man ser tydligt vilket håll ytavrinningen går. Det här tillsammans med 
höjdförhållanden  bestämmer var fördröjningsmagasinen bör placeras. 

Planområdet har delats in i fyra avrinningsområden/delområden A1, A2, A3, A4 som 
baseras på en höjdmodell över området, se bild nedan. För beräkning har en 
avrinningskoefficient på 0,4 använts för hela området. 

Dagvattenflöde har beräknats för respektive avrinningsområde. Dimensionering har gjorts 
(enligt Svenskt vatten P110 ) för framtida ökade regnmängder med en 
klimatfaktor/säkerhetsfaktor på 1.3. 

Vid beräkningar av dimensionerande regnintensitet har Dahlströms formel använts (enligt 
Svenskt Vatten publikation P110) 

  

 

Fördröjningsytornas placering visas i figur 5. Fördröjningarna dimensioneras för att ta 
hand om ett 20-årsregn vid ett utlopp på 10 l/s och med den varaktighet som ger störst 
volym. I tabell 1 redovisas de beräknade volymerna.  

Från fördröjningsytorna avleds dagvatten i separata dagvattenledningar mot befintliga 
dagvattenledningar i Bågvägen. För damm 4 sker anslutningen i Gamla Fjälkingevägen.  

Indelning av avrinningsområden för planområdet enligt höjdmodell.  
VA-utredning: Hantering av dagvatten för planerat bostadsområde på Hammar 8:12 och 8:127 m.fl. i 

Kristianstads, VA-avdelningen, Kristianstads kommun  
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Tabell 1. Beräkning av fördröjningsvolym vid 20-årsregn.  

Delområde  Area/Reducerad area (m2) Volym 20-årsregn (m3) 
1. 17500 / 7000 200 
2. 16500 / 6600 180 
3. 23400 / 9360 300 
4. 4900 / 1960 30 

 

För att undvika att den framtida exploateringen skapar översvämningsproblem inom och 
nedströms liggande områden vid större nederbörd bör fördröjningssystemet 
dimensioneras för att kunna omhänderta dagvatten upp till ett 100-årsregn. De 
framräknade volymerna vid ett 100-årsregn visas i tabell 2. Fördröjningsytorna bör förses 
med bräddavlopp som dimensioneras för en högre avledning är vid normalregn. I tabellen 
visas olika volym som krävs beroende på hur bräddavloppen dimensioneras. Den 
varaktighet som ger störst fördröjningsvolym varierar beroende på vilket 
dimensionerande utloppsvärde som väljs.  

Tabell 2. Beräkning av fördröjningsvolym vid 100-årsregn.  

Delområde  Area/Reducerad area 
(m2) 

Volym 100-
årsregn (m3) 
Utlopp 10 l/s  

Volym 100-
årsregn (m3) 
Utlopp 20 l/s 

Volym 100-
årsregn (m3) 
Utlopp 30 l/s 

1. 17500 / 7000 470 360 310 
2. 16500 / 6600 440 330 280 
3. 23400 / 9360 700 540 460 
4. 4900 / 1960 80 60 50 

 

Förslag av utformning av dagvattensystem för planområdet. 
VA-utredning: Hantering av dagvatten för planerat bostadsområde på Hammar 8:12 och 8:127 m.fl. i 

Kristianstads, VA-avdelningen, Kristianstads kommun  
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Dagvatten; Utformning 
Rekommenderad släntlutning på dammar är 1:6 -1:4 för att underlätta underhåll, säkerhet 
och gestaltning. Slänternas lutning avgör utbredningen på fördröjningsytan och exakta 
utformningen får bestämmas i projekteringsskedet. Hur bräddavloppen ska 
dimensioneras behöver också bestämmas i projekteringen då detta spelar roll för 
nedströms liggande ledningsnät och utformningen av fördröjningsytan.  

Dagvattenfördröjningarna kan göras antingen med permanent vattenyta eller som 
gräsytor där dagvatten endast blir stående tillfälligt. Eftersom dagvattenytorna är 
beräknade för att kunna omhänderta ett större regn kommer endast en mindre volym av 
fördröjningens totala kapacitet att användas vid ett normalt regn och detta måste tas i 
beaktning vid utformning av fördröjningarna.  

Fördröjningarnas utbredning som visas i figur 5 är ett förslag som baseras på en 
släntlutning på 1:6. Den framräknade volymen räcker för att täcka det fördröjningsbehov 
som har beräknats.  

Dagvatten; Höjdsättning 
För att ta hand om de här extra stora flödena så måste en rinnvägar skapas och 
översvämningsvägar planeras så att byggnaderna inte skadas.  

Ledningsnätet ska dimensioneras för att kunna avleda nederbörd upp till ett 20-årsregn. 
Vid ett större regn kommer ledningsnätet att vara överbelastat och det bli en ökad 
avrinning längs mark och asfaltytor. Fördröjningsytorna är placerade i lågpunkter och vid 
projektering av gata och mark ska ytlig avledning mot fördröjningsytorna säkras. Området 
måste också höjdsättas så att dagvatten avleds bort från byggnader. Gator ska anläggas 
lägre än fastighetsmarken och byggnader måste ha färdigt golv minst 0,35 m över 
gatunivån. 

Dräneringssystemets utformning bestäms i projekteringsskedet och utformas så att en 
avledning kan ske utan risk för dämning.  

Fjärrvärme, el, tele och bredband  
C4 Elnät AB svarar för elförsörjningen inom området. Befintliga nätstationer finns i 
anslutning till planområdet men nytt fördelningsnät behöver byggas inom den föreslagna 
exploateringen. Möjligheterna att ansluta fiber är goda. Det finns fiberkanalisation med 
driftsatta kablar, stamkabel, längs fastighetsgräns till Hammar 8:113. Denna kanalisation 
skall beaktas vid mark- och anläggningsarbete. Befintliga ledningar för fiber och el kan 
komma att flyttas som en följd av detaljplanens genomförande.  

Närmaste fjärrvärmeledning är belägen mellan Nosabyvägen 118 och Hammar skola. 
Möjligheten att ansluta området till fjärrvärmenätet är därmed god. Befintliga nätstationer 
finns runt området. Däremot behövs det byggas ut fördelningsnät inom området.   
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Avfallshantering 
Renhållningen Kristianstad svarar för renhållningen i området. Närmsta 
återvinningsstation finns i anslutning till handelsområdet C4, drygt 850 m väster om 
planområdet. 

Sophämtningen i området föreslås ske enskilt för friliggande villor och för 
grupphusområde ska sophämtning ske samordnat liksom för flerbostadshusen. Dock kan 
det för ett grupphusområde, radhus eller kedjehus även fungera med enskild hämtning 
beroende på framkomlighet, fastighetsägarens önskemål (till viss del) mm.  

Miljöhus ska placeras så att inga backningsrörelser uppkommer och samråd ska ske med 
Renhållningen Kristianstad i samband med utformning, placering och projektering av 
samtliga soputrymmen.  

Posthantering 
Postnord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och 
med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.  

Vid nybyggnation av villor/radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till 
området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Kontakt med Postnord ska ske i god tid för dialog gällande godkännande av 
postmottagningen i samband med nybyggnation. En placering som inte är godkänd leder 
till att posten inte delas ut till adressen.  

Situationell brottsprevention i detaljplaneskedet 

Situationell brottsförebyggande redan i detaljplaneskedet är ett arbete som syftar till att 
förhindra eller försvåra att brott begås genom  att tänka till hur ett nytt område utformas 
och gestaltas. En specifik plats eller situation kan påverka en person att begå brott. 
Brottsförebyggande åtgärder kan göras av t.ex. polis, fastighetsägare, olika kommunala 
förvaltningar och kollektivtrafiken. I samband med pågående planläggning av aktuell 
fastighet förs här ett resonemang kring hur man genom den fysiska planeringen inom 
planområdet i ett tidigt skede kan förebygga brott.   

Detaljplanen möjliggör för byggnation av ett relativt stort område som omfattar mer än 6 
ha.  Detaljplanen hanterar kvartersmark så väl som allmän plats för gata och 
grönområden. Det är viktigt att man i gestaltningen av de offentliga ytorna redan i 
samband med projekteringen av området för resonemang kring placering av belysning 
och planteringar utifrån brottsprevention. Detaljplanen möjliggör för att området 
gestaltas i en mänsklig skala med goda proportioner som bjuder in till samvaro och 
gemenskap. Gemensamma parkeringsytor ska ges en placering och utformning som ger 
god överblickbarhet, detta gäller för så väl bil- som cykelparkering. Vegetation och 
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planteringar inom planområdet ska ta hänsyn till sikt och orienterbarhet vilket även ökar 
trygghetskänslan för dom som rör sig inom och i anslutning till området.  Andra 
brottsförebyggande åtgärder man kan arbeta med i detaljplanens genomförandeskede är 
t.ex. belysning, entréers placering och åtgärder på fasad för att motverka takspringning. 

Tillskapande av ekosystemtjänster 
 

I underlag till Grönplan, Natur i staden,  har en inventering av ekosystemtjänster gjorts. 
Planområdet som omges av en blandad bebyggelse med skiftande täthet och en stor andel 
handels- och verksamhetsområde, jordbruksmark samt trafikleder. Väster och söder ut, ca 
1,5 km i båda riktningarna, finns stora sammanhängande grön- och vattenytor (gamla 
Nosaby golfbana och Hammarsjön) men inom bebyggelsen finns naturvärden framförallt i 
form av träd. Planområdet är som sådant inte utsatt för störningar som överstiger 
gällande riktlinjer, men det finns stora fördelar med att ändå arbeta med 
ekosystemtjänster för att främja en trivsam boendemiljö inom planområdet som även 
gynnar intilliggande bostadsbebyggelse.  

 

  
Kartutdrag från Grönplan, Natur i staden, där planområdet har markerats tillsmans med de två 

stora grön- och vattenytorna som finns ca 1,5 km från det planerade bostadsområdet. 

Den gröna markeringen visar gamla golfbanan i Nosaby med stora zoologiska och botaniska värden. 
Blå markering visar Hammarsjön som är en grund och näringsrik slättsjö, även här finns stora 

zoologiska och botaniska värden.    
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Förslag på identifierade ekosystemtjänster som man kan jobba med att förstärka inom 
planområdet är luftrening, vattenrening, bullerskydd, pollinering, rekreation och 
inspiration. Åtgärder som plantering av vegetation, både i områdets ytterkanter och 
utmed nya lokalgator, vid fördröjning av dagvatten som med fördel kan ske i öppna 
system och genom att värna om och bevara icke hårdgjorda/mjuka ytor inom området 
främjar samtliga av de identifierade ekosystemtjänsterna som behöver stärkas.  

Luftrening  
Luftrening som ekosystemtjänst innebär i detta sammanhang rening av luft genom 
vegetation på land. Även om planområdet inte påverkas särskilt negativt i dag av de stora 
trafiklederna som finns i närområdet finns det stora vinster lokalt med ett förebyggande 
arbete med ekosystemtjänster för att främja en god luftkvalité i området även på sikt. 
Genom att plantera träd och buskar både längs planområdets ytterkanter och utmed nya 
lokalgator kan man t.ex. förbättra luftmiljön inom området. För optimerad effekt föreslås 
träd och buskar i flera skikt, olika höjd samt i varierande ålder och sort.   

Vattenrening 
Vattenrening på naturlig väg genom växter och andra organismer både på land och i 
vatten beskriver denna ekosystemtjänst som behöver stärkas inom planområdet. En 
rening av vatten genom växter, svampar, plankton, alger och bakterier tar upp och bryter 
ner näringsämnen humus, metaller, partiklar och andra föroreningar. Detta ska främjas i 
anslutning till vägar och andra hårdgjorda ytor så som parkeringar inom planområdet, 
liksom dagvattenutsläpp. En omsorgsfull hantering av dagvatten kan tillföra många nyttor 
inom området.  

Bullerskydd  
Naturen erbjuder bullerdämpning med hjälp av mjuk mark, träd, buskar och andra växter, 
men även genom höjdskillnader i landskapet. Marken inom planområdet är relativt plan 
utan några större nivåskillnaderna. Att värna om att bevara mark som icke hårdgjorda 
ytor inom bostadsområdet blir viktigt i gestaltningen av den fortsatta utbyggnaden inom 
planområdet. Detta kan omfatta såväl mjuk mark som gröna tak. För en bra boendemiljö 
och uteplatser är ljudmiljön viktig att arbeta med även om planområdet inte utsätts för 
bullervärden som överstiger naturvårdsverkets riktlinjer.  

Pollinering 
Med pollinering avses fortplantningen hos växter som utförs av insekter (så som fjärilar, 
bin och skalbaggar), vind och vatten. Pollineringen är särskilt viktigt för odlingslandskapet 
och är svår at kompensera/reparera vid en eventuell kollaps. För planområdet som 
gränsar till brukad åkermark kan man för att främja pollineringen som en ekosystemtjänst 
arbeta med att skapa livsmiljöer där så många arter av pollinerare som möjligt kan 
överleva och övervintra. Ekosystemtjänsten främjas av träd, buskar och övrig vegetation 
(såväl levande som död), öppna diken för dagvattenhanteringen och t.ex. plantering av 
blomremsor i närheten av åkermark och i vägrenar.  
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Rekreation 
Definitionen av rekreation som ekosystemtjänst är möjlighet till återhämtning och vila i 
naturen. Funktionen som eftersträvas är mer eller mindre tillrättalagda ytor om inbjuder 
till lugna aktiviteter eller motion, och som stärker hälsan. Närmaste stadsdelspark är inom 
450 m gångväg från planområdets närmaste kvartersmark, varvid det finns ett behov av 
ett grönområde för rekreation, lek och avkoppling inom planområdet. 

Inspiration  
Att den omgivande naturen blir inspirerande är en individuell upplevelse. Det kan vara 
knutet till en specifik plats eller naturtyp. Inspiration knyter an till tidigare 
ekosystemtjänst och kan stärkas genom att vid ny- och omgestaltningen av området skapa 
intressanta rumsbildningar, inslag av rinnande eller öppet vatten och försöka efterlikna 
naturliga strukturer och livsmiljöer. En god gestaltning av gemensamma ytor i anslutning 
till planerad bostadsbebyggelse tillför ett mervärde för hela området 

Risker och störningar 

Planområdet ligger inom område med normal insatstid för räddningstjänsten, vilket är 
inom 10 minuter. 

Risk för översvämning eller erosion  
Marken inom planområdet ligger på sådana nivåer (+9,4-+13 m) att området inte är utsatt 
för någon risk för översvämning, inte heller vid ett eventuellt vallbrott på 
Hammarslundsvallen. Inom planområdet föreligger heller ingen risk för erosion. 

Farligt gods 
Transport av farligt gods förekommer på väg 118 ca 300 m från planområdets västra del. 
Bedömningen är att detta inte medför några risker inom planområdet 

Trafikbuller  
Riksdagen har fastställt riktvärden för buller från spårtrafik och vägar som inte bör 
överskridas vid nybyggnation av bostäder. Värdena ska även tillämpas för skolor, 
förskolor, vårdlokaler och liknande. Dessa riktvärden 60 dBA ekvivalentnivå utomhus vid 
fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats. För bostäder som är högst 35 kvm gäller 
istället 65 dBA ekvivalentnivå vid fasad. Om ekvivalent ljudnivå överstiger  60 dBA 
behöver bebyggelsen utformas med en ljuddämpad sida som inte får överskrida 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasad. Dessutom gäller 70 dBA som maximal ekvivalentnivå vid 
fasad. 

Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för buller vid skola, förskola och fritidshem. De 
delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet bör inte 
överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. På övriga 
vistelseytor inom gården bör inte 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt den maximala nivån 70 
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dBA överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme under den tid som 
skolgården nyttjas. 

Genomförd bullerkartläggning visar på bullernivåer mellan 45-55 dBA inom planområdet. 
Fastställda riktvärden för trafikbuller överskrids inte.  Området omgivs av skola, växthus, 
bostadsbebyggelse och jordbruksmark. Det bedöms därmed inte nödvändigt att 
undersöka buller från omgivning eller vägar. Detaljplanens trafikalstring bedöms inte 
heller medföra sådan bullerpåverkan på befintliga bostäder att utredning bedöms 
nödvändigt. 

En trafik- och bullerutredning tagits fram (Trafik- och bullerutredning Östra Hammar, 
Ramböll 2020-07-02) som ett stöd för aktuell detaljplan som möjliggör för byggnation av 
bostäder. I utredningen beräknas vägtrafikbuller i området för prognosåret 2040. 
Beräkningarna av trafikbuller har genomförts enligt den nordiska beräkningsmodellen för 
vägtrafik i programmet SoundPLAN version 8.0. Trafikdatan som använts i 
bullerutredningen baseras på genomförd trafikutredning och utgår från bedömda 
trafikflöden, prognosår 2040.  

 

 

  

OVAN: Trafik prognosår 2040 
NEDAN: Vägar i anslutning till det berörda området 

Trafik- och bullerutredning Östra Hammar, Ramböll 2020-07-02 
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För huset närmast 
Gamla Fjälkingevägen överskrids riktvärden för uteplats vid fasad mot vägen samt vid 
husets gavlar, se bild nedan. I övrigt överskrids inte riktvärdena någon annan stans inom 
planområdet. Ett rimligt antagande kan vara att radhusens tomter avdelas med någon typ 
av avskärmning i tomtgränser i anslutning till uteplatser. Under förutsättning att en sådan 
skärm uppförs i ett heltäckande material som går ner till mark bör den ljudreducerande 
effekten av en sådan skärm innebära att riktvärden för uteplats kommer att klaras inom 
hela planområdet.  

 

Vägtrafik år 2040 
Ljudutbredning 2 meter ovan mark och punktberäkning vid fasad - Ekvivalent ljudnivå 

Trafik- och bullerutredning Östra Hammar, Ramböll 2020-07-02 

 Överskridande av riktvärde för uteplats. 
Trafik- och bullerutredning Östra Hammar, Ramböll 2020-07-02 
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Planområdet bedöms ha goda förutsättningar att uppfylla riktvärde i 
trafikbullerförordningen med avseende på ny bostadsbebyggelse. En bostadsbyggnad 
närmast Gamla Fjälkingevägen överskrider riktvärden vid uteplats, för detta hus kan en 
lokal skärm upprättas i syfte att innehålla riktvärden vid uteplats, vilket regleras med 
planbestämmelse på plankartan. I övrigt bör det finnas möjlighet till att uppföra en 
gemensam uteplats inom respektive boningstomt där riktvärdet för uteplats erhålls. I 
samband med byggprojektering bör säkerställas att inomhusnivåer klarar ställda krav i 
BBR. 

Den ekvivalenta ljudnivån för befintlig bebyggelse ökar från nivåer runt 51–54 dBA år 
2020 till nivåer runt 54–57 dBA år 2040. Den maximala ljudnivån vid fasad ökar från 
nivåer runt 71–74 dBA år 2020 till nivåer runt 73–76 dBA år 2040. 

  

 Illustrationen visar på exempel 
på placering av lokal skärm. 

Trafik- och bullerutredning Östra 
Hammar, Ramböll 2020-07-02 
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GENOMFÖRANDE OCH KONSEKVENSER  
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att 
den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det datum då planen vunnit laga kraft. Genomförandetid 
är den tidsrymd inom vilken planen är tänkt att genomföras och fastighetsägare inom 
planområdet har en garanterad byggrätt i enlighet med planen under denna tid. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas 
utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.  

Huvudmannaskap för allmän platsmark 
Att ett område är allmän platsmark innebär att marken är avsedd för ett gemensamt 
behov. Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken som på plankartan utgörs 
av gata, park och natur. Huvudmannen ansvarar för den allmänna platsmarkens 
utbyggnad, drift och underhåll.  

Exploateringsavtal  
Ett exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Kristianstads kommun och ägarna till 
fastigheterna Hammar 8:68 och 8:127. Avtalet ska bland annat reglera utbyggnad och 
finansiering av allmän plats och allmänna anläggningar, till exempel gator, parkmark, 
vatten- och avloppsledningar, flytt av befintliga ledningar och dagvattendammar. 
Kommunledningskontorets mark- och exploateringsenhet ansvarar för att 
exploateringsavtalet upprättas. Avtalet ska undertecknas av exploatörerna och godkännas 
i kommunstyrelsen innan detaljplanen antas. Avtalet gäller under förutsättning att 
detaljplanen vinner laga kraft. 

Övriga avtal 
Kommunledningskontorets mark- och exploateringsenhet har eller kommer att upprätta 
avtal om fördelning av detaljplanekostnader med ägarna till fastigheterna Hammar 8:68 
och 8:127. Avtalen skrivs för att reglera kostnaden för att även inkludera respektive 
fastighet i detaljplanen. 

Kommunens fastighet Hammar 8:12 avses markanvisas i ett senare skede. 
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Fastighetsrättsliga frågor  

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 
Fastighetskonsekvenserna nedan utgår från scenariot att samtlig allmän platsmark inom 
planområdet som utgörs av gata, park och natur föreslås regleras till den kommunala 
fastigheten Hammar 8:12. Kvartersmark för bostadsbebyggelse inom Hammar 8:12 
föreslås styckas av till en egen fastighet för bostadsändamål. Inom resterande berörda 
fastigheter inom planområdet (Hammar 8:68, Hammar 8:127, Hammar 1:29 samt 
Hammar S:18) kan den återstående kvartersmark för bostadsbebyggelse inom 
planområdet styckas av till mindre fastigheter i ett senare skede i det fall det blir aktuellt 
för exploatören.   

Fastighetskonsekvenser  
Följande fastigheter föreslås genomgå förändring eller nybildas vid detaljplanens 
genomförande. Fastighetskonsekvenserna utgår från att den allmänna platsmarken (gata, 
park och natur) regleras till fastigheten Hammar 8:12. En ny fastighet styckas av inom 
Hammar 8:12, motsvarande kvartersmark för bostäder.   

Observera att sammanställningen inte är bindande för kommande lantmäteriförrättning:  

  

Kartan visar planområdets utbredning och fastighetskonsekvenser inom föreslagen kvartersmark. Från fastigheten 
Hammar 8:12 styckas 11490 m² av till minst en fastighet. Markering 2 och 3 visar kvartersmark inom de privatägda 

fastigheterna Hammar 8:68 och Hammar 8:127.  
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Kvartersmark 

Hammar 8:12 
Från Hammar 8:12 avses ca 11 490 m², motsvarande kvartersmark för bostad, styckas av 
till minst en ny fastighet för bostadsbebyggelse, markeras med 1 på kartan på föregående 
sida.  

Hammar 8:127 
Från fastigheten Hammar 8:127 avses minst 8 fastigheter för bostadsbebyggelse styckas 
av, markeras med 2 på kartan på föregående sida.  

Allmän platsmark, gata och natur 

Hammar 8:12 
Till fastigheten Hammar 8:12 regleras ca 11 543 m² från Hammar 8:127 enligt karta 
nedan. 

Till fastigheten Hammar 8:12 regleras ca 1 283 m² från Hammar 8:68 enligt karta nedan. 

Till fastigheten Hammar 8:12 regleras ca 1 110 m² från Hammar s:18 enligt karta nedan. 

Till fastigheten Hammar 8:12 regleras ca 350 m² från Hammar 1:29 enligt karta nedan.  

  Kartan visar planområdets utbredning och fastighetskonsekvenser inom föreslagen allmänplatsmark som inom 
planområdet utgörs av natur, park och gata (redovisas med färgade fält). Samtlig allmän platsmark inom planområdet 

föreslås regleras till den kommunala fastigheten Hammar 8:12.   
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Hammar 8:127 
Från fastigheten Hammar 8:127 regleras ca 11 543 m² till Hammar 8:12, se karta på 
föregående sida.  

Hammar 8:68 
Från fastigheten Hammar 8:68 regleras ca 1 283 m² till Hammar 8:12, se karta på 
föregående sida.  

Hammar s:18 
Från samfälligheten Hammar s:18 regleras ca 1 110 m² till Hammar 8:12, se karta på 
föregående sida. Det kan krävas att betala ersättning till den fastighet/delägande fastighet 
i samfällighet som fastigheten reglerar till sig mark ifrån. 

Hammar 1:29 
Från fastigheten Hammar 1:29 regleras ca 350 m² till Hammar 8:12, se karta på 
föregående sida. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för den allmänna platsmarken 
inom planområdet. Kostnaden regleras sedan i respektive exploateringsavtal, liksom 
eventuell ersättning för den allmänna platsmarken som anges inom planområdet.  

Eventuella fastighetsregleringar och avstyckningar inom kvartersmarken som genomförs 
efter att detaljplanen har vunnit lagakraft ansöks om och bekostas av respektive 
fastighetsägare/exploatör.    

Ekonomiska frågor 

Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, ska 
bekostas av kommunen och/eller exploatören. Om sådana åtgärder blir nödvändiga ska 
ett finansierings och genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Trafikverket 
innan detaljplanen antas. 

Kostnader för lantmäteriförrättning regleras i upprättat exploateringsavtal.   

Kostnader för planläggning 
Kostnaden för upprättandet av nu aktuell detaljplan svarar kommunen och exploatörerna 
gemensamt för. Kostnadsfördelningen regleras i respektive exploateringsavtal. Någon 
planavgift i samband med framtida bebyggelse skall därför inte tas ut för tillkommande 
bebyggelse och andra anläggningar inom planområdet. 

Kommunala utbyggnadskostnader 
Kommunen bekostar utbyggnaden av allmän platsmark och vatten- och avloppsnät i 
området. Kostnaderna regleras i upprättade exploateringsavtal. 
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Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare  
Alla anläggningar, utfyllnader, byggnationer och ledningsdragningar inom kvartersmark 
bekostas av exploatör/fastighetsägare, liksom eventuella kompletterande geotekniska 
eller andra erforderliga utredningar. Flyttning eller andra åtgärder som krävs för att 
säkerställa eventuella befintliga kabelanläggningarnas funktion inom planområdet ska 
bekostas av aktuell exploatör inom respektive fastighet. 

All tillkommande kvartersmark som kommunen äger inom området ska markanvisas. 
Kommunen har i ett tidigt skede ingått ett markanvisningsavtal med Bovieran AB för 
ungefär hälften av den blivande kvartersmarken på kommunens fastighet Hammar 8:12. 

Följande fastigheter med enskilda fastighetsägare påverkas av detaljplanen (se 
kartunderlag för fastighetskonsekvenser för den allmänna platsmarken, sid 43): 

Hammar 8:127, Hammar 8:68, Hammar s:18 och Hammar 1:29. 
Det kan komma att behöva betalas/erhållas ersättning för den mark som en fastighet 
reglerar till sig/avstår. 

Tekniska frågor 

Behov av ytterligare tekniska utredningar 
Den översiktliga geotekniska utredning som gjorts är tillräcklig för överväganden i 
plansammanhang. Inför detaljprojektering av kvartersmarken (husgrundläggning, 
uppfyllnader m.m.) kan ytterligare undersökningar behövas. 

Kraven i BBR har höjts så att all grundläggning av ny bebyggelse utformas med 
utgångspunkt i hög radonförekomst och frågan regleras i samband med det tekniska 
samrådet i bygglovskedet. 

Medverkande 

Genomförandebeskrivningen är framtagen i samråd med lantmäterimyndigheten, 
Kommunledningskontorets mark- och exploateringsenhet samt tekniska förvaltningen. 
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UNDERSÖKNING – BEHOV AV STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 

När en detaljplan upprättas eller ändras ska kommunen göra en undersökning av behovet 
av en strategisk miljöbedömning (SMB). Bestämmelser om detta finns i 6 kap 3-8 §§ 
miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5 § p 1-9.  

Undersökningen ska identifiera och redovisa omständigheter som talar för eller emot en 
betydande miljöpåverkan. Byggnadsnämnden beslutar om behovet av miljöbedömning 
och samråd om undersökningen sker med länsstyrelsen i samband med plansamrådet. 

Faktorer som utlöser eller undantar krav på strategisk miljöbedömning  

Planområdet berör inget Natura 2000 område. Det berör eller möjliggör inte heller för 
någon tillståndspliktig verksamhet. Detaljplanen syftar inte till att tjäna några intressen 
för totalförsvar eller räddningstjänst (vilket skulle innebära att planen helt undantas från 
krav på strategisk miljöbedömning). För att klargöra behovet av strategisk 
miljöbedömning för detaljplanen, så har en undersökning enligt 
Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5 § p 1-9 genomförts enligt nedan. 

Identifikation av omständigheter för och emot en miljöbedömning 

Nedan redogörs relevanta punkter för Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5 § p1-9. 

Områdets förutsättningar  
(punkt 2, 8, 9) 

Förslaget innebär en förtätning och utbyggnation av tätorten Hammar med god närhet till 
kollektivtrafik, centrumservice och skola. Området är utpekat i översiktsplanen men för  
ändamålet industri och verksamheter. Föreslagen planläggning är mer aktuell utifrån 
kommunens nuvarande behov och möjliggör för en fortsatt utveckling av Hammar i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Området är 5,5 ha stort och utgörs av jordbruksmark 
klass 8 på en 10-gradig skala, med hög bördighet. 

Hammar 8:68 är sedan tidigare bebyggd med en bostad. Det är oklart när gården byggdes 
men den går att urskilja på Häradskartan 1926-1934. Bostaden är ombyggd i omgångar 
och bedöms inte ha några särskilda kulturhistoriska värden som behöver beaktas eller 
bevaras i detaljplanen.  

Angränsande fastighet är bebyggd med växthus sedan 1950-talet och en miljöteknisk 
markundersökning visar att det inom planområdet inte påträffades markföroreningar som 
överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvändning.  

Det har i arkeologiska undersökningar påträffats fynd i stora delar av planområdet. En 
arkeologisk slutundersökning ska ha kommit till stånd innan startbesked ges inom berört 
område.  

Planområdet berör inte något Natura 2000-område.  
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Avståndet till Natura 2000-området Araslövssjöområdet väster om planområdet är ca 4 
km. Araslövssjöområdets SPA område (Special protection areas, ett specifikt 
skyddsområde för fåglar) utgör den nordligaste delen av våtmarksområdet längs Helge å, 
utmed dess flacka lopp mellan Torsebro och havet. Området omfattar den näringsrika, 
grunda och delvis igenväxta Araslövssjön med omkrets.  

Drygt 1,5 km sydväst om planområdet ligger Hammarsjön. Detta är en grund, näringsrik 
slättsjö av måttlig ekologisk status, som är 10 km lång och 4 km bred. Sjöns yta och djup 
varierar betydligt över året beroende på årstiden, men medeldjupet är 0,7 m. Hammarsjön 
och Araslövssjöområdet utgör båda två Natura 2000-område vad gäller fågeldirektiv och 
habitatdirektiv. 

Området har inga särskilda naturvärden som behöver beaktas och en 
naturvärdesinventering bedöms inte nödvändig. Planförslaget bedöms inte påverka något 
riksintresse. Avstånden till Natura 2000-områdena inom Hammarsjön söder om 
planområdet och Araslövssjöområdet väster om planområdet är 1,6 km respektive 4,0 km. 
Planförslaget bedöms inte innebära en sådan påverkan på Natura 2000-området att 
tillstånd behöver sökas enligt 7 kap. 28a § miljöbalken. 

Planens påverkan på området  
(punkt 3, 9) 

Föreslagen detaljplan medför en ändring i landskapsbilden och miljön eftersom den större 
delen av området är obebyggt och nyttjas för jordbruk. En planläggning för 
bostadsändamål innebär en permanent förändring inom området men sker inom en 
begränsad yta och i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Allmänhetens 
framkomlighet begränsas inte av planläggningen.  

Exploateringen medför ett ianspråktagande av 5,5 ha jordbruksmark klass 8 på en 10-
gradig skala, med hög bördighet. Jordbruksmarken anses vara brukningsvärd om den med 
hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för 
jordbruksproduktion och ska betraktas som en begränsad resurs som är viktig för att 
trygga livsmedelsförsörjningen. En utav kommunens största utmaningar är att hitta 
byggbar mark i stadsnära läge som har tillräckligt höga markförhållanden med hänsyn till 
översvämningsrisken från bl.a. Hammarsjön. Planområdets marknivåer ligger som lägst på 
9,4 m över havsnivån varvid en exploatering för bostäder anses vara motiverad trots 
markens nuvarande funktion som jordbruksmark. Området är även utpekat för 
byggnation i kommunens gällande översiktsplan (fördjupad översiktsplan antagen av 
Kommunfullmäktige 2009-06-09) för markanvändningen industri och verksamheter.  

Exploatering av jordbruksmark ska utgöra ett västenligt samhällsintresse. På grund av 
olika faktorer, så som områdets tätortsnära lokalisering, närhet till gång- och cykelstråk, 
kollektivtrafiknära läge, goda marknivåer med hänsyn till översvämningsrisken från 
Hammarsjön och områdets närhet till bl.a. service och skola bedöms föreslagen utveckling 
ha en lämplig lokalisering. Föreslagen exploatering bedöms tillgodose ett allmänt intresse 
genom att möjliggöra för bostadsutbyggnad i Hammar med en fördelaktig lokalisering  i 
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enlighet med vad som framförts ovan. Sammantagningsvis kan anges att de negativa 
konsekvenserna som kommer att uppstå för jordbruket som näring bedöms som 
acceptabla.  

Trafikutredningen redovisar bedömd trafikaltstring 2040, flödesfördelning och påverkan 
på omkringliggande vägnät. Samtliga kapacitetsbedömningar visar på belastningsgrader 
som bedöms som acceptabla. Ett genomförande av detaljplanen kommer således inte 
innebära en sådan påverkan på det statliga vägnätet att åtgärder krävs i korsningspunkter 
utanför planområdet. 

Planens påverkan på hälsa och miljö  
(punkt 1c, 1d, 3, 4, 5, 6, 7) 

Föreslagen utveckling bedöms främja en hållbar utveckling av Hammar. Detaljplanen 
bedöms ha en fördelaktig lokalisering av bostäder i ett kollektivtrafiknära läge med närhet 
till skola, centrumservice samt gång- och cykelstråk. Med dessa förutsättningar finns det 
goda möjligheter att leva utan bil. 

Planförslaget bedöms även främja ekosystemtjänster i området genom att tillföra lokalt 
omhändertagande av dagvatten, bostadsnära park med lek samt vegetation för bl.a. 
luftrening och livsmiljöer för fåglar, insekter, fladdermöss och andra arter inkl. pollinering. 
Dagvattensystemet inom området skall utformas så att erforderliga magasinvolymer för 
att ta hand om 20-års regn finns, samt med acceptabla konsekvenser vid ett 100-årsregn. 
Enligt Kristianstads kommuns dagvattenpolicy från 2010 ska åtgärder göras för att 
minska föroreningar och den naturliga vattenbalansen skall eftersträvas. Ett öppet 
dagvattensystem som smälter in i landskapsbilden och som renar och fördröjer dagvattnet 
på ett naturligt sätt och med rätt utformning ger ett mervärde för området. 

Del av området nyttjas idag inte för jordbruk och på platsen tydliggörs ett behov av ytor 
för lek och rekreation i form av en mindre fotbollsplan. Föreslagen detaljplan bedöms 
kunna tillgodose en yta för lek och rekreation även för befintlig bostadsbebyggelse och 
bedöms vara av ett allmänt intresse.  
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Planförslaget anger inte förutsättningar för en sådan tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd som alltid ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller som kan komma att bli bedömd som en sådan enligt 3 § första stycket 
eller i bilaga 3 till förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  

En trafik- och bullerutredning som genomförts visar att planområdet har goda 
förutsättningar att uppfylla riktvärde i trafikbullerförordningen med avseende på ny 
bostadsbebyggelse. En bostadsbyggnad närmast Gamla Fjälkingevägen överskrider 
riktvärden vid uteplats, för detta hus kan en lokal skärm upprättas i syfte att innehålla 
riktvärden vid uteplats, vilket regleras med planbestämmelse på plankartan.  

Den ekvivalenta ljudnivån för befintlig bebyggelse ökar från nivåer runt 51–54 dBA år 
2020 till nivåer runt 54–57 dBA år 2040. Den maximala ljudnivån vid fasad ökar från 
nivåer runt 71–74 dBA år 2020 till nivåer runt 73–76 dBA år 2040. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft  

Alla planområden berörs av miljökvalitetsnormer för utomhusluft. De ämnen som 
omfattas av normerna är kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära 
ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Kristianstads 
kommun uppfyller generellt samtliga normer. Detaljplanen medför inte en förtätning vid 
en starkt trafikerad väg och det bedöms därför inte finnas risk för höga halter av partiklar. 
MKN utomhusluft bedöms därmed inte överskridas i samband med planens 
genomförande. 

  

Klippt och iordningställd bollplan inom fastigheten Hammar 8:12. Foto oktober 2018  
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Miljökvalitetsnormer för vatten 

Detaljplanen berör grundvattenförekomst Norra Kristianstadsslätten, SE621214-454046 
och i förlängningen Hammarsjön SE 620406-140165 eftersom en stor del av Hammars 
dagvattenhantering leds till Hammarsjön.  

Norra Kristianstadsslätten är en sedimentär bergförekomst. MKN är god kemisk och 
kvantitativ status men förekomsten bedöms vara i risk att inte uppnå god status år 2027, 
framförallt beroende på miljögifter (främst PFAS och bekämpningsmedel) och stora 
vattenuttag.  

MKN för Hammarsjön är god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. 
Statusklassning idag är god ekologisk status, men uppnår ej god kemisk status. Det finns 
en risk att MKN inte uppnås till 2027 p g a punktkälla (reningsverk) och atmosfärisk 
deposition.  

Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten, spill, dagvatten gata 
och fastighet. Dagvattenhanteringen för föreslagen utveckling ryms inom ledningsnätets 
kapacitet efter planerad ombyggnation som kommer att ske innan själva planområdet 
exploateras. Dagvatten leds till Hammarsjön via ledningar, dammar och diken inkl. 
stordiket. Det finns därmed goda möjligheter att infiltrera och rena dagvattnet. 
Detaljplanen bedöms därmed inte riskera att MKN vatten överskrids. Se mer information 
om dagvattenhantering på sid 29. Med de föreslagna dagvattenlösningarna bedöms det 
finnas en hög potential att nå tillfredställande rening av dagvattnet.  

Planens påverkan på annan planering/planläggning och verksamhet  
(punkt 1a, 1b) 

Närhet till känslig markanvändning för bostäder och skola är en förutsättning som 
påverkar framtida miljötillstånd för verksamheter. Planen bedöms inte leda till ändrade 
förutsättningar för befintliga verksamheter i närområdet.  

Planområdet är utpekat för byggnation av verksamheter och industri i kommunens 
översiktsplan. Markområdet som pekas ut i översiktsplanen är större än planområdet 
omfattar även ytterligare mark söderut. Denna markyta ligger mellan planområdet och 
befintliga verksamheter. Det finns således fortsatt möjlighet att pröva markens lämplighet 
för industri och verksamheter på övrig del av den markyta som pekas ut i översiktsplanen. 
Detaljplanen medför därför inget direkt hinder för nuvarande verksamheter att kunna 
utvecklas.  
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Slutsats 

Bedömningen är att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan sårbarhet 
och att planens storlek och dess risker för människors hälsa och miljön inte är av en sådan 
omfattning att denna kan väntas leda till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen utgör inte 
heller en del i ett sådant större utbyggnadsprojekt där de olika delprojekten sammantaget 
kan innebära betydande miljöpåverkan.  

Ställningstagande 

Enligt undersökningen antas planförslaget inte ha en sådan betydande miljöpåverkan att 
en strategisk miljöbedömning behöver göras. 

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

 

Daniel Wasden   Mari Wagner                   
planchef   planeringsarkitekt            
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Detaljplan för Hammar 8:12 m.fl. i Hammar 
Detaljplanen för Hammar 8:12 m.fl. i Hammar handläggs med utökat förfarande enligt 
plan- och bygglagen SFS 2010:900. Samråd har enligt byggnadsnämndens beslut 2020-02-
25, § 38 genomförts under tiden 2020-03-20 till 2020-04-19. Myndigheter, förvaltningar 
och berörda sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning har fått möjlighet att lämna 
synpunkter genom att planhandlingarna har översänts till dem.  

Planförslaget har under samrådstiden funnits tillgänglig i Rådhus Skåne i Kristianstad 
samt på kommunens hemsida. Sammanlagt 31 skriftliga yttranden har kommit in under 
samrådstiden, varav 29 med synpunkter och/eller invändningar mot planförslaget.  

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Kommunstyrelsen 2020-04-15 
2 PostNord Sverige AB 2020-04-03 

Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Länsstyrelsen 2020-04-15 
2 Region Skåne 2020-05-07 
3 Lantmäterimyndigheten 2020-04-17 
4 Trafikverket 2020-04-09 
5 Polismyndigheten Region Syd 2020-04-08 
6 Räddningstjänsten Kristianstad 2020-03-17 
7 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2020-04-17 
8 Renhållningen Kristianstad 2020-03-16 
9 Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-03-13 

10 Tekniska förvaltningen 2020-04-16 
10 C4 Elnät 2020-04-16 
11 Förvaltnings AB Floresta, Hammar 8:320 2020-04-07 
12 
 

, Hammar 8:126 
 Hammar 1:86 

2020-04-13 
2020-04-13 

13 , Hammar 8:202 2020-04-13 
14 , Hammar 8:75 2020-04-16 
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15  Hammar 8:158 2020-04-16 

16 
 
 
 
 
 
 
 

Hammar 8:334 
 Hammar 8:336 

 Hammar 8:336 
 Hammar 8:340 
 Hammar 8:334 

Hammar 8:337 
 Hammar 8:337 

 Hammar 8:335 
 Hammar 8:335 

 Hammar 8:340 
 Hammar 8:339 

 Hammar 8:339 
 Hammar 8:338 

2020-04-16 
2020-04-16 
2020-04-16 
2020-04-17 
2020-04-17 
2020-04-17 
2020-04-17 
2020-04-20 
2020-04-20 
2020-04-20 
2020-04-20 
2020-04-20 
2020-04-20 

17 Hammar 8:159 2020-04-20 

 

 

Sammanfattning av yttranden från statliga och regionala instanser  

1. Länsstyrelsen 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Det ska av detaljplanen framgå hur dagvattenfrågan ska lösas. Kommunen behöver 
beskriva recipienten och eventuell påverkan på MKN vatten. Länsstyrelsen menar att det 
ska av planhandlingarna framgå om genomförandet av detaljplanen kan orsaka en 
försämring av statusen för en vattenförekomst, eller äventyra uppnåendet av god 
status/god potential hos en vattenförekomst. 

 
Hälsa och säkerhet 

Buller 
Länsstyrelsen menar att handlingarna måste kompletteras i fråga om 
bullersituationen. Kommunen redovisar i planhandlingarna endast en översiktlig 
kartläggning för trafikbuller. Länsstyrelsen delar inte kommunen bedömning att det 
inte är nödvändigt att undersöka buller från omgivning eller vägar. Länsstyrelsen 
anser att kommunen behöver redovisa beräknade bullervärden vid fasad och uteplats 
för förslagen bebyggelse och ta hänsyn till samtliga bullerkällor. Beräkningen av 
bullervärden ska även utgå från ett framtida scenario med prognosticerade 
trafikmängder. Det behöver framgå av planhandlingen vilka åtgärder som krävs för 
att möjliggöra bebyggelsen och dessa åtgärder blir planens förutsättningar. 
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Risk för olyckor 
Kommunens planförslag medger en blandad bebyggelse för fristående enbostadshus, 
sammanbyggda (par-/ rad-/ kedjehus) samt som flerbostadshus, både i lägre i 1-2 
plan och flerfamiljshus med upp till 6 våningsplan. Kommunen bedömer att de 
geotekniska förutsättningarna är relativt goda. Länsstyrelsen konstaterar att 
kommunen har genomfört en kombinerad geoteknik, markmiljöteknisk och 
hydrogeologisk undersökning (WSP 2019-04-12) för att översiktligt redogöra för 
områdets markförutsättningar och en kompletterande undersökning (WSP 2020-02- 
11) genomfördes med syftet att bedöma lämpligheten för underjordiskt garage inom 
den västra delen av planområdet samt möjligheten till byggnation av 6 våningar för 
del av planområdets västra del. 
Undersökningen (2019-04-12) bedömde markens förutsättningar, ur geoteknisk 
synvinkel, som lämplig att bebygga med bebyggelse upp till 4 våningsplan 
undantaget den sydvästra delen av planområdet. Den kompletterade 
undersökningen (2020-02-11) bedömde det lämpligt att uppföra ett underjordiskt 
garage i kvartersmark i hela fastigheten Hammar 8:12 och att området inom den 
västra delen av Hammar 8:12 lämpar sig för byggnation av bebyggelse upp till 6 
våningsplan. Den kompletterande undersökningen konstaterar dock att dess 
slutsatser är relativt osäkra och rekommenderar fortsatta undersökningar av markens 
lämplighet. Kommunen bör i det kommande planarbetet säkerställa att det är 
lämpligt med byggnation för bebyggelse i 6 våningsplan i planområdets västra del. I 
planhandlingarna bör kommunen tydliggöra undersökningarnas slutsatser och 
kommunens ställningstagande. Länsstyrelsen vill påminna om att kommunen genom 
planläggningen garanterar markens lämplighet för den föreslagna användningen. 
 
Länsstyrelsens rådgivning 
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett 
genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i 6 kap. miljöbalken. 
 
Fornlämningar 
En arkeologisk förundersökning har genomförts inom planområdet (Länsstyrelsens 
dnr 431-28021-2018) och fornlämningar har påträffats. De påträffade 
fornlämningarna består av grav- och boplatslämningar från yngre stenålder, yngre 
bronsålder - äldre järnålder och romersk järnålder (SAB Rapport 2019:38). I 
rapporten föreslås inför en eventuell exploatering inom fornlämningen fortsatta 
antikvariska åtgärder i form av en arkeologisk undersökning, med fokus på område 
A och C, medan lämningarna inom område B föreslås undersökas mer extensivt. 
Den sammanlagda ytan som är aktuell för en arkeologisk undersökning uppgår till 
14 230 kvm. 
Vid en realisering av detaljplanen krävs Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap. 
Kulturmiljölagen – Fornminnen. En ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning 
inkom till Länsstyrelsen 2019-01-18 från företaget Tomtfabriken. Ärendet är 
emellertid vilande i väntan på detaljplanens antagande (Länsstyrelsens dnr 431- 
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2495-2019). 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande miljökvalitetsnormer för 
vatten, hälsa och säkerhet – buller och risk för olyckor enligt ovan har inte 
Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 

Kommentar 
Inför detaljplanens granskningsskede har en förprojektering av planområdet genomförts och 
i samband med detta har även dagvattenutredningen i sin helhet arbetats om. 
Planhandlingarna revideras enligt ny dagvattenutredning. Vidare kompletteras och 
förtydligas i planförslagets SMB (strategisk miljöbedömning) avseende påverkan på MKN 
vatten.  

En trafik- och bullerutredning har genomförts som stöd för det fortsatta planarbetet och 
arbetats in i detaljplanens granskningsförslag. I utredningen beräknas vägtrafikbuller i 
området för prognosåret 2040. Planområdet bedöms ha goda förutsättningar att uppfylla 
riktvärde i trafikbullerförordningen med avseende på ny bostadsbebyggelse. En 
bostadsbyggnad närmast Gamla Fjälkingevägen överskrider riktvärden vid uteplats, för 
detta hus kan en lokal skärm upprättas i syfte att innehålla riktvärden vid uteplats. Detta 
regleras med planbestämmelse på plankartan. I övrigt bör det finnas möjlighet till att 
uppföra en gemensam uteplats inom respektive boningstomt där riktvärdet för uteplats 
erhålls. I samband med byggprojektering bör säkerställas att inomhusnivåer klarar ställda 
krav i BBR. 

Nockhöjden har inom fastigheten Hammar 8:12 sänkts till 16 m. Genomförda geotekniska 
utredningars status samt åtaganden för exploatören förtydligas i planhandlingen.  

2. Region Skåne 
Region Skåne ser positivt på den föreslagna förtätningen med bostäder av olika 
bostadstyp i ett läge med goda förutsättningar till kollektivtrafikresande. 
Bostadsbyggandet är en viktig utvecklingsfaktor för Skåne. Region Skåne delar synen i 
planförslaget om cykel som ett viktigt färdmedel och att det därmed är viktigt både med 
cykelparkeringar och gång- och cykelvägar. Förslaget innebär ianspråktagande av 
högvärdig jordbruksmark. Region Skåne ser att Kristianstads kommun för ett genomtänkt 
resonemang i planförslaget om nödvändigheten av att använda jordbruksmark, detta 
stämmer överens med Strategier för det flerkärniga Skåne.  

Kommentar 
Yttrandet föranleder ingen förändring av planförslaget.  

3. Lantmäterimyndigheten 
Utfartsförbud har lagts på Hammar 8:68 i plangräns, mot Gamla Fjälkingevägen, detta är ej 
möjligt att göra. Utfartsförbud i plangräns har också lagts i östra delen av Hammar 8:127 
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(söder om GATA), vilket inte är möjligt att göra. Där måste finnas allmän plats utanför för 
att det ska vara möjligt. 

Vad är tanken med området som läggs ut för allmän plats CYKEL? Området angränsar en 
lokalgata med enskilt huvudmannaskap. 

På Hammar 1:29 ligger en ledningsrätt, vilken ej syns i plankartan. 

Fastighetsgränser redovisas felaktigt på plankartan, ser ut som traktgränser eller 
användningsgränser. 

Inom Hammar 8:68 verkar det ligga en VA-ledning som ej omnämns i planhandlingarna. 

Fiberledningar och elledningar går inom planområdet både inom kvartersmark och allmän 
platsmark, vid Hammar 8:12s västra och norra gräns samt Hammar 8:127s norra gräns. 
Inom kvartersmarken bör u-område läggas ut för dessa ledningar. Avtalsservitut finns 
inskrivet på Hammar 8:12 för elledningar. Rättigheter för övriga ledningar löses genom 
antingen avtalsservitut eller ledningsrätt och bör nämnas under fastighetsrättsliga frågor.  

Genomförandebeskrivningen bör också kompletteras med att för planens genomförande 
krävs avstyckning av minst åtta fastigheter från Hammar 8:127, vilket bör nämnas under 
fastighetsrättsliga frågor under nyss nämnda fastighet. Det kan också vara bra att 
förtydliga att avstyckning av fler än åtta fastigheter är möjligt. 

Under ekonomiska frågor i genomförandebeskrivningen bör nämnas att det kan krävas att 
betala ersättning till den fastighet/delägande fastighet i samfällighet som fastigheten 
reglerar till sig mark ifrån. 

Kommentar 
Utfartsförbuden som redovisades i samrådsförslaget har tagits bort. Allmän plats, CYKEL, 
ersätts med allmän plats, NATUR. Grundkartan uppdateras inför granskningen med 
information om ledningsrätt och korrekt ritade fastighetsgränser.  

Planbeskrivningen kompletteras med information om befintlig VA-ledning inom Hammar 
8:68. 

Befintliga el- och fiberledningar avses läggas om i samband med detaljplanens 
genomförande. Kostnad för erforderliga ledningsflytt bekostas av kommunen och 
exploatörer inom planområdet .  

Genomförandebeskrivningen kompletteras enligt yttrandet, liksom ekonomiska frågor. 
Grundkartan uppdateras inför granskningen.  
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4. Trafikverket  

Vägar 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 2061 (Gamla Fjälkingevägen) norr om 
planområdet. Väg 118 (Nosabyvägen) ligger väster om planområdet och är inte direkt 
kopplat till planområdet, men kan komma att påverkas av en ökad trafik. 

Anslutningar  

Detaljplanen innehåller en ny och en befintlig anslutning till statlig väg. I god tid före 
genomförandet ska kontakt tas med Trafikverket som ska godkänna detaljutformningen 
för anslutningarna. Att kontakt ska tas med Trafikverket samt att Trafikverket ska 
godkänna detaljutformningen för anslutningen ska framgå av detaljplanens 
genomförandebeskrivning. Trafikverket ställer krav på bl.a. anslutningens geometri och 
bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska utformas enligt vid tidpunkten för 
genomförande gällande VGU (Vägar och gators utformning). Kontakt med Trafikverket, 
inför genomförandet, sker via formuläret för ansökan om utfart på Trafikverkets hemsida 
(www.trafikverket.se). Ange i ansökan i vilken detaljplan anslutningen tidigare behandlats 
samt Trafikverkets ärendenummer. 

Trafikalstring 

Av planbeskrivningen framgår inte beräknad trafikökning till följd av planförslaget. 
Planerat område torde bidra med en avsevärd trafikalstring. Ökad trafik kan medföra 
behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, i synnerhet i närliggande 
anslutningar till väg 2061 men även väg 118 kan komma att påverkas. Trafikmängd och 
flöden påverkar bland annat val av korsningstyp, behov av extra körfält etc. 

För att Trafikverket ska kunna ta ställning till hur våra anläggningar påverkas av 
planförslaget måste kommunen redovisa beräknad trafikalstring och flödesfördelning. Av 
redovisningen ska framgå hur planförslaget påverkar det omgivande vägnätet och vilka 
åtgärder som kan krävas. För åtgärder som rör statliga anläggningar ska krav och råd 
enligt VGU följas. 

Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, ska 
bekostas av kommunen och/eller exploatören. Om sådana åtgärder blir nödvändiga ska 
ett finansierings och genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Trafikverket 
innan detaljplanen antas. 

Kommunen har även planer på att utveckla angränsande fastighet, Hammar 8:192. Det 
vore lämpligt att göra en utredning av framtida trafik och dess påverkan på vägnätet för 
båda utbyggnadsområdena sammantaget. 

Buller 
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Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att 
riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som 
kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören.  

Radiosignaler 

Vid remiss av detaljplaner och bygglov granskar Trafikverket all byggnation över 20 meter 
för att säkerställa att byggnationen inte påverkar väg- och järnvägs- trafiksystem och 
kommunikationssystem. Trafikverkets trafik- och kommunikationssystem är uppbyggda 
på två sätt, dels kommunikation från torn till objekt (väg och järnväg, även tåg) och dels 
mellan torn. Även om en etablering ligger långt från exempelvis en järnväg kan byggnation 
på 20 meter eller mer påverka riksintresse för kommunikationer. För att undvika att t ex 
uppskjutande byggnadsdelar påverkar kommunikationssystem är det att föredra att 
reglera totalhöjd istället för byggnadshöjd i detaljplanen. 

Aktuell detaljplan medger en byggnation med högsta nockhöjd 21 meter inom fastighet 
Hammar 8:12, vilket påverkar Trafikverkets kommunikationssystem. Trafikverket anser 
att kommunen bör justera plankartan för att säkerställa att detaljplanen inte medför 
påtaglig skada på riksintresset. Det är enbart del av fastighet 8:12 som är aktuell för 
justering och möjligen är det tillräckligt med nuvarande planbestämmelser natur och 
skola. På kartan nedan är tomtgräns Hammar 8:12 inlagd som fyra punkter samt 
Trafikverkets länkstråk markerat. För att utreda placeringen av kommunikationssystemet 
mer exakt kan kommunen utgå från följande koordinater. 

Plats 1 X: 620 7499 
Y: 140 4358 

Plats 2 X: 622 2591 
Y: 139 3183 

Trafikverket behöver cirka 10 meter på vardera sida om strecket mellan dessa positioner. 

Luftfart 

Detaljplanen medger byggnation som är högre än 20 meter inom tätbebyggt område. 

Etableringen ligger inom den MSA-påverkande zonen för Kristianstad flygplats. 
Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra sig. Även LFV 
(Luftfartsverket) är sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. LFV:s 
CNS-utrustning (Communication, Navigation, Surveillance) är säkerhetsklassad och 
eventuell påverkan på utrustningens funktion kan endast bedömas av LFV. LFV hörs 
genom tjänsten ”CNS-analys” på LFV:s hemsida: 

http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys 
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Trafikverket förutsätter att kommunen hör berörda flygplatser samt LFV. I de fall det 
framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till berörda 
flygplatser. 

Kommentar 
En trafik- och bullerutredning har genomförts som stöd för det fortsatta planarbetet och 
arbetats in i detaljplanens granskningsförslag. Trafikutredningen redovisar bedömd 
trafikaltstring 2040, flödesfördelning och påverkan på omkringliggande vägnät. Samtliga 
kapacitetsbedömningar visar på belastningsgrader som bedöms som acceptabla. Ett 
genomförande av detaljplanen kommer således inte innebära en sådan påverkan på det 
statliga vägnätet att åtgärder krävs i korsningspunkter utanför planområdet. 
Planbeskrivningen förtydligas avseende utformning av planområdets anslutningar till Gamla 
Fjälkingevägen.  

I utredningen beräknas vägtrafikbuller i området för prognosåret 2040. Planområdet 
bedöms ha goda förutsättningar att uppfylla riktvärde i trafikbullerförordningen med 
avseende på ny bostadsbebyggelse. En bostadsbyggnad närmast Gamla Fjälkingevägen 
överskrider riktvärden vid uteplats, för detta hus kan en lokal skärm upprättas i syfte att 
innehålla riktvärden vid uteplats. Detta regleras med planbestämmelse på plankartan. I 
övrigt bör det finnas möjlighet till att uppföra en gemensam uteplats inom respektive 
boningstomt där riktvärdet för uteplats erhålls. I samband med byggprojektering bör 
säkerställas att inomhusnivåer klarar ställda krav i BBR. 

Den ekvivalenta ljudnivån för befintlig bebyggelse ökar från nivåer runt 51–54 dBA år 2020 
till nivåer runt 54–57 dBA år 2040. Den maximala ljudnivån vid fasad ökar från nivåer runt 
71–74 dBA år 2020 till nivåer runt 73–76 dBA år 2040.  

Nockhöjden inom planområdet sänks och för fastigheten Hammar 8:12 föreslås den nya 
nockhöjden sänkas till 16 m, motsvarande byggnation i 5 våningar.  

5. Polismyndigheten Region Syd  

Vid förändring, planering och anläggning av nytt bostad- och eller handelsområde eller 
allmänna mötesplatser ser Polismyndigheten positivt på att man lägger vikt vid och 
använder sig av erfarenhet, forskning och evidensbaserad kunskap som finns gällande 
situationell brottsprevention. I syfte att vara delaktig i det brottsförebyggande arbetet och 
för att skapa en trygg miljö.  

Vid planering av bil- och gång/cykelvägar ska hänsyn tas till trygghet och trafiksäkerhet. 

I övrigt inga synpunkter.  

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras med ett resonemang kring brottsreducerande åtgärder.  
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6. Räddningstjänsten Kristianstad  

Räddningstjänsten har granskat tillsända handlingar och har följande synpunkter: 

Riskhänsyn – Översvämningsrisken har behandlats som ett resonemang i handlingarna. 
Räddningstjänsten ser inga ytterligare risker som behöver beaktas i planprocessen. 

Tillgänglighet – Om räddningstjänsten skall vara behjälpliga som andra utrymningsväg 
via fönster från bostäder (över 11 meter), skall tillgängligheten samt utformningen av 
uppställningsplats för räddningstjänstens höjdfordon säkerställas. (BBR 5:721) 

Om räddningstjänsten skall vara behjälpliga som andra utrymningsväg via fönster från 
bostäder (upp till 11 meter), skall tillgängligheten samt utformningen av 
uppställningsplats för räddningstjänstens bärbara stegar säkerställas. (BBR 5:3) 

Räddningstjänsten rekommenderar att man utreder om det är ett bättre (och kanske 
långsiktigt billigare alternativ)alternativ att installera Tr-2 trapphus i flerbostadshusen. 
Det skulle innebära att man inte behöver uppställningsplatser för höjdfordon, 
räddningsvägar till uppställningsplatserna samt att man därmed även slipper underhåll 
och snöröjning på dessa vägar och uppställningsplatser. 

Räddningstjänstens tillgänglighet till byggnadens angreppspunkt skall beaktas. Avståndet 
mellan räddningstjänstens fordons uppställningsplats och byggnadens angreppspunkt, 
bör understiga 50 meter. (BBR 5:72) 

Insatstid – Normal insatstid (Inom 10 min). 

Brandvatten – Räddningstjänsten har önskemål om två brandposter inom det berörda 
planområdet. Lämpligtvis en centralt placerad på respektive fastighet (Hammar 8:12 och 
Hmmar 8:127). 
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Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras avseende insatstid. Önskad placering av brandposter har 
kommunicerats med tekniska förvaltningen som inte ser några svårigheter med en sådan 
placering. I övrigt föranleder yttrandet ingen ändring av planförslaget.  

Sammanfattning av yttranden från kommunala myndigheter, nämnder och 
bolag m.fl. 

7. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
Det finns en stenmur som omfattas av biotopskydd vid östra gränsen av Hammar 8:12. 
Planområdet bör anpassas efter de naturvärden som redan finns i området. 

En dagvattenutredning har gjorts men behöver göras mer utförlig, bl. a. gällande 
miljökonsekvenserna av dagvattnet. Till exempel behöver det framgå hur mycket vatten 
som uppstår i planområdet samt hur det ska renas. Planen behöver också kompletteras 
med en utredning gällande skyfall (100-årsregn) och även här behöver 
miljökonsekvenserna belysas. 

Vid den provtagning som gjordes analyserades inte bekämpningsmedel. Miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen har på senare tid börjat titta på riskerna för att rester av 
framförallt klorerade pesticider finns kvar i mulljorden. Detta gäller i områden som har 
varit jordbruksmark under den period då dessa medel framförallt användes (1940-1970). 
Det hade varit önskvärt med kompletterande provtagning med avseende på 
bekämpningsmedel. 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras avseende biotopskydd och den dispens som behöver sökas 
inför ett genomförande av detaljplanen. Dagvattenutredningen har arbetats om inför 
granskningen och planhandlingarna har reviderats utifrån denna.  

En kompletterande provtagning avseende bekämpningsmedel har genomförts för Hammar 
8:127. En markundersökning har även genomförts för fastigheten Hammar 8:68.  

8. Renhållningen Kristianstad  

I kapitlet ”Avfallshantering” vore det bra om man ändrar från ”återvinningscentral” till 
”återvinningsstation” eftersom detta är namnet på de obemannade stationerna som tillhör 
FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) och som finns ca 850m väster om 
planområdet. 

Ett litet mindre påpekande, men precis som det är skrivet så kan det vara olika slags 
sophämtning beroende på typ av bostäder/område. Dock kan det för ett grupphusområde, 
radhus eller kedjehus även fungera med enskild hämtning beroende på framkomlighet, 
fastighetsägarens önskemål (till viss del) mm. 
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Det viktiga är att tidigt ta en diskussion med Renhållningen om den bästa lösningen för 
just denna fastighet/bostadstyp. 

Kommentar 
Planbeskrivningen revideras i enlighet med yttrande från Renhållningen Kristianstad.  

9. Barn- och utbildningsförvaltningen 

Vi har inget att erinra mot planförslaget. 

Vi konstaterar att det tillkommer ytterligare bostäder i ett område som vuxit mycket och 
där det redan finns planer på omfattande utökning. 

Detta medför ytterligare behov av skola/förskola i området. 

Kommentar 
En ny detaljplan som möjliggör för en ny förskola i Hammar antogs av byggnadsnämnden i 
augusti 2020. Detaljplanen har dock överklagats till Mark- och miljödomstolen och 
kommunen inväntar utfallet av prövningen. Yttrandet föranleder ingen ändring av 
planförslaget.  

10. Tekniska förvaltningen 
Dagvatten tas omhand i områdets södra delar genom ett dagvattendike som löper 
från sydöst mot sydväst. Höjdsättning bör ske så att området lutar mot söder. 
 
På grund av den i detaljplanen föreslagna tillkommande allmänna platsmarken 
behöver driftbudgeten ökas för tekniska förvaltningen. 

Kommentar 
Detaljplanen utformas i samråd med tekniska förvaltningen och den tidiga förprojektering 
som gjorts samt reviderad dagvattenutredning.  

11. C4 Elnät AB 
Befintliga nätstationer finns runt området. Däremot behöver vi bygga ut fördelningsnät 
inom området. 

Stamkabel finns längs med Hammar 8:113, skall beaktas vid anläggningsarbeten. 

Möjlighet finns för anslutning till fjärrvärmeledning belägen mellan Nosabyvägen 118 och 
Hammar skola. 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras i enlighet med yttrande från C4 Elnät AB.  
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Sammanfattning av yttranden från sakägare, intresseorganisationer, 
föreningar, övriga 

12. Förvaltnings AB Floresta 

Bakgrund 

Fastigheten Hammar 8:320 ligger rakt norr om det planerade planområdet och fastigheten 
Hammar 8:12. Hammar 8:320 bebyggdes 1989 med marklägenheter. Området har en 
småskalig karaktär med en och tvåplans marklägenheter. Samtliga lägenheter har egna 
mindre trädgårdar i endera söder eller västerläge. 

Planförslaget 

Den förslagna byggnationen på Hammar 8:12 är vad det går att utläsa av planhandlingen 
storskalig bebyggelse i upp till 7 våningar inom del av fastigheten och den östra delen 
fyra- fem våningar.  

I ett område med låg villabebyggelse och marklägenheter är ett flerbostadshus med upp 
till sju våningar ett storskaligt utropstecken. Speciellt då det inte i omgivningen kan 
komma vidare högre bebyggelse, då grannfastigheterna är skola och handelsområde. 
Planen medger 21 m högsta nockhöjd i den västra delen av Hammar 8:12 och 14 m i den 
östra delen, vilket innebär att det kan byggas sju till fem våningshus rakt söder om de 
befintliga marklägenheterna.  

Den illustration som medföljer planen Antyds det att byggnationen närmast Hammar 
8:320 ska vara något lägre. Detta har inte tagits med i plankartan. En tydligare illustration 
av planområdet krävs. Vidare bör en studie av skuggförhållande arbetas fram som visar 
konsekvensen för de marklägenheter som ligger närmst Hammar 8:12.  

Förvaltnings AB Floresta motsätter sig den höjd på bostadsbyggnation som plankartan 
medger så nära de marklägenheterna som ligger med sina uteplatser i söder och gränsar 
till planområdet.  

Att bygga högt i området är säkert möjligt. Men för att detta ska kunna ske krävs ett större 
hänsynstagande till de befintliga bostadsområdena. 

Kommentar 
För marken närmast fastigheten Hammar 8:320 läggs allmän plats NATUR och GATA. 
Kvartersmarkens exploatering föreslås begränsas av prickmark (4 m) utmed gata, mark som 
inte får bebyggas, följt av kryssmark (20 m), mark som får bebyggas med 
komplementbyggnader så som soprum, och garage, för den norra delen av fastigheten. 
Nockhöjden föreslås sänkas till 16 m, vilket motsvarar byggnation i 5 våningar, beroende på 
takutformning.  
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En illustration visar bara förslag på byggnationsmöjlighet inom den givna byggrätten och 
detaljplanen som sådan redovisar inte i detalj hur området kommer att bebyggas.  

En enkel skuggstudie visar att angränsande bostäder med tillhörande uteplatser inom 
fastigheten Hammar 8:320 inte kommer att skuggas av en exploatering i enlighet med 
planförslaget.  

13.  Hammar 8:126 
    Hammar 8:86 

Vi vill lämna följande synpunkter till exploateringen för Hammar 8:12 m.fl i Hammar. 

Själva bebyggelsen av fastigheter motsätter vi oss inte men vi är bekymrade över den 
privata väg, Gamla Fjälkingevägen som kommer att delvis bli kommunal. I dagsläget har vi 
problem med bilister som använder vägen utan tillstånd för genomfart vilket medför 
merkostnader för hushållen som bor utmed vägen. Då ni planerar exploatering av fler 
hushåll, vilka skall ha infart från ett håll av den privata vägen, vilket således blir 
kommunal väg kvarstår en liten bit grusväg som blir privat. Den privat biten av vägen som 
blir kvar kommer således av att användas ytterligare av mer trafikanter då det kommer att 
bli mer bilar i omlopp. Vi är då fyra fastigheter kvar för att dela på kostanden för den sista 
biten som troligen kommer att användas mer då bilister tar den kortaste vägen avseende 
sitt ärende. Vi vill gärna ha en dialog, gärna ett möte för att detta ska bli en hållbar 
situation för oss som bor längs vägen. 

Vi önskar en bekräftelse att ni erhållit detta mail inom utsatt tid. 

Kommentar 
Vidare diskussioner har förts med de fastigheter som ligger utmed med den kvarstående 
delen har Gamla Fjälkingevägen som fortsätter utanför planområdet. För att motverka 
smittrafik söder ut mot Östra Blekingevägen har Trafik- och bullerutredningen även 
inkluderat frågeställningen om smittrafik. För att förhindra smittrafik på den enskilda vägen 
till och från Blekingevägen är det viktigt att skyltningen är tydlig redan från korsningen med 
Gamla Fjälkingevägen så att trafikanter inte kör mot planområdet och sedan upptäcker att 
vägen är avstängd. Därför föreslås att vägmärke som anger återvändsväg placeras i 
korsningen med Gamla Fjälkingevägen. Där gatan delas upp i två med koppling västerut mot 
planområdet och fortsättning på den enskilda vägen söderut föreslås att dagens 
förbudsmärke mot fordonstrafik placeras.  

Om det skulle visa sig att förbudsmärket mot fordonstrafik inte respekteras kan märket 
kompletteras med ett fysiskt hinder, till exempel en bom. Med en bom kan begränsas så att 
bara behörig trafik har tillgång till att öppna bommen, alternativt att all trafik till den 
enskilda vägen använder anslutningen söderut mot Blekingevägen. Bommen möjliggör att 
renhållningsfordon och räddningstjänst fortfarande kan passera vid behov.  
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Vidare föreslås utformningen av korsningen mellan den ombyggda gatan, grusvägen och 
lokalgatan åt väster utformas på ett sådan sätt att relationen norr-väst accentueras. Det vill 
säga förtydliga den sydliga kopplingens funktion som enskild väg för behörig trafik.  

14.  Hammar 8:202 
Jag har några synpunkter om det planerade bygget i Hammar. Det kommer att bli svårare 
att komma ut på väg 118 och där skulle behövas en rondell för att underlätta att komma 
ut. Det behövs också farthinder och sänkt hastighet på gamla Fjälkingevägen eftersom 
väldigt få håller hastigheten idag och trafiken kommer att öka med det nya bygget. Som 
fastighetsägare till 8:202 så kommer detta innebära fler start och stopp precis utanför vår 
tomt och skulle därför vilja att infarten till de planerade bostäderna skulle komma efter 
fastigheten 8:75 eller vid Hammar skola. 

Kommentar 
En trafik- och bullerutredning har genomförts som stöd för det fortsatta planarbetet och 
arbetats in i detaljplanens granskningsförslag. Trafikutredningen redovisar bedömd 
trafikaltstring 2040, flödesfördelning och påverkan på omkringliggande vägnät. Samtliga 
kapacitetsbedömningar visar på belastningsgrader som bedöms som acceptabla. Ett 
genomförande av detaljplanen kommer således inte innebära en sådan påverkan på det 
statliga vägnätet att åtgärder krävs i korsningspunkter utanför planområdet.  

Trafik- och bullerutredningen visar inte på att den tillkommande trafiken kommer att 
innebära en betydande störning för boende utmed Gamla Fjälkingevägen. Det är inte aktuellt 
med någon annan placering av tillfarterna till planområdet.  

15.  Hammar 8:75 
Motsätter mig infartsvägen till östra området. Nuvarande enskild grusväg. Kommer öka 
trafiken med ett par hundra procent vid anliggande bostäder. Förespråkar att tänkt 
infartsväg till västra området är betydligt mer lämpad och påverkar inte befintliga 
bostäder då den planerade vägen går bakom ett växthus och ej i närheten av bostäder. Den 
vägen kan sen delas och sträcka både till östra och västra området, med minimal påverkan 
på befintliga boende. Alternativt dra vägen via Hammar 8:340 - 8:338. 

Motsätter mig bostäder högre än tvåvåningshus. Området har gamla anor. Etablerat 
villaområde. Fält, natur, åkermark, betande djur m.m. 

Flervåningshus passar inte alls. 

Kommentar 
Det finns flera fördelar med att dela trafiken till det planerade bostadsområdet. Att inte ha 
möjlighet till genomfart genom hela området inbjuder inte till genomfartstrafik. 
Trafiksystemet blir heller inte lika känsligt vid anläggningsarbeten eller reparationer. 
Sammantaget förväntas hela planområdet alstra cirka 770 fordonsrörelser ÅDT, varav ca 
14% av detta, 110 fordonsrörelser, genereras av den östra delen. Genomförd trafik- och 
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bullerutredning visar inte på en sådan trafikökning att gällande riktvärden överskrids eller 
att den tillkommande trafiken skulle innebära en olägenhet för boende i anslutning till 
planområdet. Det är inte aktuellt att förlägga tillfart till planområdet i anslutning till den del 
av Gamla Fjälkingevägen som ansluter till fastigheterna Hammar 8:338 – 8:340 är inte 
aktuellt då detta är en väg med enskilt huvudmannaskap och förvaltas av de intilliggande 
fastigheterna.  

Planområdet är utpekat i gällande översiktsplanen och kommer i den nya översiktsplanen 
ligga inom område benämnt ”stadsbygd”. Förvaltningen gör bedömningen att området 
mycket väl klarar en något högre exploatering. Föreslagen nockhöjd sänks dock från 21 m 
till 16 m för området närmast Hammar skola. Hammar skola har en nockhöjd på strax under 
12 m. För fastigheterna Hammar 8:127 och Hammar 8:68 möjliggörs för småhusbebyggelse i 
upp till 2 våningar, antingen som friliggande eller sammanbyggda i form av 
radhus/parhus/kedjehus vilket anses harmonisera väl med omgivande befintlig 
bostadsbebyggelse.  

16.   Hammar 8:158 
Vi har synpunkter på vägen utanför vår bostad på Gamla Fjälkingevägen 44. 

Hur nära kommer gång och cykelväg ligga in till vår tomt?  

Hur påverkar den rejält ökade trafiken infarten och utfarten till bostaden? 

Hur ser planritningen ut ur trafiksäkerhetsynpunkt i vägkorsningen? Enligt ritningarna 
ska vägen bli en sk matargata. Alltså ökning av biltrafik. 

Hur är planeringen för den tunga trafik som blir under byggets gång? 

Hur påverkar den tunga byggtrafiken oss med buller, avgaser, damm? 

Hur stor påverkan blir det på vårt hus, barnens säkerhet och miljö? 

Kommentar 
Gång- och cykelvägen kommer att förläggas utanför fastighetsgräns till Hammar 8:158. 
Exakt utformning av gång- och cykelvägen fastställs först när området projekteras. 
Sammantaget förväntas hela planområdet alstra cirka 770 fordonsrörelser ÅDT, varav ca 
14% av detta, 110 fordonsrörelser, genereras av den östra delen. Genomförd trafik- och 
bullerutredning visar inte på en sådan trafikökning att gällande riktvärden överskrids eller 
att den tillkommande trafiken skulle innebära en olägenhet för boende i anslutning till 
planområdet. Befintliga utfarter utmed den aktuella vägsträckan kommer att utformas 
trafiksäkert. En separat gång- och cykelväg kommer även bidra till en ökad trafiksäkerhet. 
Hur byggtrafiken kommer att fungera under den perioden som området exploateras vet vi 
inte i nuläget, men kommer att föregås av utbyggnad av gata och gång- och cykelvägar  för 
att minimera den upplevda störningen av den tunga trafiken som under byggtiden kommer 
att trafikera sträckan avseende buller, damm och vibrationer.   
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17. Hammar 8:334 
 Hammar 8:336 

 Hammar 8:336 
 Hammar 8:340 

Hammar 8:334 
Hammar 8:337 

Hammar 8:337 
 Hammar 8:335 

 Hammar 8:335 
Hammar 8:340 

 Hammar 8:339 
 Hammar 8:339 

Hammar 8:338 
 
Byggnadshöjder 

Detaljplanens östra delar möjliggör enligt föreslagen detaljplan bebyggelse med tillåten 
nockhöjd på 8,5 m i 3 våningsplan. Denna höjd och bebyggelsestruktur avviker mot 
omkringliggande bebyggelse och föreslås därför ur ett estetiskt perspektiv att sänkas till 6 
alt 6,5 m så att bebyggelsen harmoniserar. Det är också möjligt enligt detaljplanen att 
placera huvudbyggnad 2 m från fastighetsgräns. Detta är olämpligt och måste också 
justeras till att byggnad ska placeras minst 4 m från fastighetsgränser, speciellt i norra 
delen av planområdet som är i direkt anslutning till befintligt.  

Trafik/Buller avseende östra delen av detaljplanen 

Grundläggande trafikutredning för aktuell detaljplan basas på bullermätningar 
genomförda år 2017 av konsultbolag Ramböll. Generellt har trafikmängden ökat i 
samhället de senaste åren och således borde trafikmängden även ökat på Gamla 
Fjälkingevägen under dessa år. Den nya detaljplanen, med inriktning av den östra delen, 
möjliggör ca 42-63 nya bostäder. dessa bostäder kommer således innebära att antal 
fordon/dygn kommer att öka belastningen i området och speciellt på Gamla 
Fjälkingevägen vilket föranleder en högre bullernivå i angränsande fastigheter. Med 
bakgrund av detta behöver en uppdaterad bullerutredning genomföras i det fortsatta 
detaljplanearbetet. Dock ska det beaktas att om nockhöjden sänks till föreslagen 6 alt 6,5 
m kommer detta medföra minskat antal nya bostäder och därmed ökar inte antalet fordon 
per dygn i den utsträckningen som föreslagen detaljplan medger. Förnyad bullerutredning 
behöver då ej genomföras då den ökade trafikmängden som ny bebyggelse bidrar till anses 
falla inom vad som får bedömas som rimligt för en väg av denna standard med 
intilliggande bebyggelse och skola.  

Gata 

Del av Gamla Fjälkingevägen är idag registrerad i samfällighet S:17. I söder ansluter 
samfälligheten till en av era planerade gång- och cykelvägar till det nya 
detaljplaneområdet. Detta är direkt olämpligtur trafiksäkerhetssynpunkt för oskyddade 
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trafikanter och vi vill inte att en cykel/gångväg kopplas ihop mellan nya planområdet och 
vår samfällighet. Anslutande gång- och cykelvägar från det nya planområdet måsta ordnas 
via de nya väganslutningar till Gamla Fjälkingevägen som detaljplanen medger.  

Övergripande synpunkter avseende trafik och buller 

Aktuell trafikmätning på Gamla Fjälkingevägen är genomförd 2017 och visar ca 1000 ådt 
(fordon/dygn) som trafikerar sträckan. När föreslagen detaljplan (Hammar 8:12 m.fl.) är 
fullt utbyggd kommer detta att generera ca 800 ådt vilket innebär en ökning med 80 % (ca 
1800 ådt). Detta kommer att leda till mer och omfattande köer vid utfarten från Gamla 
Fjälkingevägen till länsväg 118/Häggvägen. Redan idag är det stundom svårt att köra ut på 
väg 118 och med en ökad mängd fordon kommer olycksrisken öka avsevärt. Dessutom 
planeras det för ytterligare ett nytt bostadsområde, norr om Häggvägen som enligt uppgift 
ska innehålla ca 500 bostäder. detta kommer medföra ytterligare trafikbelastning på 
korsningen väg 118/Gamla Fjälkingevägen/Häggvägen. Sammantaget kan detta summeras 
till att utemiljön för intilliggande skola kommer att försämras pga. ökat buller, 
miljöpåverkan samt olycksrisken kommer att öka markant för den oskyddade trafikanten 
som ska korsa Gamla Fjälkingevägen på gång- och cykelvägen (som löper parallellt med 
väg 118, nord/syd, säker skolväg). Dessutom kommer ökad trafikbelastning påverka 
köbildningen av fordon på Gamla Fjälkingevägen som ska köra ut på väg 118, således 
kommer olycksrisken att öka markant. För att underlätta trafikflödet och för att förbättra 
trafiksäkerheten föreslås en cirkulationsplats byggas i aktuell korsning. 
Cirkulationsplatsen måste uppföras innan byggnation av bostäder verkställs på de båda 
planerade nya bostadsområdena (norr om Häggvägen samt aktuell detaljplan Hammar 
8:12). Detta för att säkerställa god trafiksäkerhet både för motorfordon samt oskyddade 
trafikanter men framförallt barn som ska korsa Gamla Fjälkingevägen för att nå skola, 
lekplats och andra anläggningar som finns i området.  

Sammanfattning 

Stadsdelen Hammar, inkl. området kring C4 shopping, har under de senaste åren 
genomgått stora förändringar och utbyggnader av affärsyor och bostäder har varit 
aggressiv. På kort tidsperiod kommer eller har antalet bostäder i området utökats med ca 
1500 st. Jag kan då konstatera att områdets infrastruktur i form av smidiga och 
funktionella trafiklösningar eftersatts eller utelämnats samtidigt som möjligheter till 
placering av barn i närliggande förskola och skola har försämrats. Om Hammar ska 
fortsätta att utvecklas i den takt som planeras är det av yttersta vikt att övriga 
stadsdelssamhället också fortsätter utvecklas och uppdateras i löpande takt med 
exploateringen. Trycket på skola och förskola i aktuell stadsdel är högt och det är 
angeläget att befintliga verksamheter erhåller de extra resurser som krävs för att möta 
den nya mängd elever som förväntas komma. Nya förskole- och skollokaler behöver 
byggas och utbyggnad måste ske parallellt som de nya planområdena växer fram och inte i 
efterhand.  
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Kommentar 
Nockhöjd på 8,5 m motsvarar byggnation i 2 plan då man med nockhöjd avser att reglera 
takkonstruktionens högsta del. För att möta befintlig villabebyggelse norr om Hammar 
8:127 och tillgodose yttrandet till viss del, sänks nockhöjden till 7,5 m, vilket möjliggör för 
byggnation i upp till 1,5 plan med sadeltak i 45 graders lutning. Bebyggelse i 1,5 plan 
bedöms harmonisera väl med befintlig villabebyggelse norr om fastigheten Hammar 8:127. 
Placering av huvudbyggnad 2 m från tomtgräns avser gälla mellan de nytillkommande 
fastigheterna inom planområdet. För att säkerställa avstånd till befintliga 
bostadsfastigheter norr om planområdet kompletteras plankartan med 4 m bred prickmark, 
mark som inte får bebyggas, utmed den norra planområdesgränsen. Planområdet är utpekat 
i gällande översiktsplanen och kommer i den nya översiktsplanen ligga inom område 
benämnt ”stadsbygd”. Förvaltningen gör bedömningen att området mycket väl klarar en 
något högre exploatering. Föreslagen nockhöjd sänks dock från 21 m till 16 m för området 
närmast Hammar skola. Hammar skola har en nockhöjd på strax under 12 m. För 
fastigheterna Hammar 8:127 och Hammar 8:68 möjliggörs för småhusbebyggelse i upp till 2 
våningar, antingen som friliggande eller sammanbyggda i form av radhus/parhus/kedjehus 
vilket anses harmonisera väl med omgivande befintlig bostadsbebyggelse. 

En trafik- och bullerutredning har genomförts som stöd för det fortsatta planarbetet och 
arbetats in i detaljplanens granskningsförslag. Trafikutredningen redovisar bedömd 
trafikaltstring 2040, flödesfördelning och påverkan på omkringliggande vägnät. Samtliga 
kapacitetsbedömningar visar på belastningsgrader som bedöms som acceptabla. Ett 
genomförande av detaljplanen kommer således inte innebära en sådan påverkan på det 
statliga vägnätet att åtgärder krävs i korsningspunkter utanför planområdet. 
Planbeskrivningen förtydligas avseende utformning av planområdets anslutningar till Gamla 
Fjälkingevägen.  

I utredningen beräknas vägtrafikbuller i området för prognosåret 2040. Planområdet 
bedöms ha goda förutsättningar att uppfylla riktvärde i trafikbullerförordningen med 
avseende på ny bostadsbebyggelse. En bostadsbyggnad närmast Gamla Fjälkingevägen 
överskrider riktvärden vid uteplats, för detta hus kan en lokal skärm upprättas i syfte att 
innehålla riktvärden vid uteplats. Detta regleras med planbestämmelse på plankartan. I 
övrigt bör det finnas möjlighet till att uppföra en gemensam uteplats inom respektive 
boningstomt där riktvärdet för uteplats erhålls. I samband med byggprojektering bör 
säkerställas att inomhusnivåer klarar ställda krav i BBR. 

Den ekvivalenta ljudnivån för befintlig bebyggelse ökar från nivåer runt 51–54 dBA år 2020 
till nivåer runt 54–57 dBA år 2040. Den maximala ljudnivån vid fasad ökar från nivåer runt 
71–74 dBA år 2020 till nivåer runt 73–76 dBA år 2040.  

Att i detaljplan möjliggöra för en gång- och cykelvägskoppling från del av Gamla 
Fjälkingevägen (34A- 34E), motsvarande Hammar S:17, är för att erbjuda boende inom och i 
anslutning till planområdet ett gent gång- och cykelvägnät så att man på ett trafiksäkert 
sätt kan nå målpunkter i närområdet, så som skola, nytillkommande områdeslekplats, bättre 
trafikerade hållplatslägen för kollektivtrafiken osv. Ytan som avses i yttrandet ändras från 
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allmän plats, CYKEL, till allmän plats, NATUR. Frågeställning om en gång- och cykelkoppling 
till berört område har även inkluderats i genomförd trafikutredning. I detaljplanen 
möjliggörs för en koppling mellan planområdet och Gamla Fjälkingevägen 34 A-G, inom 
allmän platsmark NATUR. Användning av en möjlig koppling bedöms i huvudsak vara lokal. 
För boende på Fjälkingevägen 34 A-G blir det en genväg mot skolan och C4-shopping, samt 
den planerade grönytan med lek. För planområdet blir det en gen koppling mot hållplatsläge 
utmed Gamla Fjälkingevägen. Mängden gående och cyklister som kommer använda 
kopplingen bedöms vara få men för barn och ungdomar blir det en värdefull koppling när de 
kan undvika att färdas längs med Gamla Fjälkingevägen för att ta sig till och från skolan.  

Bebyggelsetrycket är stort för hela Hammar och en utredning som tittar på den 
övergripande trafikstrukturen i Hammar pågår parallellt med aktuellt planarbete. För 
fastigheten Hammar 8:17 finns ett positivt planbesked. Det innebär att förvaltning ska pröva 
möjligheten för bostadsbebyggelse inom den aktuella fastigheten. Lämplig utformning av 
området byggnadshöjd och exploateringsgrad) prövas i detaljplan, den detaljplaneprocessen 
är i skrivande stund inte uppstartad och antalet bostäder är inte klart.  

Precis som Barn- och utbildningsförvaltningen framför i sitt yttrande innebär det ökade 
bebyggelsetrycket även ökat behov av skola och förskola i området. En ny detaljplan som 
möjliggör för en ny förskola i Hammar antogs av byggnadsnämnden i augusti 2020. 
Detaljplanen har dock överklagats till Mark- och miljödomstolen och kommunen inväntar 
utfallet av prövningen. 

18.  Hammar 8:159 
Trafik 

Tillfart till området föreslås ske i två anslutningspunkter från Gamla Fjälkingevägen. Det 
östra läget för anslutningen föreslås ske via befintlig grusväg som uppgraderas till en 
matargata med separerad gång-och cykeltrafik enligt vägsektionen som illustreras i 
planbeskrivningen. 

Synpunkt/ Matargata HAMMAR s:18  

Vägen används idag av de boende ända ner till Blekingevägen. Även om den bara ska 
användas av de boende (samfällighet) så är det mycket annan främmande trafik som 
nyttjar denna. Den används som genomfart (Gamla Fjälkingevägen – Blekingevägen) av 
obehörig privat trafik, jordbruksmaskiner, bilhandlare, tyngre fordon etc. och jag 
Ifrågasätter starkt att denna ska användas som matargata till det nya området. 

Enligt planen ska endast den norra delen av grusvägen som ansluter till den Gamla 
Fjälkingevägen användas som matargata. Den södra delen som angränsar till 
Blekingevägen ska bara ”lämnas”? Hur ska detta lösas? Hur är det tänkt? 

Trevägskorsning Gamla Fjälkingevägen? Hur utformas trafiksäkert? Många oklarheter. 

Trafiken kommer att öka märkbart och bullernivån med den. 
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Synpunkt/ Fastighetsgräns  

Angränsande fastighetsgränser märks ut. Avser gränsen HAMMAR 8:159. I nuläget otydlig. 

Synpunkt/ Placering av byggnader 

Placering av byggnader, utformning av byggnader, närhet till fastighetsgränsen HAMMAR 
8:159 är otydlig. 

Kommentar 
Vidare diskussioner har förts med de fastigheter som ligger utmed med den kvarstående 
delen har Gamla Fjälkingevägen som fortsätter utanför planområdet. För att motverka 
smittrafik söder ut mot Östra Blekingevägen föreslås en vägbom sättas upp. Trafik- och 
bullerutredningen som har genomförts har även tittat på konsekvenserna av att stänga av 
Gamla Fjälkingevägen som löper i nord-sydlig riktning för smittrafik och funnit att det är en 
rimlig lösning. Se kommentar till yttrande nr. 13, sid13.  

Hur korsningarna ska utformas mot Gamla Fjälkingevägen kommer att fastslås i detalj först 
i samband med projekteringen av området. Gamla Fjälkingevägen (i öst-västlig riktning) är 
en statlig väg med Trafikverket som väghållare. I egenskap av väghållare ska Trafikverket 
godkänna detaljutformningen för anslutningarna. Trafikverket ställer krav på bl.a. 
anslutningens geometri och bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska utformas 
enligt vid tidpunkten för genomförande gällande VGU (Vägar och gators utformning). 

Fastighetsgränsen mellan Hammar 8:159 och 8:127 är säkra, med en felmarginal på mindre 
än 5 cm. En gränsvisning kan beställas genom Kristianstads kommun.  

Byggnaders exakta placering och utformning fastställs inte i detaljplanen. Utmed 
fastighetsgräns mot Hammar 8:159 anges en 4 m bred markremsa som inte får bebyggas.  

Föreslagna förändringar av planförslaget 

Inkomna synpunkter under samrådet har medfört följande förändringar av planförslaget 
inför granskning:  

• En reviderad dagvattenutredning har tagits fram och arbetats in i planförslaget. 

• En trafik- och bullerutredning är färdigställd och inarbetad i planförslaget. 

• Kompletterande markundersökningar har genomförts inom planområdet. 
Planbeskrivningen kompletteras med resultatet av dessa.  

• Eventuell påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten förtydligas i den strategiska 
miljöbedömningen tillsammans med beskrivning av recipienten. 

• Planbeskrivningen kompletteras med information om den arkeologiska situationen för 
fastigheten Hammar 8:68, som visar att inga vidare undersökningar krävs. 
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• Planbeskrivningen förtydligas avseende de genomförda geotekniska utredningarna 
som anses tillräcklig för överväganden i plansammanhang. Inför detaljprojektering av 
kvartersmarken (husgrundläggning, uppfyllnader m.m.) kan ytterligare 
undersökningar komma att krävas vilket åligger presumtiv exploatör. 

• Planbeskrivningen kompletteras med information om befintliga VA-ledningar inom 
fastigheten Hammar 8:68 som avses tas bort och ersättas med nya. 

• Planbeskrivningen kompletteras med ett resonemang kring brottsreducerande 
åtgärder inom planområdet samt insatstid för räddningstjänsten. 

• Biotopskydd för befintliga stenmurar inom planområdet läggs till i planbeskrivningen.  

• Planbeskrivningen kompletteras enligt C4 Energi ABs yttrande avseende nätstationer, 
fiber och fjärrvärme. 

• Genomförandebeskrivningen och ekonomiska förutsättningar kompletteras enligt 
Lantmäterimyndighetens yttrande. 

• På plankartan har gatustrukturen förändrats, liksom placering av natur- och parkmark. 
Utformningen baseras på ny dagvattenutredning samt förprojektering som genomförts 
av tekniska förvaltningen.  

• Plankartan kompletteras med planbestämmelse för stenmurar inom fastigheten 
Hammar 8:12 som avses bevaras i stor utsträckning. 

• Nockhöjden revideras inom hela planområdet för att tillgodose inkomna synpunkter 
från närboende.  

• Plankartan kompletteras med prickmark och i vissa fall kryssmark mot befintlig 
bostadsbebyggelse i norr, även detta för att tillgodose synpunkter från närboende.  

• Allmän plats, CYKEL ändras till allmän plats NATUR. 

• En planbestämmelse om att uteplats ska skärmas läggs till på plankartan. 
Bestämmelsen gäller inom del av fastigheten Hammar 8:68 som gränsar till Gamla 
Fjälkingevägen. 

• Grundkartan har uppdaterats inför gransknigen. 

Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts: 

•  Hammar 8:202; Annan placering av tillfarterna till 
planområdet är inte aktuellt.  

• Hammar 8:75; Det är inte möjligt att förlägga tillfartsväg till en gata 
som idag har enskilt huvudmannaskap. Högre byggnation än två våningar kommer 
fortsatt att tillåtas inom del av planområdet.  



 
GRANSKNINGSHANDLING 
BN 17-1168 
2021-02-10 

 

22 (22) 
 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

• Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens samrådsredogörelse, 

• revider planhandlingarna enligt förslaget samt 

• godkänna planförslaget för granskning. 

 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
Roger Jönsson  Mari Wagner  
stadsarkitekt  planeringsarkitekt 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Detaljplan för Hammar 8:12 m.fl. i Hammar 
Detaljplanen för Hammar 8:12 m.fl. i Hammar handläggs med utökat förfarande enligt 
plan- och bygglagen SFS 2010:900. Granskning har enligt byggnadsnämndens beslut 2021-
02-23, § 35 genomförts under tiden 2021-03-08 till 2021-04-05. Myndigheter, 
förvaltningar och berörda sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning har 
underrättats om granskningen och fått möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.  

Planförslaget har under granskningstiden funnits tillgänglig i Rådhus Skåne i Kristianstad 
samt på kommunens hemsida. Sammanlagt 19 skriftliga yttranden har kommit in under 
granskningstiden, varav 12 med synpunkter och/eller invändningar mot planförslaget.  

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Länsstyrelsen 2021-04-12 
2 Region Skåne 2021-03-26 
3 Polismyndigheten Kristianstad 2021-03-08 
4 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2021-04-06 
5 Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-03-08 
6 Kristianstads renhållnings AB 2021-03-12 
7 Skanova 2021-03-15 

Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Trafikverket 2021-03-26 
2 Lantmäterimyndigheten  2021-04-01 
3 Tekniska förvaltningen 2021-04-07 
4 C4 Elnät AB 2021-03-26 
5  Hammar 8:79 2021-03-22 
6  Hammar 8:75 2021-04-01 
7 Hammar 8:252 2021-04-05 
8  Hammar 8:126 2021-04-05 
9  Hammar 8:159 2021-04-05 

10 Förvaltnings AB Floresta, Hammar 8:320, inkl. komplettering 2021-04-01 
11  Hammar 8:340 2021-04-06 
12  Hammar 139:41 2021-03-08 
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Sammanfattning av yttranden från statliga och regionala instanser  

1. Trafikverket 
Byggnadsfritt avstånd 

En liten del av planområdet gränsar till statlig väg 2061 (Gamla Fjälkingevägen). 
Byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) är 12 meter och inom detta område ska 
inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på trafiksäkerheten 
placeras. Planförslaget medger bebyggelse inom det byggnadsfria avståndet vilket 
Trafikverket invänder mot. Trafikverket anser att plankartan ska kompletteras med 
prickmark motsvarande det byggnadsfria avståndets utbredning. 

Plankartan medger ett fördröjningsmagasin för dagvatten vid väg 2061. 
Fördröjningsmagasinet får inte placeras i säkerhetszonen som för aktuell väg är 2 meter. 
Fördröjningsmagasinets placering ska vara tydligt utmärkt i plankartan. 

Totalhöjd 

Högsta nockhöjd har justerats till 16 meter. För att undvika att t ex uppskjutande 
byggnadsdelar påverkar Trafikverkets kommunikationssystem anser Trafikverket att 
detaljplanen ska reglera totalhöjd istället för nockhöjd. 

Kommentar 
Plankartan kompletteras med prickmark  för att tillgodose byggnadsfritt avstånd om 12 
meter till Gamla Fjälkingevägen för berörd del av kvartersmarken inom fastigheten Hammar 
8:68. Yta för fördröjningsmagasin för dagvatten revideras så att säkerhetszonen mot Gamla 
Fjälkingevägen som sträcker sig 2 m från vägområdesgränsen efterföljs.  

Den del av plankartan som medger nockhöjden till 16 m (Hammar 8:12) justeras så att 
totalhöjden istället regleras, i enlighet med Trafikverkets yttrande. Totalhöjden anges här 
stället till 18 m, vilket ger utrymme för erforderliga hisschakt, antenner, skorstenar m.m.  
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Sammanfattning av yttranden från kommunala myndigheter, nämnder och 
bolag m.fl. 

2. Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun 
Det bör under teknisk försörjning, sid 33 förtydligas att befintliga fiberledningar och 
elledningar inom planområdet ska flyttas. 

Under ekonomiska frågor i genomförandebeskrivningen bör nämnas att det kan krävas att 
betala ersättning till de fastigheter som mark regleras ifrån.  Vem som ska stå för 
kostnaderna för lantmäteriförrättning ska också nämnas under ekonomiska 
konsekvenser.  

Kommentar 
Planbeskrivningen justeras i enlighet med lantmäterimyndighetens yttrande. 

3. Tekniska förvaltningen 
Trafik 
Den förlängda GC-vägen som presenteras (s. 25 i planbeskrivning) som en fortsatt 
utbyggnad som gång- och cykelväg mellan planområdet och befintlig gång- och cykelväg 
utmed Åhusvägen behöver dragningen justeras. Detta för att undvika att hamna i 
skolområdets parkeringsyta, förslag att den flyttas något söderut. I planområdets västra 
del skulle det också innebära att GC-banan anläggs där det är planlagt för naturområde 
med dagvattenhantering. Saknar en tydlig beskrivning och illustration på den tänkta GC-
banan som ska anläggas inom planområdet som både kopplar ihop området och GC-bana 
mot Gamla Fjälkingevägen. 

VA-synpunkter 
I planbeskrivningen sid 50 står det att ”Planområdet ingår i det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten, spill, dagvatten gata och fastighet”. Det finns ännu inget 
beslut om att detta skall ingå i verksamhetsområde, men VA-avdelningen har för avsikt att 
planområdet skall ingå i verksamhetsområde för vatten, spill, dagvatten gata och fastighet. 
Det kommunala ledningssystemet för spill- och dagvatten behöver åtgärdas nedströms 
innan området kan anslutas. Enligt överenskommelse skall bygglovsavdelningen stämma 
av med VA-avdelningen innan slutbesked ges. 

Kommentar 
Det är möjligt att anlägga en gång- och cykelbana mellan planområdet och vidare västerut i 
riktning mot Åhusvägen, sträckning och utformning anges inte. Inom naturmarken som 
anges för planområdet kan gång- och cykelbanor anläggas. Sträckningar inom planområdet 
har heller inte angivits på plankartan utan avses slås fast i samband med 
detaljprojekteringen av området. Planbeskrivningen justeras så att det framgår att 
verksamhetsområde för vatten, spill, dagvatten gata och fastighet avses utökas och innefatta 
även planområdet i sin helhet.  
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4. C4 Energi AB 
Vi skulle vilja att man förtydligar lite saker i planbeskrivningen under rubriken Teknisk 
försörjning för att inte blanda ihop bolag, olika affärsområden och deras respektive 
anläggningstillgångar. 

Kommentar 
Texten i planbeskrivningen justeras i enlighet med yttrande från C4 Energi AB.  

Sammanfattning av yttranden från sakägare enligt upprättad 
fastighetsförteckning 

5. Hammar 8:79 
Vi har tagit del av er planerade detaljplan som ligger i direkt anslutning till vår fastighet 
Hammar 8:79 vår första reaktion är att det på detaljplanen går att läsa att det gäller 2 
meters avstånd från huvudbyggnad till tomtgräns samt 1 meter för komplementbyggnad. 
Enligt PBL är det 4,5 meter som gäller utan grannars godkännande, vilket vi absolut inte 
godtar! 

Kommentar 
De placeringsbestämmelser som föreslås inom planområdet anger att huvudbyggnad får 
placeras minst 2,0 m från fastighetsgräns alternativt byggs samman i fastighetsgräns. Vid 
byggnation av exempelvis friliggande enfamiljshus (villor) säkerställs ett avstånd till 
fastighetsgränsen, men bestämmelsen möjliggör även för byggande av exempelvis radhus då 
det är möjligt att bygga samman i fastighetsgräns. Bestämmelsen gäller enbart mellan 
nytillkomna fastigheter inom planområdet. Avstånd till befintlig bostadsbebyggelse som 
gränsar till planområdet regleras med prickmark, mark som inte får bebyggas. Mot den 
angränsande befintliga bostadsbebyggelsen norr om planområdet anges prickmark på 
plankartan till en bredd av 4,0 meter. Förvaltningens kommentarer till yttrandet har 
kommunicerats med fastighetsägarna till Hammar 8:79 som i samband med detta meddelat 
att man inte har några vidare synpunkter på planförslaget. Yttrandet föranleder ingen 
ändring av planhandlingarna.  

6.  Hammar 8:75 
Motsätter mig förslaget att göra en infartsväg via Gamla Fjälkingevägen (grusvägen). 
Kommer innebära en markant ökad trafiksituation. 20 parhus och 8 villor med 1,5 
bil/hushåll som passerar och skall ut på Gamla Fjälkingevägen =84-100 passager/dygn. 
Idag passerar 8 bilar, vilket innebär att det ökar med ett par 100%. Bullermätning är mig 
veterligen ej gjort från vår fastighet. Utfart via Gamla Fjälkingevägen är direkt olämplig 
utifrån trafiksituation och sikt. Varför använder man inte Blekingevägen som infartsväg, 
då den är en gammal riksväg och går igenom ett bilhandelsområde. Varför dra trafiken 
igenom bostadsområde och förbi skola/ålderdomshem? Nejmans väg borde också vara ett 
bättre alternativ. 
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Kommentar 
Under detaljplaneprocessens gång har olika tillfartsalternativ utretts och trafikstrukturen 
för området kommer att utvecklas allt eftersom det detaljplaneläggs baserat på 
ställningstagandena i gällande översiktsplan för Kristianstad (KF 21-12-14). Där anges att 
hela ytan mellan befintliga verksamheter utmed Östra Blekingevägen och 
bostadsbebyggelsen norr om nu aktuellt planområde ska utvecklas med bebyggelse av 
stadskaraktär/stadsbygd. 

 

Genomförd trafik- och bullerutredning (Trafik- och bullerutredning Östra Hammar, Ramböll 
2020-07-02) visar på en ökning av trafiken som en flöjd av detaljplanens genomförande, men 
inte i sådan omfattning att det innebär en betydande störning för de närboende. 
Trafikökningen bedöms heller inte vara av sådan omfattning att åtgärder kommer att 
krävas på det statliga vägnätet, i detta fall Gamla Fjälkingevägen. Korsningspunkt mellan 
tillfartsvägen till planområdets östra del och Gamla Fjälkingevägen ska utformas enligt vid 
tidpunkten för genomförande gällande VGU (Vägar och gators utformning). I egenskap av 
väghållare ska Trafikverket godkänna detaljutformningen för anslutningarna och krav ställs 
bl.a. på anslutningens geometri och bredd, lutning, vattenavrinning etc. Yttrandet föranleder 
ingen ändring av planförslaget.  

7.  Hammar 8:252 
Min fastighet Hammar 8:252 kommer att gränsa till det nya området med ca 45 m, räknat 
från Gamla Fjälkingevägen. Gränsmarkeringen består av en lågvuxen oxelhäck och gamla 
elstolpar som lagts dit av tidigare granne till det hus, som nu skall rivas i samband med 
byggnationen. Kommer de boendes uteplatser att gå ända fram till min tomtgräns? Dessa 
elstolpar bör ersättas med ett miljövänligare alternativ.........och önskemål om att någon 
form av insynsskydd mot baksidan av min fastighet sätts upp.  
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Kommentar 
I samband med genomförandet av detaljplanen kommer tomtmarken göras om i sin helhet, 
vilket även inkluderar hur fastighetsgränsen markeras. Detaljplanen som verktyg kan inte 
reglera hur framtida boende väljer att anlägga sina trädgårdar, vilket är oförändrat från 
dagens förutsättningar. Exploatören inom aktuell del av planområdet ombedes kontakta 
aktuell fastighetsägare för att komma överens om en avskärmning som kan anses vara 
lämplig. Yttrandet föranleder ingen ändring av planförslaget.  

8.  Hammar 8:126 
I avsnitt 5.3 Smittrafik antyder ni att ni vill lösa kommande problem med skyltar och 
förbud som redan inte idag åtföljs. Vem som ska kontrollera detta vilka som har rätt och 
inte rätt att köra på grusvägen är bara vår polismyndighet som har befogenhet att göra 
och de har nog viktigare uppgifter att sköta. Att en bom skulle lösa problemet medför bara 
mer problem för oss som bor här. Dels kommer vår uppfart bli en vändplats för de som av 
någon anledning har dålig syn eller inte förstår vad skyltarna betyder. Ska vi som bor här 
idag inte ha möjlighet till våra två utfarter när er byggnation träder i kraft. I dagsläget vet 
jag att boende längs vår grusväg väljer att köra söderut på grusvägen för att få en säkrare 
utfart med trafikljus ut till Nosabyvägen än den utfart som ligger vid skolan. Vidare vill vi 
fortfarande ha fri daglig passage norrut på grusvägen mot Fjälkinge. Vårt förslag är att 
göra hela grusvägen till en allmän gata med trafikhinder. 

Kommentar 
Under detaljplaneprocessens gång har olika tillfartsalternativ utretts. Åtgärden med bom 
lyftes som en alternativ åtgärd i trafikutredningen baserat på boendes oro för en ökad 
smittrafik mellan Gamla Fjälkingevägen och Östra Blekingevägen. Trafikstrukturen för 
området kommer att utvecklas allt eftersom det detaljplaneläggs baserat på 
ställningstagandena i gällande översiktsplan för Kristianstad. Där anges att hela ytan mellan 
befintliga verksamheter utmed Östra Blekingevägen och bostadsbebyggelsen norr om nu 
aktuellt planområde ska utvecklas med bebyggelse av stadskaraktär (se bild sid 5). Yttrandet 
föranleder ingen ändring av planförslaget. 

  



 
ANTAGANDEHANDLING 
BN 17-1168 
2023-01-17 

 

7 (19) 
 

9.  Hammar 8:159 
Östra anslutningen 

Mina synpunkter gäller främst privata samfällighet vägen s:18 som i er plan till viss del ska 
omvandlas till matargata för den östra delen av planområdet. 

Följande fastigheter berörs av planen att göra s:18 till matargata. 
(8:75), 8:158, 8:159, 8:126, 8:86, 8:120, 1:75 

Samtliga fastighetsägare som ansvarar för samfälligheten S:18 önskar/vill att 
ansvarig planerare i kommunen har ett möte med oss på plats. Vi kan vara 
utomhus (covid) 
Teori och verklighet stämmer inte överens. 

 
Kommunens tidigare kommentarer till synpunkter från boende/ansvariga vid denna 
privata vägsamfällighet: 

• ”Vidare diskussioner har förts med de fastigheter som ligger utmed den kvarstående 
delen av Gamla Fjälkinge vägen.” 
Detta har ej skett. Min kontakt med fastighetsägarna har visat att 8:120, 1:75 
och 8:86 inte har fått någon information från er angående S:18. Dessa 
fastigheter påverkas också av planerna. 
 

• ”För att motverka smittrafik på söder ut mot Östra Blekingevägen har Trafik och 
bullerutredningen även inkluderat frågeställningen om smittrafik.” 
”Om det skulle visa sig att förbudsmärket inte respekteras kan märket kompletteras 
med ett fysiskt hinder till exempel en bom. Med en bom kan begränsas så att bara 
behörig trafik har tillgång att öppna bommen, alternativt att all trafik till den 
enskilda vägen använder anslutningen söderut mot Blekingevägen.” 
Det gäller inte bara smittrafik ”utifrån” utan även de boende på det östra 
området väljer naturligtvis att köra söderut mot Östra Blekingevägen vilket 
är en säkrare och kortare väg när man ska ut/in från området. 
Är det ens lagligt att spärra av vägen för oss nuvarande boende så att vi inte 
kan färdas söderut/norrut? 
 

• Kommentar till fastigheterna 8:126 och 8:86 
Det är inte aktuellt att förlägga tillfart till planområdet i anslutning till den del av 
gamla Fjälkingevägen som ansluter till fastigheterna 8:338 - 8:340 då detta är en 
väg med enskilt huvudmannaskap och förvaltas av de intilliggande fastigheterna.” 
Vad är det för skillnad mellan denna väg och vår S:18? Varför ska S:18 
behandlas annorlunda? 
 

• ”14% av detta, 110 fordonsrörelser genereras av den östra delen.” 
Hur har ni räknat ut detta? Hur många hushåll planeras för östra delen av 
området? Jag kan inte hitta detta i er information. 
”fordonsrörelser” är det enkel eller tur och retur? 
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Fastigheterna på norra delen av s:18 kommer att få minst 1000% ökning av 
trafikmängden två meter utanför fastighetsgränsen. Detta är inte acceptabelt. 
 
Har det gjort en mätning av trafiken på S18? 
 
Gäller tvångsinlösning för samfälligheten S:18? 
 
Östra anslutningen 
Korsningen/utfarten s:18 och Gamla Fjälkingevägen 

• ”Enligt planförslaget så gäller högerregeln. Gång och cykelbanan växlar till norra 
sidan direkt väster om korsningen och korsar därför inte den östra anslutning till 
området.” 
Det ser inte riktigt ut så i verkligheten. Olycksrisken för bilist, fotgängare 
och cyklist ökar. På papper så verkar det som att det inte påverkar något. 
 

 
Trafik/buller utredningen av området är bristfällig 
Tänk om och utforma en helhetslösning för trafiksituationen i hela området. Ert förslag 
när det gäller trafiken verkar vara nödlösningar. 

Konsekvensanalys av betydande ökning av trafikmängden på Gamla Fjälkingevägen. 

Omfattande köer vid fyrvägskorsningen Gamla Fjälkingevägen/ länsväg 118/ Häggvägen i 
rusningstrafik. 
Hög olycksrisk för korsande cykel och gångtrafik av skolungdomar till och från skolan. 
Högre olycksrisk för bilister som ska svänga söderut. (vänster - mot Fundamentsvägen, 
E22, Åhus, C4 shopping, Kristianstad centrum) Det finns inga andra alternativ. 
Betydande ökning av buller, avgaser vid köbildning av trafiken. 
Hammars skolas fritids/ lekplats befinner sig i direkt anslutning till korsningen. 
 

 
Byggnader östra delen 
Jag motsätter mig att det byggs radhus i norra delen av området. Det kommer att bli som 
en ogenomtränglig mur mot de angränsande befintliga byggnaderna som finns. Jag 
föreslår att det förläggs på den södra delen av området och villor på den norra delen. 

 
Alternativa lösningar: S:18 

S:18 blir matargata hela vägen ner till Östra Blekingevägen. 
Genom detta så får boende två alternativa ut/infarter till området.  
Det avlastar trafiken på Gamla Fjälkingevägen västerut. 
Säkrare utfart till Nosabyvägen eftersom det finns trafikljus Östra Blekingevägen/länsväg 
118 (Nosabyvägen) 



 
ANTAGANDEHANDLING 
BN 17-1168 
2023-01-17 

 

9 (19) 
 

Mindre köer vid utfart Gamla Fjälkingevägen/Nosabyvägen.  
Mindre avgaser/buller vid köbildning vid lekplatsen Hammars skola. 
Mindre trafik vid utfarten/infarten på norra delen av S:18 

Ny anslutning till området via Östra Blekingevägen 
 bakom Volvo.  

eller…  
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Kommentar 
Under detaljplaneprocessens gång har olika tillfartsalternativ utretts. Åtgärden med bom 
lyftes som en alternativ åtgärd i trafikutredningen baserat på boendes oro för en ökad 
smittrafik mellan Gamla Fjälkingevägen och Östra Blekingevägen. Trafikstrukturen för 
området kommer att utvecklas allt eftersom det detaljplaneläggs baserat på 
ställningstagandena i gällande översiktsplan för Kristianstad. Där anges att hela ytan mellan 
befintliga verksamheter utmed Östra Blekingevägen och bostadsbebyggelsen norr om nu 
aktuellt planområde ska utvecklas med bebyggelse av stadskaraktär (se bild sid 5). En 
exploatering i enlighet med ställningstagandena i gällande översiktsplan kommer medföra 
att även trafikstrukturen utvecklas, vilket även innefattar Östra Blekingevägen.  

Den trafik- och bullerutredning som har genomförts i samband med detaljplanearbetet 
bedöms vara korrekt och omfattar de ställningstagande som krävs för att motivera ett 
genomförande av detaljplanen. Trafikverket, i egenskap av väghållare för det statliga 
vägnätet (Gamla Fjälkingevägen och väg 118/Åhusvägen), har även de tagit del av 
utredningen och har ingen erinran mot de ställningstaganden som presenteras.  

Detaljplanen möjliggör både för byggnation av friliggande enbostadshus alternativt 
sammanbyggda i tomtgräns som parhus, radhus eller kedjehus inom den östra delen som 
nämns i yttrandet.   

Yttrandet föranleder ingen ändring av planförslaget.  

10. Förvaltnings AB Floresta, Hammar 8:320 
Bakgrund 
Fastigheten Hammar 8:320 ligger rakt norr om det planerade planområdet och fastigheten 
Hammar 8:12. Hammar 8:320 bebyggdes 1989 med marklägenheter. Området har en 
småskalig karaktär med en och tvåplans marklägenheter. Samtliga lägenheter har egna 
mindre trädgårdar i endera söder eller västerläge. 

Tillgängliga handlingar 
Vi saknar möjligheten att jämföra det nu liggande planförslaget med samrådsförslaget. För 
att det fullt ut ska gå att yttra sig över de förändringar som gjorts inom planen måste 
samrådshandlingarna och granskningshandlingarna kunna ses på samma gång. Det går 
inte på Kristianstad kommuns hemsida att hitta samrådsförslaget. 

Planförslaget  
Förvaltnings AB Floresta ser det positivt att planen har reviderats efter samrådet 
beträffande höjder. Det nya förslaget med en matargata till bostäder inom Hammar 8:12 
och ett område med mark för kompletteringsbebyggelse ökar förvisso avståndet för högre 
bebyggelse mot marklägenheterna men ger även negativa konsekvenser för Hammar 
8:320. 

Placeringen av en matargata till de nya bostäderna som läggs så nära marklägenheterna 
och deras uteplatser ger stora konsekvenser för marklägenheterna. När Hammar 8:320 
byggdes var en av förutsättningarna att bygga ett bilfritt och tryggt område för 
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barnfamiljer och äldre att bo i.  En matargata till ett nytt område av den storleken med så 
högt tillåten exploateringsgrad kommer att påverka tryggheten för de boende i området. 
Gatans raka sträckning medger även att hastigheterna kan bli höga. Detta är en stor 
negativ förändring av planförslaget som gjorts efter samrådet. 

Förvaltnings AB Floresta vill se en omarbetning av planförslaget avseende tillgängligheten 
och gator till Hammar 8:12. 

Det nya förslaget med 16 m tillåten högsta byggnadshöjd, vilket kan ge fem våningar är en 
generell sänkning av höjden på vissa delar av fastigheten. Detta kan vara positivt men vi 
kan inte bedöma konsekvenserna dels av den anledningen att inte samrådshandlingarna 
är tillgängliga dels att det inte finns någon illustrationsplan till planförslaget. I vårt 
yttrande till samrådet påtalade vi redan då att en tydligare illustration av planområdet 
krävdes samt att den skulle följas av studie av skuggförhållandena över året. 
Sammanfattningsvis vill vi se en tydlig konsekvensbeskrivning och illustration av 
planförslagets påverkan avseende på byggnadshöjder på Hammar 8:320 och de 
marklägenheterna som kommer att gränsa till det nya föreslagna bostadsområdet. 
 
Kompletterande yttrande 2021-04-21 
Planförslaget med en tillåten nockhöjd över hela användningsområdet innebär att det är 
fritt att placera byggnader inom området. Detta kan få förödande konsekvenser för 
Hammar 8:320. Det innebär att det går att placera en byggnadskropp längs hela kvarteret 
som en mur mot marklägenheterna och dessutom med en rad carportar och förrådshus 
framför. Planförslaget är helt oacceptabelt utifrån den bebyggelse som finns i 
omgivningen. Om det ska byggas bostäder med en höjd av 16 meter kräver vi att de ges en 
avgränsad placering i planen så att dess påverkan på marklägenheterna kan 
konsekvensbeskrivas och en skuggstudie kan göras.  
Förvaltnings AB Floresta kräver att det görs ett omtag av planen där: 

1. Placering av nya bostadshus studeras för att ge bästa placering och utformning av 
området i förhållande till omgivningen.  

2. Matargatan flyttas till det södra läget som redovisades i samrådshandlingen. 
3. Kryssprickad mark tas bort längs den norra delen av kvarteret och får en placering 

utifrån bostadshusens placering i området.  

Kommentar 
Förvaltnings AB Floresta har tillsänts samrådshandlingar under detaljplanens 
samrådsskede, efter önskemål översänds samrådshandlingar ännu en gång.  

Planförslaget är flexibelt avseende tillkommande bebyggelse i det större kvarteret inom 
Hammar 8:12 och det finns även flera olika sätt att lösa tillfart och parkering. Även 
placeringen av tillkommande bebyggelse är flexibel, kommunen har inte för avsikts att 
begränsa flexibiliteten i byggrätten ytterligare. Bebyggelsen som föreslås inom planområdet 
är förenlig med ställningstagandena i gällande översiktsplan för Kristianstad, se bild på sid 
5. Där anges ett större område som avses utvecklas med bebyggelse av stadskaraktär. Med 
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hänvisning till befintlig bebyggelse väster om planområdet som uppgår till 6 våningar samt 
pågående planarbete drygt 500 meter nordväst om planområdet inom fastigheten Hammar 
8:17 som också hanterar höjder och möjliga våningsantal i likhet med aktuellt planförslag, 
kan den föreslagna bebyggelsen i aktuellt planförslag inte anses vara främmande i området. 
Fastigheten Hammar 8:12 som är i kommunal ägo är i samband med detaljplanens 
antagande inte markanvisad till någon exploatör. Illustrationsmaterialet i planhandlingarna 
visar då bara på en möjlig exploatering inom den givna byggrätten och är inte juridiskt 
bindande. Enligt PBL (2010:900) 4 kap. 33§ ska planbeskrivningen innehålla det 
illustrationsmaterial som behövs för att förstå planförslaget vilket planhandlingarna 
tillgodoser. Illustrationer tillhörande planförslaget är inte bindande.  

Gatans placering i norr är nödvändig baserat på ställningstagandena i dagvattenutredning 
samt förprojektering som genomförts av tekniska förvaltningen. En allmän gata ska alltid 
avslutas med en vändmöjlighet. Vändplatsen krävs och syftar till att tillgodose allmänna 
intressen så som framkomlighet för bland annat räddningstjänst och renhållning. I det 
sammanhanget innebär en lokalgata utan genomfartsmöjlighet och en gång-/cykelväg inte 
en betydande olägenhet för de boende. Inför antagandet justeras gatan så att den förskjuts 
åt söder och naturmarken kan således utökas något.  Avstånd mellan allmän plats för gata 
och uteplatserna i söder uppgår då till 10 meter. En gång- och cykelväg kommer att 
avgränsa vägen mot befintliga bostäder inom Hammar 8:320.  Avvägningen har gjorts att 
det är mer fördelaktigt för marklägenheterna att få ett utökat avstånd till den föreslagna 
bebyggelsen enligt önskemål. Plankartan kompletteras med prickmark så att avståndet 
mellan fastighetsgräns (Hammar 8:320) och den föreslagna byggrätten för 
komplementbyggnad uppgår till 20 meter och för huvudbyggnad till 30 meter. En 
skuggstudie har genomförts och tillförts planbeskrivningen där fallande skuggor redovisas 
vid sommarsolstånd och midsommarafton på klockslagen 09:00, 12:00 samt 15:00. 
Skuggstudien utgår från ett bebyggelseförslag där byggnader placeras i gräns för 
huvudbyggnads byggrätt och har illustrativt givits nockhöjden 16 meter i enlighet med 
planförslaget. Bebyggelseförslaget är enbart illustrativt och inte bindande för framtida 
exploatering.  

För de marklägenheterna längst i söder som vetter mot planområdet kommer utsikten att 
förändras eftersom oexploaterad mark tas i anspråk. Möjligheten att ta mark inom 
kommunens fastighet i anspråk för fotbollsmål, studsmattor mm. kommer också att 
försvinna för de närboende. Inom planområdet ska en ny lekplats samt rekreationsytor 
iordningställas. Dessa allmänna platser kommer även att vara de boende inom Hammar 
8:320 till gagn.  

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget, i relation till de befintliga bostäderna inom 
Hammar 8:320, inte medföra betydande olägenhet i plan- och bygglagens mening. Ett 
resonemang kring situationell brottsprevention förs i planbeskrivningen och 
polismyndigheten är en av de aktiva samrådsinstanserna i planprocessen. Gatans placering 
och föreslagen byggrätt kan inte antas påverka tryggheten i området negativt. Även utifrån 
strukturell och social brottsprevention bedöms planförslaget ha goda förutsättningar att 
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verka för en god trygghet i området. Ett ökat flöde av människor och blandad bebyggelse 
möjliggör en ökad upplevd trygghet.  

 

11.  Hammar 8:340 
Härmed lämnar jag följande yttrande över utskickad detaljplan, ärende BN 17-1168. 

Utformning av detaljplan 
Byggnaders höjd 
Detaljplanen möjliggör bebyggelse med en för området hög och avvikande byggnadshöjd. 
Byggnadshöjden bör justeras ner, detta med hänsyn till angränsande befintliga fastigheter. 

Trafik / Buller avseende östra delen av detaljplan 
Kompletterande buller / trafikutredning har genomförts men detaljplanen saknar 
konkreta åtgärdsförslag på trafikdämpande funktioner på Gamla Fjälkingevägen. 
Trafikverket som ansvarar för Ga Fjälkingevägen är tydliga i sitt yttrande över 
detaljplanen att kompletterande trafik / bullerdämpande åtgärder på och i anslutning till 
Gamla Fjälkingevägen ska bekostas av exploatören. 

Det är endast redovisade bullerdämpande åtgärder inom planområdet vid den nya 
utfarten på Gamla Fjälkingevägen. En åtgärdsvalsstudie av ökad trafikbelastning på gamla 
Fjälkingevägen bör genomföras innan detaljplanen vinner laga kraft. Därefter bör 
hastighetssänkande åtgärder på Gamla Fjälkingevägen färdigställas innan bygglov beviljas 
inom det aktuella planområdet. 

Gata 
Del av Gamla Fjälkingevägen är i dag registrerad i samfällighet S:17. I söder ansluter 
samfälligheten till en av er justerad planerad naturyta. I område betecknade ”natur” ryms 
det möjlighet för Er att anlägga gång- och cykelväg till det nya detaljplaneområdet. Detta 
är direkt olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt för oskyddade trafikanter och vi vill inte att 
en cykel/gångväg kopplas ihop mellan nya planområdet och vår samfällighet. Således bör 
denna mindre remsa natur strykas och ersättas med kvartersmark för bostäder. 

Anslutande gång- och cykelvägar från det nya planområdet måste ordnas via de nya 
väganslutaningar till Gamla Fjälkingevägen som detaljplanen medger. 

Övergripande synpunkter avseende trafik och buller 
Aktuell trafikmätning på Gamla Fjälkingevägen är genomförd år 2017 och visar ca 1000 
ådt (fordon/dygn) som trafikerar sträckan. När föreslagen detaljplan (Hammar 8:12 m.fl.) 
är fullt utbyggd kommer detta att generera ca 800 ådt vilket innebär en ökning med 80% 
(ca 1800ådt). Detta kommer att leda till mer och omfattande köer vid utfarten från Gamla 
Fjälkingevägen till länsväg 118/Häggvägen. Redan idag är det stundom svårt att köra ut på 
väg 118 och med en ökad mängd fordon kommer olycksrisken öka väsentligt. Dessutom 
planeras det för ytterligare ett nytt bostadsområde, norr om Häggvägen som enligt uppgift 
ska innehålla ca 500 bostäder. Detta kommer medföra ytterligare trafikbelastning på 
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korsningen väg 118/Gamla Fjälkingevägen/Häggvägen. Sammantaget kan detta summeras 
till att utemiljön för intilliggande skola kommer att försämras pga. ökat buller, 
miljöpåverkan samt att olycksrisken kommer att öka markant för den oskyddade 
trafikanten som ska korsa Gamla Fjälkingevägen på gång- och cykelvägen (som löper 
parallellt med väg 118, nord/syd, säker skolväg). Dessutom kommer ökad trafikbelastning 
påverka köbildning av fordon på Gamla Fjälkingevägen som ska köra ut på väg 118, 
således kommer olycksrisken att öka markant. 

För att underlätta trafikflödet och för att förbättra trafiksäkerheten föreslås att en 
cirkulationsplats byggs i aktuell korsning. Cirkulationsplatsen måste uppföras innan 
byggnation av bostäder verkställs på de båda planerade nya bostadsområdena (norr om 
Häggvägen samt aktuell detaljplan Hammar 8:12). Detta för att säkerställa god 
trafiksäkerhet både för motorfordon samt oskyddade trafikanter men framförallt för barn 
som ska korsa Gamla Fjälkingevägen för att nå skola, lekplats och andra anläggningar som 
finns i området. En åtgärdsvalsstudie tillsammans med Trafikverket bör genomföras innan 
detaljplanerna vinner laga kraft. 

Sammanfattning 
Stadsdelen Hammar, inkl. området kring C4 shopping, har under de senaste åren 
genomgått stora förändringar och utbyggnaden av affärsytor och bostäder har varit 
aggressiv. På kort tidsperiod kommer eller har antalet bostäder i området utökats mad ca 
1500st. Jag kan då konstatera att områdets infrastruktur i form av smidiga och 
funktionella trafiklösningar eftersatts eller utelämnats samtidigt som möjligheter till 
placering av barn i närliggande förskola och skola har försämrats. 

Om Hammar ska fortsätta att utvecklas i den takt som planeras är det av yttersta vikt att 
övriga stadsdelssamhället också fortsätter att utvecklas i form av utbyggd infrastruktur, 
att skolor och förskolor fortsätter att utvecklas och uppdateras i löpande takt med 
exploateringen. Trycket på skola och förskola i aktuell stadsdel är högt och det är 
angeläget att befintliga verksamheter erhåller de extra resurser som krävs för att möta 
den mängd nya elever som förväntas komma. Nya förskole- och skollokaler behöver 
byggas och utbyggnad måste ske parallellt som de nya planområdena växer fram och inte i 
efterhand. 

Kommentar 
Planområdet utgör en del av ett större markområde som i gällande översiktsplan (KF 21-12-
14) anges som stadsbygd. Planförslaget möjliggör för en bebyggelsestruktur och utformning 
som är förenlig med ställningstagandena i översiktsplanen. Inom planområdets västra del 
anges en nockhöjd som medger byggnation i upp till fem våningar som sedan trappas av 
österut. Väster om planområdet finns flerbostadshus uppförda i upp till 6 våningar och 
våningsantalet inom det aktuella planområdet bedöms vara lämpligt inom aktuell del av 
planområdet.  

Genomförd trafik- och bullerutredning (Trafik- och bullerutredning Östra Hammar, Ramböll 
2020-07-02) visar på en ökning av trafiken som en flöjd av detaljplanens genomförande, men 
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inte i sådan omfattning att det innebär en betydande störning för de närboende. 
Trafikökningen bedöms heller inte vara av sådan omfattning att åtgärder kommer att 
krävas på det statliga vägnätet, i detta fall Gamla Fjälkingevägen samt korsningen mellan 
Gamla Fjälkingevägen och väg 118/Åhusvägen. Trafikverket, i egenskap av väghållare för 
det statliga vägnätet (Gamla Fjälkingevägen och väg 118/Åhusvägen), har även de tagit del 
av utredningen och har ingen erinran mot de ställningstaganden och slutsatser som 
presenteras. 

Förvaltningen gör bedömningen att det är de boende ut med Hammar s:17 till gagn att 
möjliggöra för en koppling till planområdet. Idag är det en häck planterad utmed den 
aktuella sträckan mellan fastigheterna Hammar 8:337 och 8:338 och det är upp till 
delägande fastigheter i s:17 om de vill möjliggöra för passage eller ej. Anslutande gång- och 
cykeltrafik till planområdet avses ordnas utmed kommunala gator.  

Befintliga skolor och förskolor i området utgörs av Månsagårdens förskola (ca 600 m väster 
om planområdet) och Hammars skola, en grundskola för åk F-6 samt grundsärskola direkt 
väster om planområdet. Det pågår även ett kontinuerligt arbete med skola och förskola i 
kommunen och i närområdet. 2022 antog byggnadsnämnden en detaljplan för en ny förskola 
ca 800 meter väster om planområdet (Detaljplan för del av Hammar 138:24 m..fl., 1290K-
P2022/13), och 2023 öppnar Milnerskolan som är en ny grundskola för åk 4-9 , belägen ca 
1,5 km från planområdet.  

En övergripande trafikutredningen har genomförts på uppdrag av kommunledningskontoret 
där trafiksituationen för Hammar i stort har hanterats och ett antal förbättringsåtgärder 
föreslås (Trafikutredning Hammar, Ramböll, 21-04-13).   

Yttrandet föranleder ingen ändring av planförslaget.  

  

Sammanfattning av yttranden från intresseorganisationer, föreningar och 
övriga 

12.  Gladiolvägen 195 (Hammar 139:41) 
Jag önskar yttra mig i förslaget till detaljplanen Östra Hammar BN 17-1168. Nedan 
redovisar jag de invändningar som finnes mot att ytterligare bygga ett stort antal nya 
bostäder på Östra Hammar. 

C4 Shopping är ett relativt nytt handelsområde sydväst om planområdet och öppnades ju 
i september 2018. Dessa förändringar påverkade trafikflöden och rörelsemönster och är 
märkligt nog inte inkluderade i de utredningar som framförts i trafik och 
bullerutredningarna. Detta handelsområde påverkar stort både trafik/buller/parkerings 
och är även tillhåll för ungdomar och bilsamlingar på parkeringarna. 
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Det nya bostadsområdet vid C4-shopping är då inte heller inräknat i ovan utredning. De 
som bor där får i nuläget köra hela 3 kilometer enkel resa dagligen (6km per dag) i omväg 
för att ta sig ut på motorvägen då Blekingevägen stängts av för biltrafik och man måste ta 

sig andra hållet på Blekingevägen. Detta är ohållbart ur miljöaspekt. Den blockering/ 
trafikhinder som finns på Blekingevägen är ju orimligt även ur säkerhetsaspekt då ett 
stort antal trafikolyckor orsakats av detta trafikhinder. Planområdet är värdefull 80% 
bördig åkermark och bör bevaras. Det skulle vara svårt att motivera byggande så nära 
motorvägarna och vid existerande bilhallar/verkstäder (Volvo, Tofta Bil), det är inget läge 
som lämpar sig för ett stort bostadsområde som skulle medföra ytterligare trafik osv. I 
nuläget finns ett stort antal bostäder redan på närliggande C4 handels området.  

Kommunen bör istället successivt och gradvis bygga ut på lämpligt sätt de existerande 
bostadsområden som redan finns i Hammar eller alternativt i liten skala det område 
mellan Österäng och Hammar som finns vid Prästskogen.  

Kommentar 
Den trafik- och bullerutredning (Trafik- och bullerutredning Östra Hammar, Ramböll 2020-
07-02) som finns som bilaga till upprättad detaljplan utgår från dagens trafiksituation. Två 
större förändringar i det närliggande gatunätet har utförts de senaste åren. Blekingevägen 
väster om Nosabyvägen stängdes för genomgående trafik i september 2017 och trafiken 
hänvisas istället till Fundationsvägen. C4 Shopping ett nytt handelsområde sydväst om 
planområdet öppnades i september 2018. Dessa förändringar påverkar trafikflöden och 
rörelsemönster kring aktuellt planområde. Till stöd för bedömningen har GPS-data från 
fordon använts. Genom en start- och målpunktsanalys för C4 shopping ges en bild av hur 
trafiken till och från handelsområdet fördelar sig på omgivande vägnät. GPS-data för en 
tremånadersperiod 2019-09-01 – 2019-11-30 har kontrollerats och cirka 36 000 resor till 
och från handelsområdet utgör underlag för analysen. 

Frågan om den övergripande trafiksituationen i Hammar har hanterats i en separat 
trafikutredning på uppdrag av kommunledningskontoret. Syftet med utredningen har varit 
att granska trafiksituationen i Hammar utifrån de trafikförändringar som gjorts i samband 
med etableringarna söder om Blekingevägen och avgöra om det behövs åtgärder i 
trafiksystemet med hänsyn till boende och görs oberoende av nu aktuell planläggning.  
De platsspecifika trafik- och parkeringsförutsättningarna för planerad bostadsbebyggelse  
inom Hammar 8:12 m.fl. har utretts inom ramen för detaljplaneprocessen.  
 
Exploateringen medför ett ianspråktagande av 5,5 ha jordbruksmark. En utav kommunens 
största utmaningar är att hitta byggbar mark i stadsnära läge som har tillräckligt höga 
markförhållanden med hänsyn till översvämningsrisken från bl.a. Hammarsjön. 
Planområdets marknivåer ligger som lägst på 9,4 m över havsnivån varvid en exploatering 
för bostäder anses vara motiverad trots markens nuvarande funktion som jordbruksmark. 
Området utgör en del av ett större område  utpekat för byggnation/stadsbygd i gällande 
översiktsplan (KF 21-12-14). Exploatering av jordbruksmark ska utgöra ett västenligt 
samhällsintresse. På grund av olika faktorer, så som områdets tätortsnära lokalisering, 
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närhet till gång- och cykelstråk, kollektivtrafiknära läge, goda marknivåer med hänsyn till 
översvämningsrisken från Hammarsjön och områdets närhet till bl.a. service och skola 
bedöms föreslagen utveckling ha en lämplig lokalisering. Föreslagen exploatering bedöms 
tillgodose ett allmänt intresse genom att möjliggöra för bostadsutbyggnad i Hammar med en 
fördelaktig lokalisering  i enlighet med vad som framförts ovan. Sammantagningsvis kan 
anges att de negativa konsekvenserna som kommer att uppstå för jordbruket som näring 
bedöms som acceptabla.  

Yttrandet föranleder ingen ändring av planförslaget.  

Föreslagna förändringar av planförslaget 

Inkomna synpunkter under granskningen har medfört följande förändringar av 
planförslaget inför antagande:  

• Text i planbeskrivningen under rubriken Teknisk försörjning; Fjärrvärme, el, tele och 
bredband förtydligas.  

• Plankartan kompletteras med prickmark  för att tillgodose byggnadsfritt avstånd om 12 
meter till Gamla Fjälkingevägen för en mindre del av kvartersmarken inom fastigheten 
Hammar 8:68.  

• Yta för fördröjningsmagasin för dagvatten (Hammar 8:68) revideras så att 
säkerhetszonen mot Gamla Fjälkingevägen som sträcker sig 2 m från 
vägområdesgränsen efterföljs. 

• Den del av plankartan som medger nockhöjden till 16 m (Hammar 8:12) kompletteras 
så att totalhöjden även regleras, i enlighet med Trafikverkets yttrande. Totalhöjden 
anges här till 18 m, nockhöjden är oförändrat 16 meter. 

• Planbeskrivningen förtydligas enligt lantmäterimyndighetens synpunkter avseende 
flytt av befintliga ledningar för fiber och el, samt kostnader för reglering av mark.  

• Planbeskrivningen justeras så att det framgår att verksamhetsområde för vatten, spill, 
dagvatten gata och fastighet avses utökas och innefatta även planområdet i sin helhet.  

• Allmän plats för gata och natur som anges inom fastigheten Hammar 8:12 förskjuts 
något åt söder. Justeringen bedöms vara av redaktionell karaktär.  

• Plankartan revideras avseende prickmark inom fastigheten Hammar 8:12.  

• Planbestämmelser om exploateringsgrad justeras då bestämmelsen ska gälla inom 
användningen, inte egenskapen.  Förändringen innebär en något minskad byggrätt i 
relation till granskningsförslaget.  
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Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts: 

• Lokalgatans placering i väster inom Hammar 8:12 kommer inte att justeras enligt 
Förvaltnings AB Florestas förslag.  

• Byggrätten inom Hammar 8:12 avses vara flexibel och kommer därför inte att 
preciseras mer än vad som föreslås i upprättade antagandehandlingar.  

• Tillfart till planområdets östra del kommer att ske via befintlig grusväg i öster.  

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

• Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande, 

• revidera planhandlingarna enligt förslaget samt 

• godkänna detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för beslut om 
antagande med omedelbar justering.  

Meddelande inför antagande  

Följande personer/organisationer/myndigheter har under samrådet och/eller 
granskningen framfört synpunkter som inte helt eller delvis kunnat tillgodoses och ska 
därför underrättas inför kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen. 

•  Hammar 8:202 

•  Hammar 8:75 

• Förvaltnings AB Floresta, Hammar 8:320 

Besvärshänvisning  

Följande sakägare har under samråd och granskning framfört sådana synpunkter att de 
ska få överklagandeinformation: 

•  Hammar 8:202 

•  Hammar 8:75 

• Förvaltnings AB Floresta, Hammar 8:320 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
Daniel Wasden  Mari Wagner  
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planchef  planeringsarkitekt 
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1. Inledning 
Utredningen omfattar dagvattenhantering för Hammar 8:12 med planerad bostadsbebyggelse som 
skall bestå av både friliggande enbostadshus och sammanbyggda radhus/parhus/och kedjehus. 
Rapporten är en förstudie PM och ska inte ses som bygghandlingar. Förslag ges för hur 
dagvattensystemet skall utformas med redovisning av erforderliga magasinvolymer för att ta hand 
om 20-års regn, även konsekvenserna vid 100-års regn redovisas.  

Figur 1. Planområdets läge på kartan (rödmarkerat). 

Planområdet, se figur 1 ovan, ligger i östra delen av Kristianstads kommun och i östra delen av 
Hammar vid Gamla Fjälkingevägen. Nya planområdet är ca 6,2 ha stort och består idag mestadels av 
jordbruksmark. 

2. Förutsättningar 
Utredningen är baserad på tillhandahållet material från Kristianstads kommun i form av planskiss 
samt grundkarta i dwg-format. Planbeskrivning för “Detaljplan Hammar 8:12 och 8:127 m.fl. i 
Kristianstad” daterad  2020-02-13 har använts som underlag till bl.a. typ av bostäder samt antal 
boende i området. Alla beräkningar och ritningar har gjorts med hjälp av Auto CAD Civil 3D och 
beräkningsmallar som följer riktlinjerna i Svenskt vatten P110.  

Enligt Kristianstads kommuns dagvattenpolicy från 2010 ska åtgärder göras för att minska 
föroreningar och den naturliga vattenbalansen skall eftersträvas. Beställaren vill ha ett öppet 
dagvattensystem som smälter in i landskapsbilden och som renar och fördröjer dagvattnet på ett 
naturligt sätt och med rätt utformning ger ett mervärde för området.  
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3. Befintligt ledningssystem 

3.1 Befintliga VA-ledningar 

I västra området löper befintliga VA-ledningar längs med Nejmans väg och i östra delen längs Gamla 
Fjälkingevägen. Längs med Nejmans väg går en vattenledning i gjutjärn 150 mm samt 
spillvattenledning i betong 225 mm och en dagvattenledning 1978 betong 600 mm. Längs Gamla 
Fjälkingevägen går endast en vattenledning 75 mm PE.  Dagvattenledningar från dikningsföretag går 
genom områdets sydvästra del som enligt utredningen kan komma att behöva flyttas.  

3.2 Befintliga gas-, fiber-, el- och teleledningar 

Det går en optoledning längs områdets norra del österut.  Annars finns det inga gas, fiber el- eller 
teleledningar som korsar nya planområdet utan ledningarna går längs befintlig bebyggelse och längs 
omkringliggande vägarna Nejmars väg, Gamla Fjälkingevägen och Östra Blekingevägen.  

4. Geotekniska och geohydrologiska förhållanden 

4.1 Befintliga markförhållanden 

Planområdet lutar söderut och västerut. Geotekniken som utförts av WSP daterad 2019-04-12, visar 
att marken består till mesta del av silt och lera vilket innebär låg genomsläpplighet. Från SGUs 
jordartskarta, se figur 2, går det att utläsa att marken inom planområdet främst utgörs av jordarten 
glaciär lera, sandmorän och sand. Grundvatten nivån ligger på +2 till +4 meter enligt geotekniska 
undersökningar gjorda av WSP.   

Figur 2. Jordartskarta över planområdet.   
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4.2 Befintliga höjdförutsättningar och avrinning 

Hela planområdet ligger på en höjdnivå mellan +8.1 och +14.4 meter över havet. Dammar och diken 
bör förläggas i områdets lågpunkter som ligger i områdets södra och västra del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Höjdkarta över planområdet och de naturliga avrinningsvägarna (svart pil). 

Figur 3 ovan, visar också de naturliga avrinningsvägarna innan påbörjad bebyggelse. Man ser tydligt 
vilket håll ytavrinningen går. Det här tillsammans med höjdförhållanden  bestämmer var 
fördröjningsmagasinen bör placeras. 

5. Förslag till utformning av dagvattensystem 
Planområdet har delats in i fyra avrinningsområden/delområden A1, A2, A3, A4 som baseras på en 
höjdmodell över området, se figur 4. För beräkning har en avrinningskoefficient på 0,4 använts för 
hela området. 

Dagvattenflöde har beräknats för respektive avrinningsområde. Dimensionering har gjorts (enligt 
Svenskt vatten P110 ) för framtida ökade regnmängder med en klimatfaktor/säkerhetsfaktor på 1.3. 
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Vid beräkningar av dimensionerande regnintensitet har Dahlströms formel använts (enligt Svenskt 
Vatten publikation P110) 

 Figur 4. Indelning av avrinningsområden för planområdet enligt höjdmodell.  

Fördröjningsytornas placering visas i figur 5. Fördröjningarna dimensioneras för att ta hand om ett 
20-årsregn vid ett utlopp på 10 l/s och med den varaktighet som ger störst volym. I tabell 1 redovisas 
de beräknade volymerna.  

Från fördröjningsytorna avleds dagvatten i separata dagvattenledningar mot befintliga 
dagvattenledningar i Bågvägen. För damm 4 sker anslutningen i Gamla Fjälkingevägen.  

Figur 5. Förslag av utformning av dagvattensystem för planområdet.  
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Tabell 1. Beräkning av fördröjningsvolym vid 20-årsregn.  

Delområde  Area/Reducerad area (m2) Volym 20-årsregn (m3) 
1. 17500 / 7000 200 
2. 16500 / 6600 180 
3. 23400 / 9360 300 
4. 4900 / 1960 30 

5.1 100-årsregn 

För att undvika att den framtida exploateringen skapar översvämningsproblem inom och nedströms 
liggande områden vid större nederbörd bör fördröjningssystemet dimensioneras för att kunna 
omhänderta dagvatten upp till ett 100-årsregn. De framräknade volymerna vid ett 100-årsregn visas i 
tabell 2. Fördröjningsytorna bör förses med bräddavlopp som dimensioneras för en högre avledning 
är vid normalregn. I tabellen visas olika volym som krävs beroende på hur bräddavloppen 
dimensioneras. Den varaktighet som ger störst fördröjningsvolym varierar beroende på vilket 
dimensionerande utloppsvärde som väljs.  

Tabell 2. Beräkning av fördröjningsvolym vid 100-årsregn.  

Delområde  Area/Reducerad area (m2) Volym 100-årsregn 
(m3) 
Utlopp 10 l/s  

Volym 100-årsregn 
(m3) 
Utlopp 20 l/s 

Volym 100-
årsregn (m3) 
Utlopp 30 l/s 

1. 17500 / 7000 470 360 310 
2. 16500 / 6600 440 330 280 
3. 23400 / 9360 700 540 460 
4. 4900 / 1960 80 60 50 

5.2 Utformning av fördröjningsytor  

Rekommenderad släntlutning på dammar är 1:6 -1:4 för att underlätta underhåll, säkerhet och 
gestaltning. Slänternas lutning avgör utbredningen på fördröjningsytan och exakta utformningen får 
bestämmas i projekteringsskedet. Hur bräddavloppen ska dimensioneras behöver också bestämmas i 
projekteringen då detta spelar roll för nedströms liggande ledningsnät och utformningen av 
fördröjningsytan.  

Dagvattenfördröjningarna kan göras antingen med permanent vattenyta eller som gräsytor där 
dagvatten endast blir stående tillfälligt. Eftersom dagvattenytorna är beräknade för att kunna 
omhänderta ett större regn kommer endast en mindre volym av fördröjningens totala kapacitet att 
användas vid ett normalt regn och detta måste tas i beaktning vid utformning av fördröjningarna.  

Fördröjningarnas utbredning som visas i figur 5 är ett förslag som baseras på en släntlutning på 1:6. 
Den framräknade volymen räcker för att täcka det fördröjningsbehov som har beräknats.  
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6. Flöden och ledningsdimensionering 

6.1 Dagvattenflöden vid 20-årsregn 

Planområdet har delats in i fyra avrinningsområden/delområden A1, A2, A3, A4 se figur 5 ovan.  
Dagvattenflöde har beräknats för respektive avrinningsområde. 
Dimensionering har gjorts (enligt Svenskt vatten P110 ) för framtida ökade regnmängder med en 
klimatfaktor/säkerhetsfaktor på 1.3. 

Vid beräkningar av dimensionerande regnintensitet har Dahlströms formel använts (enligt Svenskt 
Vatten publikation P110): 

Ekvation 1: iÅ = 190 × �Å
3

  ×  ln(TR)
 TR

0,98 + 2 

iÅ = regnintensitet, l/s, ha  

TR = 
 
regnvaraktighet, minuter  

 
Å = återkomsttid, månader  
    

 

 
 
  

 

Vid beräkning av dimensionerande flöde (enligt Svenskt Vatten publikation P110) har rationella 
metoden använts: 

Ekvation 2:  
 qd dim = 𝐴𝐴 × 𝜑𝜑 × 𝑖𝑖Å 

 
dimensionerande flöde, l/s 

 A = avrinningsområdets area, ha 

 avrinningskoefficient  
Ared = reducerad area, ha [fi*A]  
iÅ = dimensionerande regnintensitet, l/s, ha 

  

qd dim 

 
𝜑𝜑 = 
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Tabell 3. Storlek på flöden efter exploatering med säkerhetsfaktor vid 20-års regn. 

 

Sammanvägd avrinningskoefficient på 0,4 har använts enligt P110 för blandad bebyggelse 
Återkomstiden har satts till 20 år med regnintensitet på 287 l/s,ha och en med en varaktighet på 10 
minuter. För att ta hänsyn till att regnintensiteten förväntas öka i framtiden så har den multiplicerats 
med en klimatfaktor 1.3 vilket ger en regnintensitet på 373 l/s,ha och med en varaktighet på 10 
minuter. Vid exploatering ökar vanligen andelen hårdgjorda ytor, vilket får till följd att ytavrinningen 
ökar p.g.a. minskade infiltrationsmöjligheter. 

 

  

6.2 Dagvattenflöden vid 100-årsregn 
Framtida dagvattenflöden har beräknats vid ett 100-års regn för avrinningsområdena. 
Regnintensiteten blir vid 100-års regn 489 l/s,ha med en varaktighet på 10 minuter. Med en 
klimatfaktor på 1.3 blir flödet 636 l/s,ha vid ett regn med varaktighet på 10 minuter.  Tabell 4 nedan 
visar dagvattenflöden efter exploatering och med klimatfaktor på 1.3 vid 100-årsregn med en 
varaktighet på 10 minuter. 

Tabell 4. Dagvattenflöden efter exploatering med klimatfaktor vid 100-års regn och en varaktighet på 10min. 
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7. Höjdsättning 
För att ta hand om de här extra stora flödena så måste en rinnvägar skapas och översvämningsvägar 
planeras så att byggnaderna inte skadas.  

Ledningsnätet ska dimensioneras för att kunna avleda nederbörd upp till ett 20-årsregn. Vid ett 
större regn kommer ledningsnätet att vara överbelastat och det bli en ökad avrinning längs mark och 
asfaltytor. Fördröjningsytorna är placerade i lågpunkter och vid projektering av gata och mark ska 
ytlig avledning mot fördröjningsytorna säkras. Området måste också höjdsättas så att dagvatten 
avleds bort från byggnader. Gator ska anläggas lägre än fastighetsmarken och byggnader måste ha 
färdigt golv minst 0,35 m över gatunivån. 

Dräneringssystemets utformning bestäms i projekteringsskedet och utformas så att en avledning kan 
ske utan risk för dämning.  
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1 ALLMÄNT  

1.1 OBJEKT 
WSP Sverige AB har på uppdrag av Kristianstads kommun utfört en 
kombinerad geoteknisk, markmiljöteknisk och hydrogeologisk undersökning 
inför upprättande av ny detaljplan. För ungefärligt läge av 
undersökningsområdet se Figur 1.  

 
Figur 1: Satellitkarta där ungefärligt läge för undersökt område är markerat med röd polygon. 
Källa: Eniro.se. 

1.2 DOKUMENTETS SYFTE 
Denna utredning och detta dokument har till syfte att översiktligt redogöra för 
de geotekniska, miljötekniska och hydrogeologiska förutsättningarna på 
aktuellt område. 

Utredningen ska ligga till grund för framtagning av detaljplan. 

Denna handling är ej framtagen som ett underlag för projektering och ska 
inte biläggas ett eventuellt förfrågningsunderlag.  

1.3 UNDERLAG FÖR PM 
Vid upprättande av denna PM har följande underlag använts:  

· Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – Geoteknik och 
markmiljö, Detaljplan för Hammar 8:12 m fl, daterad 2019-04-12. 

· Historiska flygfoton från Lantmäteriet från beställaren 
· Utdrag ur SGUs (Sveriges geologiska undersökning) kartgenerator  

för aktuellt område:   
o    Geologiska jordartskartan    
o    Geologiska berggrundskartan    
o    Jorddjupskartan 



 
 

 

 
 

1.4 STYRANDE DOKUMENT 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 samt SS-EN 1997-2 med 
tillhörande nationella bilagor. Materialklass och tjälfarlighetsklass enligt AMA 
Anläggning 17. 

2 PLANERAD BYGGNATION 

Enligt mottagna uppgifter avser detaljplanen nya byggrätter för bostäder i 
anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och skola. Planerad 
bostadsbyggnation är tänkt att uppföras i olika former så som friliggande 
enbostadshus, sammanbyggda (par/rad/kedjehus) och som flerbostadshus, 
alla i 1-2 plan och flerfamiljshus med något fler våningsplan (3-4). Inga 
bostäder planeras med källare. 

Detaljplanen ska även innefatta VA, lokalgator och grönområde. 

3 MARKTEKNISKA 
UNDERSÖKNINGAR 

3.1 GEOTEKNIK 

3.1.1 Tidigare undersökningar 
Inga tidigare geotekniska undersökningar för rubricerat objekt har 
tillhandahållits eller hittats vid arkivsök. 

3.1.2 Nu utförd undersökning 
Fältundersökning utförd i februari 2019.  

För redovisning av geoteknisk undersökning hänvisas till Markteknisk 
undersökningsrapport (MUR) – Geoteknik och markmiljö, Detaljplan för 
Hammar 8:12 m fl, daterad 2019-04-12. 

3.2 MARKMILJÖ 
Fältundersökning utförd i februari 2019.  

För redovisning av den översiktliga miljötekniska undersökningen hänvisas 
till Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – Geoteknik och markmiljö, 
Detaljplan för Hammar 8:12 m fl, daterad 2019-04-12. 

Den västra delen av undersökningsområdet är endast undersökt för 
markmiljö, se MUR. 

3.3 MARKRADON 
Ingen markradonundersökning har utförts i detta uppdrag. 
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4 BEFINTLIGA MARKTEKNISKA 
FÖRHÅLLANDEN 

4.1 OMRÅDESHISTORIK 
Inom fastighet 8:113 som idag är en skolgårdsyta har det tidigare bedrivits 
växthusverksamhet som numera har upphört. Av flygbilder över området kan 
man utläsa att dessa har rivits någon gång mellan 1999-2004.  

Fastigheten Hammar 8:186 är 33 823 m2, Hammar 8:12 är 17 336 m2, 
Hammar 8:127 är 4 400 m2 och Hammar 8:113 är 33 6776 m2 där endast ca 
11 000 m2 omfattas av undersökningen. Fastigheterna Hammar 8:186 och 
8:127 är i dag åkermark och fastigheten 8:12 är en gräsyta. Inom fastigheten 
Hammar 8:113 bedrivs idag skolverksamhet och den östra delen som 
omfattas av undersökningen är idag skolgård. 

Enligt information från Miljö- och hälsoavdelningen i Kristianstad kommun 
samt information från historiska flygfoton från 1940, 1956-57 och 1969 har 
följande information erhållits om historiken på fastigheterna. Se Figur 2 - 
Figur 4 för flygfoton. 

Fastigheten Hammar 8:186 här enligt flygfoton varit åkermark. Denna 
fastighet ingår i Hammar 8:127 på de gamla flygfotona. 

Fastigheterna Hammar 8:127 här enligt flygfoton varit åkermark. I flygfoton 
från 1940 syns en byggnad men denna finns inte kvar med på flygfoton från 
1956–1957. 

På fastigheten Hammer 8:12 ligger det ett antal byggnader angränsande till 
fastigheten Hammar 8:113 i väster. Det ser även ut som att ett mindre 
växthus kan ha funnits angränsande till fastigheten 8:113. De övriga delarna 
kan ha varit åkermark öster om byggnaden. Idag består hela området av en 
gräsyta med en liten träddunge där husen har varit. 

På fastigheten Hammar 8:113 syns växthus i det sydöstra hörnet på flygfoton 
från 1956–1957. På flygfoton från 1969 syns ytterligare växthus norr om de 
befintliga. Enligt kommunen har det inte utförts någon miljöundersökning i 
samband med att nya delen av skolgården anlades. De två fotbollsplanerna 
är i princip anlagda direkt på befintlig markyta. En del ytlig jord schaktades 
upp och lades upp i tre kullar. En del ytlig jord användes även för utfyllnad 
när det gamla huset med källare i fastighetens nordvästra hörn revs. 



 
 

 

 
 

 
Figur 2. Flygbild från 1940. 

 
Figur 3. Flygbild från 1956 – 57.  
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Figur 4. Flygbild från 1969.  

4.2 TOPOGRAFI OCH MARKANVÄNDNING 
Undersökt område ligger i området Hammar i östra Kristianstad. Undersökt 
område ligger inom fastigheterna Hammar 8:12, 8:186, 8:127 och 8:113 som 
till största del består av åkermark. På fastighet 8:113 ligger Hammar skola. 

Markytan inom undersökningsområdet har uppmätta nivåer vid borrhålen 
som varierar mellan +7,9 och +13,0 (RH2000). Markytan lutar generellt från 
ost ner mot väst.   

4.3 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  
Skruvprovtagningarna visar på en jordprofil som i undersökningspunkterna 
generellt består av sandig mulljord ovanpå sandmorän alternativt siltmorän. 
Ställvis förekommer ett lager av lermorän, sand, silt och lera mellan den 
sandiga mulljorden och sandmoränen/siltmoränen.  

sandig Mulljord/mullhaltig Sand 
Den sandiga mulljorden/mullhaltiga sanden ställvis innehållande lera och silt 
har en mäktighet som varierar mellan 0,2 och 0,9 m, och återfinns på nivåer 
mellan +13,0 och +8,5. De största mulljordsmäktigheterna har påträffats i 
undersökningspunkterna 19W10 och 19W11.  

Den sandiga mulljorden/mullhaltiga sanden bedöms tillhöra materialtyp 6A 
eller 5B och tjälfarlighetsklass 3 eller 4.  

Lermorän 
Lermorän innehållande silt har påträffats i en undersökningspunkt mellan 
lerig mullhaltig sand och siltmoränen. Mäktigheten på lermoränlagret är 1,1 
m och återfinns på nivåer mellan +10,7 och +9,6.  

Inga hållfasthetsparametrar har uppmätts i detta lager.   

Lermoränen bedöms tillhöra materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4.  

Lera 
Lerlager innehållande silt och sand har påträffats i två undersökningspunkter 
i de sydvästra delarna av undersökningsområdet. Den uppmätta mäktigheten 
på lerlagren varierar mellan 0,2 och 2,5 m, och återfinns på nivåer mellan 
+11,0 och +5,5. Den största mäktigheten återfinns längst sydväst i 
undersökningsområdet beläget invid gränsen till fastighet 8:113 (Hammar 
skola).  



 
 

 

 
 

Hållfasthetsparametrar har uppmätts i en undersökningspunkt där lerskiktets 
odränerade skjuvhållfasthet generellt bedöms vara låg. 

I lerskiktet har vattenkvoten uppmätts till mellan 23 och 40 % och 
konflytgränsen till mellan 49 och 69 %.  

Leran bedöms variera mellan materialtyp 4B och 5A och tjälfarlighetsklass 3 
och 4.  

Sand 
Sandlager ställvis innehållande silt har påträffats i två undersökningspunkter 
centralt/nordöst i området. Den uppmätta mäktigheten på sandlagren 
varierar mellan 0,3 och 1,8 m och återfinns på nivåer mellan +12,2 och 
+10,5.  

Inga hållfasthetsparametrar har uppmätts i dessa sandskikt.   

Sanden bedöms tillhöra materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2. 

Silt 
Silt innehållande sand har påträffats i en undersökningspunkt (19W15). Den 
uppmätta mäktigheten på sandlagret är 1,4 m och återfinns på nivåer mellan 
+10,6 och +9,2.  

Inga hållfasthetsparametrar har uppmätts i dessa siltskikt.   

Silten bedöms tillhöra materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. 

Sandmorän/Siltmorän  
Underst i undersökt jordprofil återfinns sandmorän alternativt siltmorän. 
Moränen har på flera platser inslag av silt och lera. Moränens överyta 
återfinns på mellan 0,3 och 3,4 m under markytan vilket motsvarar nivåer på 
mellan +12,8 och +8,5.  
 
Sandmoränens/Siltmoränens lagringstäthet varierar mellan mycket lös och 
mycket fast. Generellt är lagringstätheten lägre för de lager som återfinns 
högre upp i jordprofilen.  

Sandmoränen bedöms tillhöra materialtyp 4A och tjälfarlighetsklass 3. 

Siltmoränen bedöms tillhöra materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. 

4.4 FAST BOTTEN 
Det uppskattade jorddjupet ligger enligt SGUs jorddjupskarta på mellan 10-
30 m. SGUs berggrundskarta visar på karbonatrik sedimentär berggrund.  

Utförda sonderingar har avslutats som djupast 11,3 m under markytan utan 
stopp mot förmodat berg. Fast botten i form av berg har inte påträffats vid 
fältundersökningen.  

4.5 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 
I utförda skruvprovtagningar registrerades inget fritt vatten då borrhålen var 
torra vid undersökningstillfället.  

Vid fältundersökningen installerades även 4 stycken grundvattenrör för 
grundvattenobservationer spridda över området. Mätningar av 
grundvattennivåer har utförts under fältundersökningen samt ytterligare två 
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gånger där grundvattennivån vid den senaste mätningen, registrerades på 
mellan 2,6 och 3,9 m under markytan, vilket motsvarar i nivåer på mellan 
+9,2 och +4,1.   

Det ska noteras att grundvattenytan och även den fria vattenytan varierar 
under året och kan således påträffas på högre (såväl som lägre) nivåer vid 
andra tidpunkter på året än vad som registrerats under fältundersökningen. 
Grundvattenytan ligger generellt som lägst i september och oktober i södra 
Sverige och de högsta nivåerna brukar uppmätas i april och maj.   

4.6 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN 
Bedömningen av områdets topografi och jordprofil ger att det inte finns en 
risk för totalstabilitetsproblem. Ingen stabilitetsberäkning har utförts.  

4.7 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 
Med hänsyn till områdets geologiska och geotekniska förutsättningar 
bedöms sättningsrisken som liten för de planerade konstruktioner 
undantaget jord med organiskt innehåll som är mycket sättningskänslig och 
olämpliga att grundlägga sättningskänsliga konstruktioner på.  

Leran innehållande silt som påträffats i två undersökningspunkter bedöms 
som ej sättningskänslig för laster som underskrider 80% av 
förkonsolideringstrycket. Enligt programvaran CONRAD är jorden vid 
undersökningspunkt 19W09 överkonsoliderad med mer än ca 200 kPa. 

4.8 MILJÖTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
Provtagning är utförd på jord samt grundvatten. 

Jämförvärden 

Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning:  

Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av 
markanvändning. Marken ska t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, 
odling etc. Grundvatten skyddas som naturresurs inom området och ska 
kunna används till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, 
vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av 
markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas.  

Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning. Marken kan t.ex. användas för kontor, industrier eller 
vägar. Grundvattnet skyddas som naturresurs 200 m nedströms området. De 
exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under 
sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom 
området. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget 
ytvatten skyddas.  

Området ligger inom ett område där det planers exploateras med villor varför 
riktvärdena för känslig markanvändning bedöms vara gällande.  

En sammanställning över uppmätta halter i jord jämfört med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och 
mindre känslig markanvändning (MKM) finns i bilaga 1.  



 
 

 

 
 

Uppmätta halter i grundvattnet jämförs med Svenska Petroleum och 
Biodrivmedel Institutets riktvärden för bensinstationer (SPBI, 2011) och 
SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013). Analysresultaten 
jämförs även med Holländska riktvärden (VROM, 2009). De Holländska 
riktvärden som använts är de s.k. ”Target values”, d.v.s ”målsättningsvärde”, 
vilket för grundvatten är tänkt som ett riktmärke på längre sikt för när 
föroreningar inte utgör en risk för miljön, och ”Intervention values”, d.v.s. 
halter då grundvattnets kvalitet är klart försämrat och då 
efterbehandlingsåtgärder bör övervägas.  

En sammanställning över uppmätta halter i grundvatten i bilaga 2.  

Resultat av laboratorieanalyser jord 

Totalt har 16 jordprover analyserats på laboratorium med avseende på 
metaller, fraktionerade alifater och aromater, BTEX och PAH samt tre 
jordprover med avseende på bekämpningsmedel.  

Provpunkterna 19W01 till 19W07 ligger inom skolområdet och provpunkterna 
19W08 till 19W18 ligger inom det resterande undersökningsområdet 

Resultaten av laboratorieanalyserna visar på följande: 

· I provpunkt 19W02 djup 0-0,7 m u my påvisas halter av 
bekämpningsmedel summa aldrin-Dieldrin över Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för KM. 

· I provpunkterna 19W04 djup 0,5-1,0 m u my och 19W05 djup 0-0,4 
m u my detekteras bekämpningsmedel men under 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. 

· I provpunkt 19W04 djup 1,0-1,5 m u my påvisas halter av kvicksilver 
över Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. 

· I provpunkt 19W06 djup 0-0,6 m u my påvisas halter av PAH-M och 
PAH-H över Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. 

Resultat av laboratorieanalyser grundvatten 

Totalt har 3 grundvattenprover (19W01, 19W05 och 19W18) analyserats på 
laboratorium med avseende på metaller, fraktionerade alifater och aromater, 
BTEX och PAH. I provpunkt 19W05 analyserades grundvattnet även för 
bekämpningsmedel.  

I de analyserade grundvattenprover påträffades inga föroreningar över 
tillämpade rikt- och jämförvärden med avseende på metaller, olja, BTEX och 
PAH. Halterna av fraktionerade alifater, aromater, BTEX samt PAH ligger 
alla under analysmetodernas detektionsgränser i samtliga prover. För 
metallerna är det generellt mycket låga halter. Nickelhalterna är dock måttlig 
till hög halt men ligger under dricksvattennormen. Kvicksilverhalterna ligger 
under detektionsgränsen vilket motsvarar klass 4 enligt 
bedömningsgrunderna. Detektionsgränsen av kvicksilver är dock under 
dricksvattennormen som ligger på 1 µg/l för tjänligt vatten med anmärkning. 

I provpunkt 19W05 analyserades grundvattnet på bekämpningsmedel men 
alla analyserade ämnen ligger under detektionsgränsen.  
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5 SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER 

5.1 ALLMÄNT 
De geotekniska förutsättningarna för kommande bebyggelse är relativt goda 
inom det undersökta området för planerad bebyggelse.  

Skruvprovtagningarna visar på en jordprofil som i undersökningspunkterna 
generellt består av sandig mulljord ovanpå sandmorän alternativt siltmorän. 
Ställvis förekommer lager av lermorän, sand, silt och lera mellan den sandiga 
mulljorden och sandmoränen/siltmoränen.  

Enligt uppgifter är planerad bostadsbyggnation tänkt att uppföras i olika 
former så som friliggande enbostadshus, sammanbyggda (par/rad/kedjehus) 
och som flerbostadshus, både lägre i 1–2 plan och flerfamiljshus med något 
fler våningsplan (3–4). Med undantag för området med lera (sydvästra delen 
av det geotekniskt avgränsade området), bedöms marken ur geoteknisk 
synvinkel vara lämplig att bebygga med blandad bebyggelse upp till 4 
våningar. För området med påträffad lera bedöms marken vara lämplig att 
bebygga med 1–2 våningshus.  

5.2 GRUNDLÄGGNING 
Grundläggning av planerade byggnader kan utföras med olika metoder; 
plattgrundläggning, pålgrundläggning eller kompensationsgrundläggning. 

Plattgrundläggning 
Baserat på denna översiktliga undersökning bedöms byggnaderna kunna 
grundläggas på konventionellt sätt med platta på mark utan 
grundförstärkning. Innan plattgrundläggning måste all organisk jord (mulljord 
och jord med organiskt innehåll) under planerade byggnader och 
anläggningar schaktas ur och återfyllas med packad fyllning enligt AMA 
Anläggning 17 innan grundläggning. Utskiftningsdjupet i utförda 
undersökningspunkter är ca 0,2 – 0,9 m. Det ska beaktas att 
utskiftningsdjupet lokalt kan variera. 

Grundläggning kan ske konventionellt med platta på mark med (om 
nödvändigt) packad uppfyllnad ovanpå naturligt lagrad jord. Grundläggning 
skall utföras frostfritt. Grundläggningsarbeten skall utföras i torrhet och i icke 
tjälad jord. 

Grundläggningens dimensioner skall kontrolleras av ansvarig konstruktör i 
samband med detaljprojektering. 

Pålgrundläggning eller kompensationsgrundläggning 

Vid området där lera påträffats (sydvästra delen av det geotekniskt 
avgränsade området) kan det bli aktuellt med grundläggning med pålar eller 
kompensationsgrundläggning med lättfyllning för byggnader med fler än två 
våningar om den planerade byggnationen inte klarar av förväntade 
sättningar.  

Kompletterande sättningsberäkningar ska utföras av geotekniker när 
byggnadernas placering och laster är kända. 



 
 

 

 
 

Typen av pålar och bedömt pålstopp bestäms i samband med 
kompletterande undersökningar vid detaljprojekteringen.  

5.3 SÄTTNINGAR 
Byggnation av hus ska ej ske ovan den organiska jorden. Den organiska 
jorden skall då schaktas ur och ersättas med ett lämpligt friktionsmaterial 
enligt AMA Anläggning 17. 

5.4 RADON 
Ingen markradonmätning har utförts inom ramarna för projektet.  
Radonundersökning bör utföras vid fortsatt arbete. 

5.5 MARKMILJÖ 
Området ligger inom ett område där det planeras exploateras med villor 
varför riktvärdena för känslig markanvändning bedöms vara gällande.  

Utförd provtagning visar att det förekommer fyllnadsmassor inom en 
provpunkt inom det aktuella området med en mäktighet på ca 1,5 m u my. 
Totalt analyserades 16 jordprover inom området med avseende på metaller, 
fraktionerade alifater och aromater, BTEX och PAH. Analysresultat visar på 
förekomst av förhöjda föroreningshalter med avseende på kvicksilver, PAH-
M och PAH-H från provpunkterna 19W04 och 19W06 över riktvärdet för KM. 
Bekämpningsmedel analyserades i tre jordprover. I provpunkt 19W02 
påträffades bekämpningsmedel över riktvärdet för KM och detekterades 
även i provpunkarna 19W04 och 19W05 dock under riktvärdet för KM. Alla 
punkter där förorening har påträffades ligger inom skolområdet. 

Grundvattenproverna från området visar inte på förhöjda halter av metaller, 
olja, BTEX, PAH eller bekämpningsmedel. 

5.6 FYLLNING OCH PACKNING 
Efter eventuell urgrävning av den organiska jorden eller annat ej lämpligt 
material under kommande gator och byggnad skall återfyllnad utföras med 
materialtyp 2 eller 3 som packas i enlighet med AMA Anläggning 17. 

5.7 SCHAKTNING 
Grundläggningsnivån är i dagsläget okänd. Alla schaktarbeten ska bedrivas 
med hänsyn till aktuell jordart och rådande grundvattenyta samt rådande 
väderförhållanden. Schakt ska bedrivas så att exempelvis uppluckring, 
bottenupptryckning, tjällyftning, uppmjukning, flytproblem etc. av färdig 
schaktbotten ej sker. Allmänna råd återfinns i ”Schakta säkert”, senaste 
utgåvan.    

Grundvattenytan skall avsänkas enligt nedan under schaktbotten och 
schaktslänter skyddas mot nederbörd och uttorkning. Vid djupare schakter 
och vid schakt nära befintlig väg och byggnader skall särskilda anvisningar 
tas fram.   

Jordens innehåll av silt medför att nederbörd och höga grundvattennivåer 
kan medföra problem i samband med schaktarbeten. Siltig jord är 
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flytbenägen vid högt vatteninnehåll och förlorar därmed sin bärighet. Även 
vid uttorkning kan rasrisk förekomma för silt och sandjordar som ställs i alltför 
branta schaktlutningar. För att undvika vattenansamlingar skall schaktbotten 
utföras med svagt fall.   

5.8 GRUNDVATTENSÄNKNING 
Grundvattenytan ska avsänkas under anläggningsarbetena till en nivå som 
motsvarar 0,5 m under planerad schaktbotten för att undvika grundbrott. 
Observation i installerade grundvattenrör skall utföras innan schaktarbeten 
påbörjas för att tillse att grundvattennivån är avsänkt till en nivå som 
motsvarar ca 0,5 m under planerad schaktbotten. Viktigt att en eventuell 
grundvattensänkning utförs så att risk för skadlig omgivningspåverkan inte 
kan ske. Om grundvattensänkning behöver utföras bör en riskanalys 
upprättas. 

5.9 GATOR OCH LEDNINGAR 
Höjdsättning av området är ej fastställd i dagsläget, men WSP 
rekommenderar att man i möjligaste mån följer befintliga nivåer alternativt 
höjer markytan något för att få en god möjlighet till avledning av vatten etc. 

Organisk jord (mulljord och jord med organisk halt) ska utskiftas inom 
området innan gator, ledningar och parkeringar anläggs. Alternativt ska 
sättningar för vägar och ledningar accepteras av beställaren. Sättningarnas 
storlek ska uppskattas av geotekniker. 

WSP bedömer att grundläggning generellt kan ske utan särskilda 
förstärkningsåtgärder, men att överbyggnader och hårdgjorda ytor och 
ledningar skall anpassas till att jorden inom området tillhör materialtyp 5A 
och tjälfarlighetsklass 4 (men även materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1 
beroende på lokalitet) enligt AMA Anläggning 13. 

Ledningsschakter skall utföras med betryggande säkerhet mot ras och skred. 
Ledningar skall grundläggas på frostfritt djup. Grundläggningar av ledningar 
bör utföras i enlighet med AMA Anläggning 17. 

5.10 OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN 
Inom området består jordens översta meter av varierande jordarter vilket 
påverkar genomsläppligheten.  

Grundvattenytan inom området bedöms ligga på mellan ca 2,0 till 4,0 m 
under markytan. Vid detaljprojektering och känd placering bör noggrannare 
undersökningar utföras. 

5.11 VIDARE ARBETEN 
Geoteknik 

Undersökningens omfattning uppfyller syftet att översiktligt kartlägga 
jordprofil och variation i relativa hållfastheter inom området inför framtagande 
av detaljplan. Vid detaljprojektering av byggnader skall 



 
 

 

 
 

undersökningspunkterna förtätas enligt SS-EN 1997-2 och då skall också 
materialparametrarna tas fram. 

Fältbenämning och labbenämning skiljer sig mellan en del prover. Skillnaden 
gäller främst den påträffade moränen och beror troligen på att jordproverna 
ligger nära varandra i beskrivning. Skillnaden bedöms dock inte påverka 
arbetet med framtagning av detaljplan. 

Inför detaljprojektering rekommenderas att siktanalyser utförs på 
moränen. Resultaten sammanställs i siktkurvor som beskriver 
kornstorleksfördelningen hos jordprovet för att med säkerhet kunna fastställa 
dess benämning och vidare arbete med framtagandet av 
materialparametrar.  

Utredning av grundläggning av gator och ledningar bör utföras i samband 
med att höjdsättning av området planeras. 

Hydrogeologi 

På grund av en relativt kort mätserie, variation i de uppmätta 
grundvattennivåerna samt att mätning är utförd under vinterhalvåret bör ett 
konservativt antagande om grundvattenytans nivå göras. 
Grundvattenmätningar bör utföras regelbundet i området för att skapa en 
mer tillförlitlig bild av grundvattennivåer och årstidsvariationer inom området. 

Markmiljö 

Förslagsvis utföras en kompletterande miljöprovtagning inför exploatering för 
att avgränsa de påträffade föroreningar och att kunna hantera eventuella 
schaktmassor på ett korrekt sätt. 

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på 
erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Det kan inte uteslutas 
att det finns föroreningar i punkter eller områden som inte har undersökts 
eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte har analyserats. 

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Innan schaktarbeten får ske 
måste en anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt § 28 Förordning (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd göras till tillsynsmyndigheten i god 
tid.  

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ skall den som äger eller brukar en fastighet 
oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta 
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön, därför rekommenderar vi att denna rapport tilldelas 
tillsynsmyndigheten  
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Uppdragsnummer: 10280915 Bilaga 5.1: Sammanställning  analysresultat jord - BTEX, fraktionerade alifater och aromater, PAH och metaller 

Provets märkning
19W01_

0-0,65
19W02_

0,7-1,2
19W03_

0-0,5
19W04_

0-0,5
19W04_

1,0-1,5
19W04_

1,5-2,0
19W05_

0,4-0,9
19W06_

0-0,6
19W07_0,55-

1,05
19W08_0,35-

0,85
19W09_

0-0,3
19W10_

0-0,65
19W12_

0-0,25
19W13_

0,3-0,8
19W15_

0-0,5
19W18_

0-0,3
Mindre än ringa 

risk* KM** MKM** FA***

Laboratoriets Provnummer 
177-2019-
02270979

177-2019-
02270980

177-2019-
02270981

177-2019-
02270982

177-2019-
02270983

177-2019-
02270984

177-2019-
02270985

177-2019-
02270986

177-2019-
02270987

177-2019-
02270988

177-2019-
02270989

177-2019-
02270990

177-2019-
02270991

177-2019-
02270992

177-2019-
02270993

177-2019-
02270994    

Provtagningsdag 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11    
Djup 0-0,65 0,7-1,2 0-0,5 0-0,5 1,0-1,5 1,5-2,0 0,4-0,9 0-0,6 0,55-1,05 0,35-0,85 0-0,3 0-0,65 0-0,25 0,3-0,8 0-0,5 0-0,3    

Ämne Enhet    
Torrsubstans % 89,8 74,7 87,1 82,6 84,1 77,5 75,6 85,1 75 93 81 89,8 86,7 88,6 82,7 86,8    
BTEX
Bensen mg/kg Ts < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 - 0,012 0,04 -
Toluen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - 10 40 -
Etylbensen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - 10 50 -
M/P/O-Xylen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - 10 50 -
Summa TEX mg/kg Ts < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 - - - -
Fraktionerade alifater och aromater    
Alifater >C5-C8 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 - 25 150 -
Alifater >C8-C10 mg/kg Ts < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - 25 120 1000
Alifater >C10-C12 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 - 100 500 1000
Alifater >C12-C16 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 - 100 500 10000
Summa Alifater >C5-C16 mg/kg Ts < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0    
Alifater >C16-C35 mg/kg Ts 37 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 18 < 10 < 10 < 10 < 10 - 100 1000 10000
Aromater >C8-C10 mg/kg Ts < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 - 10 50 1000
Aromater >C10-C16 mg/kg Ts < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 2 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 - 3 15 -
Aromater >C16-C35 mg/kg Ts < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 3,4 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 - 10 30 1000
Oljetyp < C10 Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår    
Oljetyp > C10 Motorolja Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Ospec, Utgår Utgår Utgår Utgår    
Polycykliska aromatiska kolväten    
Summa PAH med låg molekylvikt mg/kg Ts < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,51 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,6 3 15 -
Summa PAH med medelhög molekylvikt mg/kg Ts 0,15 < 0,075 0,14 0,18 0,14 < 0,075 < 0,075 10 < 0,075 < 0,075 0,13 < 0,075 0,11 0,18 0,11 0,15 2 3,5 20 -
Summa PAH med hög molekylvikt mg/kg Ts 0,18 < 0,11 0,22 0,26 0,15 < 0,11 < 0,11 8,1 < 0,11 < 0,11 0,15 < 0,11 0,13 0,15 0,13 0,14 0,5 1 10 -
Summa cancerogena PAH mg/kg Ts 0,17 < 0,090 0,21 0,23 0,13 < 0,090 < 0,090 7,4 < 0,090 < 0,090 0,14 < 0,090 0,12 0,13 0,11 0,13 - - - 100
Summa övriga PAH mg/kg Ts 0,21 < 0,14 0,2 0,26 0,2 < 0,14 < 0,14 11 < 0,14 < 0,14 0,19 < 0,14 0,17 0,24 0,17 0,21 - - - 1000
Summa totala PAH16 mg/kg Ts 0,38 < 0,23 0,41 0,48 0,33 < 0,23 < 0,23 19 < 0,23 < 0,23 0,32 < 0,23 0,29 0,37 0,28 0,33    
Metaller    
Arsenik As mg/kg Ts 4 3,5 3,8 4,4 6,7 2,5 3,7 4,5 4 2,2 3,6 < 2,1 3,5 2,2 3,3 3,9 10 10 25 1000
Barium Ba mg/kg Ts 57 170 95 83 130 130 160 110 130 28 86 39 50 12 65 68 - 200 300 10000
Bly Pb mg/kg Ts 15 17 24 23 36 13 16 35 14 2,1 19 7 13 < 1,1 13 13 20 50 400 2500
Kadmium Cd mg/kg Ts < 0,20 < 0,20 0,3 0,21 0,35 < 0,20 < 0,20 0,28 < 0,20 < 0,20 0,24 < 0,20 0,26 0,36 0,26 0,25 0,2 0,8 12 1000
Kobolt Co mg/kg Ts 3,1 14 4,9 4,1 5 7,5 14 4,7 12 2,2 5,3 2,5 2,5 0,76 4,2 3,9 - 15 35 2500
Koppar Cu mg/kg Ts 13 18 22 17 24 10 16 24 14 7,9 15 4,4 13 0,91 9,2 11 40 80 200 2500
Krom Cr mg/kg Ts 10 33 17 14 19 28 30 14 24 7,7 16 8,4 12 6,2 15 14 40 80 150 10000
Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,064 0,014 0,18 0,13 0,42 0,024 0,015 0,13 < 0,013 < 0,010 0,083 0,067 0,11 < 0,011 0,035 0,026 0,1 0,25 2,5 1000
Nickel Ni mg/kg Ts 5,6 28 9,6 8,6 9,5 18 25 9,5 22 6,2 10 3,8 5,7 3,2 9 7,1 35 40 120 1000
Vanadin V mg/kg Ts 17 50 26 23 27 32 45 24 38 12 26 14 14 7,4 23 21 - 100 200 10000
Zink Zn mg/kg Ts 76 87 130 98 180 75 89 170 78 31 92 43 77 16 59 66 120 250 500 2500

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med: *Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1 **Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och 
mindre känslig markanvändning (MKM) ***Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2007:01
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Uppdragsnummer: 10280915 Bilaga 5.2: Sammanställning resultat jord, bekämpnigsmedel

Provets märkning 19W02_0-0,7 19W04_0,5-1,0 19W05_0-0,4
Mindre än 
ringa risk* KM** MKM** FA***

Laboratoriets provnummer 177-2019-02271005 177-2019-02271006 177-2019-02271007

Provtagningsdag 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11

Djup 0-0,7 0,5-1,0 0-0,4
Ämne Ämnes-ID Enhet    
Torrsubstans 3120000085849 % 94,2 83,7 83,2    
Klordaner    
Chlordane-alpha 28350000007880mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
Chlordane-gamma 28350000007881mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
Summa Klordaner 28350000007872mg/kg TS <0,0019 <0,0019 <0,0019    
DDT, isomerer, metaboliter och biprodukter    
DDD, p,p'- 28350000007885mg/kg TS 0,0059 0,0094 0,0065    
DDD-o,p 28350000007884mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
DDE, p,p’- 28350000007878mg/kg TS 0,021 0,02 0,036    
DDE-o,p 28350000007886mg/kg TS <0,00091 <0,00092 0,0018    
DDT, o,p’- 28350000007879mg/kg TS <0,00091 0,0034 0,0051    
DDT,p,p'- 28350000007887mg/kg TS 0,012 0,024 0,018    
Summa DDT, DDD, DDE 28350000007875mg/kg TS 0,039 0,057 0,068 - 0,1 1 -
Aldrin och Dieldrin    
Aldrin 28350000007869mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091
Dieldrin 28350000007870mg/kg TS 0,025 0,011 0,0047    
Summa Aldrin-Dieldrin mg/kg TS 0,025 0,011 0,0052 - 0,02 0,18 -
Ensosulfan och isomerer    
Endosulfan-alpha 28350000007865mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
Endosulfan-beta 28350000007866mg/kg TS <0,00091 0,0014 0,0015    
Endosulfan-sulfate 65570000660552mg/kg TS 0,0011 0,002 0,0023    
Endosulfan (total) 65570000660553mg/kg TS <0,0027 0,0034 0,0038    
Endrin 28350000007871mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
Hexaklorcyclohexaner    
HCH, alpha- 28350000007873mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
HCH-beta 28350000007874mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
HCH-delta 28350000007876mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
HCH,gamma- (Lindane) 28350000007888mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
Heptaklor  och Heptaklorepoxider    
Heptachlor 28350000007868mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
Heptaklorepoxid  (cis) 28350000007882mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
Heptachlorepoxide - trans 28350000007883mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
Hexaklorbensen 28350000007867mg/kg TS 0,0022 0,0031 0,0079 - 0,035 0,1 -
Kvintozen och perkloranilin
Pentachloraniline 28350000007889mg/kg TS 0,0057 0,016 0,027    
Quintozene 28350000007877mg/kg TS <0,00091 0,0013 0,0097    
Summa Kvintozen-pentakloranilin mg/kg TS 0,00616 0,0173 0,0367 - 0,12 0,4 -

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med: *Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1 **Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) ***Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2007:01
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Uppdragsnummer: 10280915 Bilaga 6. Analysresultat grundvatten 

Provnummer177-2019-03190080177-2019-03190081177-2019-03190082
Livsmedels-verket

Provtagningsdag2019-03-18 2019-03-18 2019-03-18

Bakgrundshalter 
opåverkat, ytliga 
jordgrundvattnet 

1: mycket 
låg halt, 
ingen el 
obetydlig 
påverkan

2: låg halt,
måttlig 

påverkan

3: måttlig 
halt, 

påtaglig 
påverkan

4: hög halt, 
starkt 

påverkat

5: mycket 
hög halt, 

stark 
påverkat

Target value Intervention 
value

Dricksvatten, 
otjänligt Dricksvatten Ångor i 

byggnader Bevattning Miljörisker i 
Ytvatten

Miljörisker i 
Våtmarker

Provpunkt 10280917:3010280917:3010280917:30               
Ankomstdag 2019-03-18 2019-03-18 2019-03-18               
Provets märkning19W01 19W05 19W18               
Djup               

Ämne Enhet
Bensen µg/l < 0,50 < 0,50 < 0,50 - - - - - - - 30 1 0,5 50 400 500 1000
Toluen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 - - - - - - - 1000 - 40 7000 600 500 2000
Etylbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 - - - - - - - 150 - 30 6000 400 500 700
M/P/O-Xylen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
Summa TEX µg/l < 2,0 < 2,0 < 2,0
Alifater >C5-C8 µg/l < 20 < 20 < 20 - - - - - - - - - 100 3000 1500 300 1500
Alifater >C8-C10 µg/l < 20 < 20 < 20 - - - - - - - - - 100 100 1500 150 1000
Alifater >C10-C12 µg/l < 20 < 20 < 20 - - - - - - - - - 100 25 1200 300 1000
Alifater >C5-C12 µg/l < 30 < 30 < 30
Alifater >C12-C16 µg/l < 20 < 20 < 20 - - - - - - - - - 100 - 1000 3000 1000
Alifater >C16-C35 µg/l < 50 < 50 < 50 - - - - - - - - - 100 - 1000 3000 1000
Alifater >C12-C35 µg/l < 50 < 50 < 50
Aromater >C8-C10 µg/l < 10 < 10 < 10 - - - - - - - - - 70 800 1000 500 150
Aromater >C10-C16 µg/l < 10 < 10 < 10 - - - - - - - - - 10 10000 100 120 15
Aromater >C16-C35 µg/l < 5 < 5 < 5 - - - - - - - - - 2 25000 70 5 15
Oljetyp < C10 Utgår Utgår Utgår
Oljetyp > C10 Utgår Utgår Utgår
Bens(a)antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
Krysen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - 0,003 0,2 - - - - - -
Benso(b,k)fluoranten µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020
Benso(a)pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - 0,0005 0,05 0,01 - - - - -
Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - 0,0004 0,05 - - - - - -
Dibens(a,h)antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
Summa cancerogena PAH µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20
Naftalen µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 - - - - - - 0,01 70 - - - - - -
Acenaftylen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - - - - - - - - -
Acenaften µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - - - - - - - - -
Fluoren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - - - - - - - - -
Fenantren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - 0,003 5 - - - - - -
Antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - 0,0007 5 - - - - - -
Fluoranten µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - 0,003 1 - - - - - -
Pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - - - - - - - - -
Benso(g,h,i)perylen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - 0,0003 0,05 - - - - - -
Summa övriga PAH µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 - - - - - - - - - - - - - -
Summa PAH med låg molekylvikt µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 - - - - - - - - - 10 2000 80 120 40
Summa PAH med medelhög molekylviktµg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 - - - - - - - - - 2 10 10 5 15
Summa PAH med hög molekylvikt µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 - - - - - - - - - 0,05 300 6 0,5 3
Metaller (filtrerad)
Arsenik As µg/l 0,22 0,2 0,22 0,12 <1 1-2 2-5 5-10 >10 10 60 10 - - - - -
Barium Ba µg/l 36 49 39
Bly Pb µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,03 <0,5 0,5-1 1-2 2-10 >10 15 75 10 - - - - -
Kadmium Cd µg/l 0,029 0,021 0,018 0,12 <0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1-5 >5 0,4 6 5 - - - - -
Kobolt Co µg/l 1,3 0,7 0,093 0,06 - - - - - 20 100 - - - - - -
Koppar Cu µg/l 0,89 2,5 1,8 0,88 <20 20-200 200-1000 1000-2000 >2000 15 75 2000 - - - - -
Krom Cr µg/l < 0,050 < 0,050 0,06 0,19 <0,5 0,5-5 5-10 10-50 >50 1 30 50 - - - - -
Kvicksilver Hg µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10
Nickel Ni µg/l 19 11 3,1 0,38 <0,5 0,5-2 2-10 10-20 >20 15 75 20 - - - - -
Vanadin V µg/l 0,6 0,66 0,73 0,22 - - - - - - - - - - - - -
Zink Zn µg/l 2,3 0,74 1,2 4,3 <5 5-10 10-100 100-1000 >1000 65 800 - - - - - -

              
              

Holländska listan SPI
SGU 2013:01
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PM2

Uppdrag

WSP har på uppdrag av Kristianstad kommun gjord en kompletterande bedömning av
grundläggningsförutsättningarna inom fastigheten Hammar 8:12 m.fl. Inom en del av
fastigheten ska lämpligheten bedömas för underjordiskt garage (röd markering) samt
möjligheten till byggnation av 6 våningar (svart markering), se figur 1.

Figur 1. Planerad kvartersmark med ändrade förutsättningar (bildkälla beställare)

WSP har 2019 utfört en geoteknisk undersökning för aktuellt objekt1. Syftet med
undersökningen var att kartlägga förutsättningarna för blandad bebyggelse i upp till 4 våningar
och utan källare. Bedömningen av den nya kvartersmarken är baserad på en del av tidigare
utförd undersökning. Utförda undersökningspunkter inom aktuellt område framgår av figur 2.

1 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – geoteknik och markmiljö, Detaljplan för Hammar 8:12 m. fl,
samt PM Geoteknik och markmiljö – planeringsunderlag, bägge daterade 2019-04-12 och med samma
uppdragsnummer.
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Figur 2. Tidigare utförda geotekniska undersökningspunkter

Syftet med detta PM har varit att göra en bedömning av grundläggningen med de nya
förutsättningarna.

Geotekniska förhållanden

Jordlagerföljden utgörs generellt av sandig mulljord ovanpå sandmorän eller siltmorän. Några
meter lera har påträffat i områdets sydvästra del där den över- och underlagras av morän.

Én spetstrycksondering med CPTU-sond har utförts inom aktuellt område, och denna är utförd
genom både morän och lera. Vid utvärdering med CONRAD bedöms leran ha en odränerad
skjuvhållfasthet om 30 - 60 kPa. Underlaget för att bedöma hållfastheten i friktionsjorden
baserad på tidigare utförda undersökningar är för litet.

Ett grundvattenrör installerades i den nordöstra del av aktuellt område. Röret har spetsen ca
3,5 under markytan. Röret har varit torr vid alla mätningar. I ett rör som installerats väster om
aktuellt område är grundvatten registrerat vid ett tillfälle på 3,9 m djup.

Geotekniska bedömning

Bedömningen är till stor del baserad på tidigare erfarenhet med aktuella jordarter då underlaget
inom aktuellt område är tunt. Då garage planeras inom hela området kommer grundläggningen
för alla delar troligen ske helt eller delvis i morän samt ovan grundvattenytan om grundläggning
sker till max 3 m djup. Baserad på befintligt underlag samt tidigare erfarenhet med aktuella
jordarter bedöms att;

- området lämpar sig för underjordiskt garage inom hela kvartersmarken inom Hammar 8:12
(se röd markering).

- området lämpar sig för byggnation i 6 våningar inom den västra delen av kvartersmarken
inom Hammar 8:12 (se svart markering).
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Fortsatta undersökningar

Undersökningen som utfördes 2019 var anpassad för syftet. De förändrade förutsättningarna
gör att bedömningen ovan är relativt osäker. WSP rekommenderar därför att undersökningen i
fält kompletteras med flera grundvattenrör och grundvattenmätningar samt
detaljundersökningar med förslagsvis CPT och Hejarsonderingar för att bättre kunna bedöma
bärförmåga och lämpliga åtgärder.

Kompletteringen kan utföras i faser med tidiga överslagsberäkningar, men vid
detaljprojektering av byggnader ska undersökningspunkterna förtätas enligt SS-EN 1997-2 och
då ska också dimensionerande materialparametrar tas fram.

Om markföroreningar påträffas eller misstänks förekomma ska undersökning utföras och
åtgärder vidtas.

Helsingborg 2020-02-11

WSP Samhällsbyggnad

Dennis Overgaard
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1. OBJEKT 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Kristianstads kommun utfört en översiktlig kom-
binerad geoteknisk och markmiljöteknisk och hydrogeologisk undersökning inför 
upprättande av ny detaljplan i Hammar, Kristianstad. För ungefärligt läge av under-
sökningsområdet se Figur 1. Se vidare figurer för förstorad bild av området. 

 

Figur 1. Översiktskarta över Kristianstadområdet, där ungefärligt läge för aktuell fastighet finns vid blå 
markör i bilden. Källa: Hitta.se, augusti 2020. 

En ny detaljplan ska upprättas inom fastigheterna Hammar 8:12, 8:68 och 8:127 i 

Kristianstads östra delar för att medge nya byggrätter för bostäder i anslutning till 

befintlig bostadsbebyggelse och skola. WSP har tidigare genomfört undersökningar 

inom detaljplaneområdet med uppdragsnummer 10280915. Sedan tidigare utred-

ningar beställdes (2019) har planområdet utökats och innefattar även fastigheten 

Hammar 8:68 som nu behövde undersökas likt resterande mark inom planområdet. 

Se Figur 2 för översiktskarta över det totala detaljplaneområdet och se Figur 3 för 

preliminär byggnation på nu aktuellt område, Hammar 8:68.  

Aktuell rapport behandlar alltså fastigheten Hammar 8:68 där det undersökts för be-

byggelse i upp till 3 våningar och fastigheten ska även kontrolleras med avseende 

på föroreningar. WSP har kännedom om att bekämpningsmedel kan ha använts tidi-

gare under det aktuella planområdets historia, dock har tidigare undersökningar inte 

visat på något mer än spår av detta. I aktuell rapport redovisas resultaten från de 

översiktliga geotekniska, markmiljötekniska och hydrogeologiska undersökningarna 

(hydrogeologiska undersökningen omfattar installation av ett grundvattenrör, samt 

en mätning av befintliga grundvattenrör).  
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Figur 3. Preliminärt planerad byggnation i upp till tre våningar på aktuell fastighet Hammar 8:68 inom röd 

rektangulär markering. Underlag från Samrådshandling, Kristianstad kommun, daterad 20200213. 

 

Figur 2. Den röda markeringen på kartan visar avgränsningen för den aktuella geotekniska och 
markmiljötekniska undersökningen (Underlag från Beställningslista erhållen av kund, kompletterad 

av WSP, senast daterad 20200625). Befintliga grundvattenrör finns installerade i det övriga plan-
området, 2 st i västra delen nära en skola, 1 st strax söder om aktuell fastighet Hammar 8:68, samt 
1 st i östra utkanten av området. Mätning av de befintliga grundvattenrören utfördes vid rubricerad 

fältinsats. 
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2. ÄNDAMÅL 

Denna utredning och detta dokument har till syfte att utgöra underlag och stöd till 

Kristianstad kommun vid detaljplanläggning av området. Då inga förutsättningar gäl-

lande laster, grundläggningsnivåer, typ av grundläggning, skall det vid detaljprojek-

tering göras egna analyser och bedömningar på detta underlag. I samband med de-

taljprojektering kan kompletterande undersökningar erfordras.  

 

Dokumentet skall alltså inte sammanblandas med dokumentet (dokument typ 4) 

Teknisk PM Geoteknik/Projekterings PM Geoteknik som entreprenörens ansvariga 

geotekniker skall upprätta (enligt IEG Rapport 4:2008 Tillämpningsdokument - doku-

menthantering). 

 

3. UNDERLAG  

Som underlag för denna PM har följande material använts:  

• MUR: Detaljplan för Hammar 8 12 mfl, Upprättad av WSP under uppdrags-

nummer 10280915. Daterad 2019-04-12. 

• Beställningsblankett Hammar 8:68 tillhandahållen från beställaren (Beställ-
ningsblankett WSP Hammar 8 68.docx). Den har kompletterats av WSP, sen-
ast daterad 20200625. 

• SGUs brunnsarkiv, jordartskarta, jorddjupskarta (2020) 

4. STYRANDE DOKUMENT  

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 samt SS-EN 1997-2 med tillhörande nat-
ionella bilagor. Materialklass och tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 17. 

5. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

5.1 Topografi och användning 
Undersökt område ligger i området Hammar i östra Kristianstad. Undersökt område 
ligger inom fastigheten Hammar 8:68 som till största del består av grönyta, enstaka 
träd i centrala delen samt två befintliga byggnader i södra delen (som planeras att 
rivas inom snar framtid, enligt uppgift från markägare).  

Markytan inom undersökningsområdet är relativt flack och har uppmätta nivåer vid 
undersökningspunkterna som varierar mellan +10,9 och +12,4 (RH2000). Markytan 
lutar generellt från söder ner mot norr.   
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6. GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

6.1 Jordlagerförhållanden 
Vid skrivbordsstudie av SGU:s jordartskarta framgår att marken inom planområdet 

utgörs av sandig morän och postglacial sand, se Figur 4. Glacial lera bedöms finnas 

i närområdet.  

 

Figur 4. Jordartskarta 1:25 000. Ungefärligt undersökningsområde är markerat med röd rektangel. Källa: 
SGU (2020). 

Jorddjupet är enligt SGUs jorddjupskarta mellan 10-20 m, se Figur 5.   
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Figur 5. Jorddjupskarta 1:5000. Ungefärligt undersökningsområde är markerat med röd rektangel. Källa: 
SGU (2020). 

Påvisad jordlagerprofil enligt utförda fältundersökningar 

Enligt undersökningen består marken överst av naturligt lagrad sandig mulljord, al-
ternativt mullhaltig sand, ovan sand (södra delen av området) som vilar på morän 
(sandig, lerig och siltig). 
 

Sandig Mulljord/Mullhaltig Sand 
Inom områdets norra delar utgörs marken överst av mullhaltig grusig sand. Detta la-
ger har en mäktighet på ca 0,6 m under befintlig markyta.  
 
Inom områdets södra delar utgörs ytjordlagren av sandig mulljord, vars mäktighet 
varierar mellan ca 0,2 och 0,3 m under markytan.  
 
Sand 
Inom områdets södra del utgörs jorden under ovan beskrivna jordlager av siltig sand 
alternativt sand. Sanden har en mäktighet på mellan 0,5 och 1,2 m och förekommer 
på nivåer mellan + 10,5 och + 12,1 Sanden är lös- till medelfast lagrad. 
 
Morän 
Under den naturligt lagrade ytjorden av mulljord och sand har morän påträffats med 
olika sammansättning.  
I undersökningsområdets norra kant, undersökningspunkt 20W01, har lermorän på-
träffats från nivå ca + 10,3. 
 
I resterande del av området har siltmorän, varvat med sandmorän, påträffats. Då la-
boratorieresultaten visar på en relativ hög vattenkvot och konflytgräns för att vara 
sandmorän har jorden bedömts som siltmorän. Siltmoränen förekommer från nivå 
ca + 11. Siltmoränen har en uppmätt vattenkvot på mellan 9 och 18 % samt en upp-
mätt konflytgräns på mellan 14 och 20 %. 
 
I undersökningspunkt 20W03 förekommer det ett tunt lager lermorän mellan den 
mullhaltiga grusiga sanden och siltmoränen.  
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6.2 Hydrogeologiska förhållanden 
 
Observation av fri grundvattenyta 

I samband med jordprovtagningen lodades alla borrhål för att notera fritt vatten. Fri 
vattenyta kunde registreras i tre utav 6 borrpunkter, och varierade mellan ca 3,3 och 
4,4 m djup under markytan. I övriga skruvprovtagningshål var det ställvis ej mätbart 
pga att hålen ofta föll igen.  

Mätningar i installerade grundvattenrör 

I samband med jordprovtagningen installerades 1 styck (25 mm) grundvattenrör för 
grundvattenobservation i undersökningspunkt 20W04.  

 Se Tabell 1 för uppmätta grundvattennivåer. 

Rör 19W01, 19W05 ersattes av nya grundvattenrör vid nämnt datum, se rad fyra 
och fem i nedan tabell. Gamla rör redovisas endast för kompletterande info om 
grundvattennivå. Rör 19W01 gick ej att lokalisera vid rubricerad fältundersökning.     

Tabell 1. Uppmätta grundvattennivåer. 

Rör nr Markyta Rörspets-
nivå 

GW-nivå Djup under 
markytan  

[m] 

Mätdatum 

*20W04 +11,4 +5,5 +6,5 4,9 m 2020-08-18 

19W01 +7,9 +3,9 - 

+4,1 

- 

3,8 

2019-02-12 (Installation) 

2019-02-14 

19W05 +8,1 +4,1 - 

+4,2 

- 

3,9 

2019-02-12 (Installation) 

2019-02-14 

19W01Ny +7,9 +2,3 +1,3 

+4,7 

6,9 

3,5 

2019-03-05 (Installation) 

2019-03-15 

19W05Ny +8,1 +2,1 +2,8 

+4,5 

+3,6 

5,1 

3,4 

4,5 

 

2019-03-05 (Installation) 

2019-03-15 

2020-08-18 (ny mätning) 

19W12 +13,0 +9,4 - 

TORR 

TORR 

TORR 

TORR 

- 

- 

- 

- 

- 

2019-02-11 (Installation) 

2019-02-14 

2019-02-28 

2019-03-15 

2020-08-18 (ny mätning) 

19W18 +11,8 +8,0 - 

+8,2 

+8,7 

+9,2 

+7,4 

- 

3,6 

3,1 

2,6 

4,4 

2019-02-11 (Installation) 

2019-02-14 

2019-02-28 

2019-03-15 

2020-08-18 (ny mätning) 
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6.3 Miljötekniska förhållanden 
Provtagning är utförd på jord. 

Jämförvärden 

Naturvårdsverkets generella riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning:  

Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvänd-
ning. Marken ska t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, odling etc. Grundvat-
ten skyddas som naturresurs inom området och ska kunna används till dricksvatten. 
De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom områ-
det under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbe-
läget ytvatten skyddas.  

Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av mar-
kanvändning. Marken kan t.ex. användas för kontor, industrier eller vägar. Grund-
vattnet skyddas som naturresurs 200 m nedströms området. De exponerade grup-
perna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid 
samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosy-
stem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas.  

Undersökningsområdet ligger inom ett område som planers att exploateras med bo-
stadsområde varför riktvärdena för känslig markanvändning bedöms vara tillämp-
bara.  

En sammanställning över uppmätta halter i jord jämfört med Naturvårdsverkets ge-
nerella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markan-
vändning (MKM) finns i bilaga 1.  

Resultat av laboratorieanalyser jord 

Totalt har sex jordprover analyserats på laboratorium med avseende på metaller, 
fraktionerade alifater och aromater, BTEX och PAH samt två ytliga samlingsprover 
tagna för hand med avseende på bekämpningsmedel.  

Resultaten av laboratorieanalyserna visar inte på förhöjda halter av analyserade 
ämnen över KM. 

 

6.4 Sättningsförhållanden  
I norra kanten av undersökningsområdet har lermorän påträffats medan i resterande 
delen av undersökningsområdet har sand- och siltmorän påträffats. Lermoränen 
bedöms ha lösare lagringstäthet än sand- och silt siltmoränen vilket kan ge upphov 
till risk för differenssättningar. 
 

6.5 Stabilitetsförhållanden 
Bedömningen av områdets topografi och jordprofil ger att det inte finns en risk för 
totalstabilitetsproblem, förutom vid eventuella lokala schakter. Ingen stabilitetsbe-
räkning har utförts. 

7. SAMMANSTÄLLNING AV HÄRLEDDA 
EGENSKAPER 

7.1 Hållfasthets- och deformationsegenskaper 
CPTu-sonderingarna har utvärderats enligt SGI Information 15 och 
hejarsonderingarna enligt TK Geo. Sonderingarna har utförts i borrhål där även 
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skruvprov tagits upp för klassificering av jordart. Se kapitel 4 i MUR Geoteknik, 
tillhörande aktuellt uppdrag, för redovisning av hållfasthets- och 
deformationsegenskaper i form av härledda värden.  

8. REKOMMENDATIONER 

Byggnaderna kan troligen grundläggas med platta på mark. Inför detaljprojekte-
ringen av markarbeten och byggnadernas grundläggning bör dock detaljerade re-
kommendationer tas fram utifrån utförda undersökningar där fastställda marknivåer 
och byggnaders utformning beaktas.  

8.1 Grundläggning 
▪ Grundläggningen skall dimensioneras enligt Eurokod och kontrolleras av 

ansvarig konstruktör i samband med detaljprojektering.  

▪ Byggherren eller Entreprenören skall själv utvärdera dimensionerande jord-

lagerföljd och jordegenskaper inför planerad byggnation. 

▪ Allt material med organiskt innehåll samt fyllning under byggnader och an-

läggningar skiftas ur och återfylls med packad fyllning enligt AMA Anlägg-

ning innan grundläggning.  

▪ Inför urgrävning för eventuella källarplan, kan spontning komma att krävas 

pga. begränsat och trångt utrymme på aktuella fastigheter. 

▪ Vid grundläggning utan källare och vid schaktarbeten skall entreprenören 

bestämma förekomst och mäktighet av jordar med organiskt innehåll samt 

fyllnadsmassor, då nu utförda undersökningar visar på varierad mäktighet 

och innehåll.  

▪ Byggherren eller Entreprenören ansvarar för att utföra schaktbottenkontrol-

ler under de olika byggskedena.  

▪ Grundläggning skall utföras frostfritt, i torrhet och i icke tjälad jord. 

8.2 Sättningar 
▪ Hänsyn ska tas till de sättningsförhållanden som råder i området. 

▪ Beroende på val av grundläggningssätt skall sättningsberäkningar utföras 

när laster är kända för att säkerställa att de naturligt lagrade materialens bä-

righet med hänsyn till vad som bedöms som ett godtagbart värde på homo-

gena sättningar, samt differenssättningar, inte överskrids.  

 

8.3 Schakt 
▪ Alla schaktarbeten ska bedrivas med hänsyn till aktuell jordart och rådande 

grundvattenyta samt rådande väderförhållanden. Schakt ska bedrivas så att 

exempelvis uppluckring, bottenupptryckning, tjällyftning, uppmjukning, flyt-

problem etc. av färdig schaktbotten ej sker. Allmänna råd återfinns i 

”Schakta säkert”, senaste utgåvan. 

▪ Vid schaktning i silt ska en geotekniker konsulteras inför schaktningen då 
silt är en komplicerad jordart vid schaktning. Silt kan vid bearbetning (exem-
pelvis vid schakt och nederbörd) övergå till en vätskeliknande, svårhanterlig 
flytjord. Silt är mycket tjälfarlig samt har lätt att erodera och har lätt att upp-
luckras. 

▪ Schaktslänter ska skyddas mot nederbörd och uttorkning. Vid djupare 

schakter och vid schakt nära befintlig väg och byggnader skall särskilda an-

visningar tas fram. 
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▪ Det åligger antagen entreprenör att utföra erforderliga stabilitetsanalyser för 

planerade schakt- och grundläggningsarbeten. Redovisning av gjorda ana-

lyser skall kunna uppvisas vid anmodan. 

 

8.4 Kompletterande undersökning 
Undersökningens omfattning uppfyller syftet att översiktligt kartlägga jordprofil och 

variation i jordlagerförhållanden inom området inför detaljplanläggning. På grund av 

en relativt kort mätserie bör ett konservativt antagande om grundvattenytans nivå 

göras.  

 

I undersökningsområdets norra kant påträffades lermorän, medan i resterande om-

rådet påträffades siltmorän och sandmorän. Lermoränen bedöms lösare än siltmo-

ränen. WSP rekommenderar, inför detaljprojektering, att man utför två stycken 

skruvprovtagning i närheten av undersökningspunkt 20W01 för att kartlägga lermo-

ränens utbredning. Man ska även utföra minst 2 st CPTu-sondering i lermoränen för 

att utvärdera hållfasthets- och deformationsparametrar i lermoränen. Detta för att 

kunna kartlägga eventuell differenssättning mellan lermoränen och siltmoränen. 

 

Inför detaljplan kan det erfordras kompletterande undersökningar när byggnaders 

och anläggningars utformning är närmre bestämda, enligt Eurokod. 

 

8.5 Radon 
Marken klassas som högradonmark (se MUR Geoteknik för rubricerat uppdrag) då 
enskilda punkter visar på högradon och nya byggnaders grundkonstruktioner ska 
byggas med Radonskyddande utförande. 

 

8.6 Markmiljö 
Området ligger inom ett område som det planeras exploateras med bostadsområde 
varför riktvärdena för känslig markanvändning bedöms vara tillämpbara.  

Utförd provtagning visar att det inte förekommer fyllnadsmassor inom det aktuella 
området. Totalt analyserades sex jordprover inom området med avseende på metal-
ler, fraktionerade alifater och aromater, BTEX och PAH. Analysresultat visar inte på 
förekomst av förhöjda föroreningshalter med avseende på de analyserade ämnen 
över KM. Bekämpningsmedel analyserades i två ytliga samlingsprover. Inga för-
höjda halter över KM med avseenden på bekämpningsmedel påträffades i de två 
samlingsproverna. 

9. KONTROLL 

Kontroll skall utföras enligt BFS 2019:10 - EKS 11 (Tidigare BFS 2011:10 EKS 8 § 

13-16) samt enligt Eurocode 7-2 kap 2.5 Kontroll.  
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Bilaga 1 - Sammanställning av analysresultat för jord

Provets märkning 20W01 20W02 20W03 20W04 20W05 20W06
Djup Enhet 0-0,6 0-0,55 0-0,55 0-0,3 0-0,3 0-0,2
Torrsubstans % 88,8 91,3 91,8 93,3 96,2 97,1
Metall
Arsenik As mg/kg Ts 2,6 2,4 3,8 2,5 2,8 < 9,3 10 25
Barium Ba mg/kg Ts 90 78 110 40 35 35 200 300
Bly Pb mg/kg Ts 15 9,7 15 8,2 7,9 13 50 400
Kadmium Cd mg/kg Ts < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,52 0,8 12
Kobolt Co mg/kg Ts 5,6 5,1 9,1 3 1,9 < 2,4 15 35
Koppar Cu mg/kg Ts 15 8,5 16 6,9 6,2 6,6 80 200
Krom Cr mg/kg Ts 23 20 26 12 7,7 10 80 150
Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,17 0,06 0,047 0,02 0,015 < 0,047 0,25 2,5
Nickel Ni mg/kg Ts 11 11 19 5,3 2,4 3,4 40 120
Vanadin V mg/kg Ts 29 27 35 16 11 12 100 200
Zink Zn mg/kg Ts 72 52 68 40 39 52 250 500
Olja
Alifater >C5-C8 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 25 150
Alifater >C8-C10 mg/kg Ts < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 25 120
Alifater >C10-C12 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 7,7 100 50
Alifater >C12-C16 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 7,7 100 500
Summa Alifater >C5-C16 mg/kg Ts < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 12 100 500
Alifater >C16-C35 mg/kg Ts < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 16 100 1000
Aromater >C8-C10 mg/kg Ts < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 10 50
Aromater >C10-C16 mg/kg Ts < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 1,6 3 15
Aromater >C16-C35 mg/kg Ts < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,77 10 30
BTEX
Bensen mg/kg Ts < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 0,012 0,04
Toluen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 10 40
Etylbensen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 10 50
M/P/O-Xylen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 10 50
PAH
Summa PAH-L mg/kg Ts < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,077 3 15
Summa PAH-M mg/kg Ts < 0,075 < 0,075 0,15 0,13 < 0,075 < 0,13 3,5 20
Summa PAH-H mg/kg Ts < 0,11 < 0,11 0,15 0,14 < 0,11 < 0,18 1 10

KM MKM

Analyserade halter i jord jämfört med Naturvårdsverkets generella riktvärde (juni 2016) för KM (Känslig Mark) 
markerad med fet stil och MKM (Mindre Känslig Mark) markerad med fet understruken stil.

WSP
10307821

Analysresultat jord
1 (2) Bilaga 1



Bilaga 1 - Sammanställning av analysresultat för jord

Provets märkning Samlingsprov 1 Samlingsprov 2
Djup Enhet 0-0,3 0-0,3
Torrsubstans % 91,6 93,3
Bekämpningsmedel
Aldrin µg/kg Ts <2,0 <2,0
Dieldrin µg/kg Ts <2,0 <2,0
Aldrin/ Dieldrin (sum) µg/kg Ts <2,0 <2,0 20 180
Chlordane, alpha- µg/kg Ts <1,0 <1,0
Chlordane, gamma- µg/kg Ts <1,0 <1,0
Chlordane (sum) µg/kg Ts <1,0 <1,0
DDD, o,p'- µg/kg Ts <1,0 <1,0
DDD, p,p'- µg/kg Ts <1,0 <1,0
DDE, o,p'-  µg/kg Ts <1,0 <1,0
DDE, p,p’- µg/kg Ts 5,2 5,1
DDT, o,p'- µg/kg Ts <1,0 <1,0
DDT, p,p'- µg/kg Ts 4,9 4,1
DDT (sum) µg/kg Ts 12 11 100 1000
Dichloroaniline, 3,4- µg/kg Ts <2,0 <2,0
Endosulfan, alpha- µg/kg Ts <2,0 <2,0
Endosulfan, beta- µg/kg Ts <2,0 <2,0
Endosulfansulfate µg/kg Ts <1,0 <1,0
Endosulfan (sum) µg/kg Ts <2,5 <2,5
Endrin µg/kg Ts <2,0 <2,0
HCH, alpha- µg/kg Ts <1,0 <1,0
HCH, beta- µg/kg Ts <1,0 <1,0
HCH, delta- µg/kg Ts <1,0 <1,0
HCH, gamma- (Lindane) µg/kg Ts <1,0 <1,0
Heptachlor µg/kg Ts <1,0 <1,0
Heptachlorepoxide, cis- µg/kg Ts <1,0 <1,0
Heptachlorepoxide, trans- µg/kg Ts <1,0 <1,0
Hexachlorobenzene µg/kg Ts <1,0 <1,0
Pentachloroaniline µg/kg Ts 1,3 <1,0
Quintozene µg/kg Ts <1,0 <1,0
Pentachloroaniline/Quintozene µg/kg Ts 1,8 <1,0 120 400
Pentachlorobenzene µg/kg Ts <1,0 <1,0

KM MKM

Analyserade halter i jord jämfört med Naturvårdsverkets generella riktvärde (juni 2016) för KM (Känslig 
Mark) markerad med fet stil och MKM (Mindre Känslig Mark) markerad med fet understruken stil.

WSP
10307821

Analysresultat jord
2 (2) Bilaga 1
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1 OBJEKT 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Kristianstads kommun utfört en 
kombinerad geoteknisk, markmiljöteknisk och hydrogeologisk undersökning 
inför upprättande av ny detaljplan. För ungefärligt läge av 
undersökningsområdet se Figur 1.  

 
Figur 1: Översiktskarta där ungefärligt läge för undersökt område finns inom röd rektangel i 
bilden. Källa: Eniro.se. 

 
Enligt mottagna uppgifter avser detaljplanen nya byggrätter för bostäder i 
anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och skola. Planerad 
bostadsbyggnation är tänkt att uppföras i olika former så som friliggande 
enbostadshus, sammanbyggda (par/rad/kedjehus) och som flerbostadshus, 
alla i 1-2 plan och flerfamiljshus med något fler våningsplan (3-4). Inga 
bostäder planeras med källare. Detaljplanen ska även innefatta lokalgator, 
VA och grönområde.  

Denna rapport redovisar resultaten från de översiktliga geotekniska, 
markmiljötekniska och hydrogeologiska undersökningarna (installation av 
grundvattenrör). Undersökningsområdenas utbredning för den miljötekniska 
undersökning är något större än den geotekniska då beställaren vill 
undersöka en del av den öster angränsande fastighet med skolgård. Se 
Figur 2 och Figur 3 för den geotekniska respektive miljötekniska 
undersökningens avgränsningar.  
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Figur 2. Den röda markeringen på kartan visar avgränsningen för den geotekniska 
undersökningen. 

 
Figur 3. Den röda markeringen på kartan visar avgränsningen för den miljötekniska 
undersökningen. 

2 ÄNDAMÅL 

Denna undersökning och detta dokument har till syfte att dokumentera de   
geotekniska, miljötekniska och hydrogeologiska förutsättningarna på aktuellt 
område som ska ligga till grund för framtagning av detaljplan.  

Då framtida konstruktioner ej är kända har ingen bedömning av geoteknisk 
kategori utförts.  
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3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING 
OCH REDOVISNING 

Som underlag vid planering och redovisning av denna undersökning har 
följande material använts:  

· Digital grundkarta tillhandahållen från beställaren (Hammar 8_12 m 
fl.dwg) 

· Beställningsblankett Hammar 8:12 tillhandahållen från beställaren 
(Beställningsblankett WSP Hammar 8 12.docx)   

· Diverse ledningskartor från ledningsägare enligt ledningskollen.se. 
· Ritningar över interna ledningar på undersökningsområdet 

tillhandahållen från beställaren.   
· Utdrag ur SGUs (Sveriges geologiska undersökning) kartgenerator 

för aktuellt område:  
o Geologiska jordartskartan  
o Geologiska berggrundskartan  
o Jorddjupskartan 

· SGUs brunnsarkiv. 
· Historiska flygfoton från Lantmäteriet från beställaren.  
· Naturvårdsverkets generella riktvärden.  

Inget övrigt arkivmaterial har använts vid undersökningen och redovisningen. 

4 STYRANDE DOKUMENT 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 
För standarder se Tabell 1-4. 

Tabell 1: Planering och redovisning 
Skede Standard eller annat styrande dokument 
Fältplanering SS-EN 1997-2 och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och 

SS-EN-ISO 22475-1 
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och  

SGF beteckningsblad kompletterat 2016-11-01 

Tabell 2: Fältundersökningar 
Metod Standard eller annat styrande dokument 
CPTu-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012,  

SGI Information 15; CPTu-Sondering och 
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
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Tabell 3: Laboratorieundersökningar 
Metod Standard eller annat styrande 

dokument 
Jordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 och 

SS-EN/ISO 14688-2 
Materialtyp och tjälfarlighetsklass AMA Anläggning 13, tabell CB/1 
Naturlig vattenkvot SS 02 71 16, utgåva 3 
Konflytgräns SS 02 71 20, utgåva 2 

Tabell 4: Grundvatten 
Metod Standard eller annat styrande dokument 
Installation för grundvatten- 
mätning 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Funktionskontroll av grund- 
vattenrör/portrycksmätare 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Avläsning av grundvatten- 
nivå/portryck 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

5 ARKIVMATERIAL 

Inga tidigare undersökningar har utförts av WSP Sverige AB i 
undersökningsområdet eller tillhandahållits av beställare.  

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

6.1 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 
Vid skrivbordsstudie av SGU:s jordartskarta framgår att marken inom 
planområdet utgörs av lera, sandig morän och postglacial mellansand-
grovsand, se Figur 4.  
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Figur 4. Jordartskarta 1:25 000. Ungefärligt undersökningsområde är markerat med rött. Källa: 
SGU 

Jorddjupet är enligt SGUs jorddjupskarta mellan 10-30 m, se Figur 5.   

 
Figur 5. Jorddjupskarta 1:50 000. Ungefärligt undersökningsområde är markerat med rött. Källa: 
SGU 

6.2 TOPOGRAFI, YTBESKAFFENHET OCH 
BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER 

Undersökt område ligger i området Hammar i östra Kristianstad. Undersökt 
område ligger inom fastigheterna Hammar 8:12, 8:186, 8:127 och 8:113 som 
till största del består av åkermark. På fastighet 8:113 ligger Hammar skola. 
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Markytan inom undersökningsområdet har uppmätta nivåer vid 
undersökningspunkterna som varierar mellan +7,9 och +13,0 (RH2000). 
Markytan lutar generellt från öst ner mot väst.   

Borrhålen har placerats för att undvika ledningar som påträffades i samband 
med ledningssökningen av området.  

7 GEOTEKNISKA 
FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

WSP Sverige AB har mellan den 11 och 14 februari samt den 5 mars 2019 
utfört en geoteknisk fältundersökning för rubricerat projekt. Resultatet av 
undersökningarna redovisas i plan på ritning G-10-1-01 och i sektioner på 
ritning G-10-2-01 och G-10-2-02. Fältundersökningen har utförts av 
fältgeoteknikerna Kristian Nilsson, Toni Borg, Emil Nilsson och Edgar 
Rodriguez, WSP Sverige AB.  

7.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH 
PROVTAGNINGAR 

I Tabell 5 redovisas utförda undersökningar.  

Tabell 5: Utförda undersökningar 
Sondering/provtagning antal typ/anmärkning 
Skruvprovtagning (Skr) 11 Skr utfördes för att bestämma 

jordprofil för ytlig grundläggning. 
Undersökningarna utfördes till mellan 
1,8 och 6,6 m under markytan.  
Skruvprovtagningarna är utförda till 
skruven inte har kunnat neddrivas 
ytterligare enligt normalt förfarande i 
samtliga undersökningspunkter 
undantaget undersökningspunkt 
19W16 som avslutats utan att stopp 
erhållits. 
I samband med den geotekniska 
skruvprovtagningen togs det även 
miljöprover i undersökningspunkterna 
19W08, 19W09, 19W10, 19W13, 
19W15 och 19W16, se avsnitt 10.  

CPTu – sondering (CPT) 3 CPTu-sondering utfördes för att 
bestämma hållfasthet för ytlig 
grundläggning. Sonderingarna 
utfördes till mellan 0,9 och 3,8 m 
under markytan. Sonderingarna är 
utförda till sonden inte kunnat 
neddrivas ytterligare enligt normalt 
förfarande i samtliga 
undersökningspunkter. 

Slagsondering (Slb) 6 Slb utfördes för att försöka kontrollera 
bergfritt djup och ev samband med 
HfA.  
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Sondering/provtagning antal typ/anmärkning 
Slb utfördes till mellan 10,0 och 11,3 
m under markytan. Sonderingarna har 
avslutats utan att stopp erhållits i 
samtliga undersökningspunkter.  

Hejarsondering (HfA) 2 HfA utfördes som underlag för att 
kunna pålstopp samt för att ta fram 
hållfasthet i friktionsjord. 
HfA utfördes till mellan 8,6 och 9,8 m 
under markytan. Sonderingarna är 
utförda till sonden inte kunnat 
neddrivas ytterligare enligt normalt 
förfarande i samtliga 
undersökningspunkter. 

Grundvattenrör (Rf) 4 (+2) Rf utfördes för att kunna bestämma 
grundvattenytans läge och variation 
över området. 
Rf är installerade i  
punkterna 19W01, 19W05, 19W12 
och 19W18.  
Grundvattenrören installerade i 19W01 
och 19W05 var vid tillfället för 
grundvattenmätning efter installation 
förstörda. Två nya grundvattenrör på 
samma ställe fick därför installeras.  

 
Utförda fältundersökningar redovisas i fältdagbok och fältrapport Bilaga 1. 

7.2 KALIBRERING OCH CERTIFIERING 

I Tabell 6 redovisas använd utrustning. Kalibreringsprotokoll för 
borrbandvagn och CPT-spets lämnas på begäran. 

Tabell 6: Kalibrering  
Utrustning Kalibrerad datum 
Borrvagn GEOTECH 605 DD 2018-03-23 
Borrvagn GEOTECH 605 DD 2018-09-06 
CPT-spets 4538 2018-09-21 

7.3 POSITIONERING 
Utsättning och inmätning av de geotekniska undersökningspunkterna har 
utförts av WSP Sverige AB i samband med undersökningen. Inmätningen 
utfördes i mätklass B, definierad enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk 
fälthandbok. 

Använt koordinatsystem i plan är SWEREF 99 13 30 och i höjd RH 2000. 

7.4 PROVHANTERING 
Störda prover har tagits upp med skruvprovtagare och benämnts i fält. 
Utvalda geoteknikprover från fältundersökningen har placerats i 
provtagningspåsar och skickats till WSPs geotekniklaboratorium i Halmstad. 
Se avsnitt 8.  För hantering av miljöprover se avsnitt 10. 
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8 GEOTEKNISK 
LABORATORIEUNDERSÖKNING 

På utvalda prov har försök enligt Tabell 7 utförts av WSP Sverige AB. 
Laboratorieförsöken utfördes av Daniel Dickas, WSP Sverige AB. 
Laboratorieförsöken utfördes i mars 2019. 

Resultatet av utförda laboratorieundersökningar redovisas i Bilaga 2. 

8.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Tabell 7: Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar. 
Metod antal typ/anmärkning 
Jordartsbestämning 22  
Vattenkvot 20  
Tjälfarlighetsklass 22  
Materialtyp 22  
Konflytgräns 5  

8.2 PROVFÖRVARING 
Från mottagning till laborationsundersökning förvaras proven i kyl. Från och 
med datumet för laboratorieundersökningarna förvaras proven ungefär 6 
månader i rumstemperatur. 

9 HYDROGEOLOGISKA 
FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

9.1 OBSERVATION AV FRI GRUNDVATTENYTA 
I samband med jordprovtagningen lodades alla borrhål för att notera fritt 
vatten. Ingen fri vattenyta kunde registreras i undersökningspunkterna då 
borrhålen var torra vid undersökningstillfället.  

9.2 MÄTNINGAR I INSTALLERADE 
GRUNDVATTENRÖR 

I samband med jordprovtagningen installerades fyra stycken (50 mm) 
grundvattenrör för grundvattenobservationer i undersökningspunkterna 
19W01, 19W05, 19W12 och 19W18.  

 Se Error! Reference source not found. för uppmätta grundvattennivåer.   
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Tabell 8. Uppmätta grundvattennivåer. 
Rör nr Markyta Rörspets-

nivå 
GW-nivå Djup under 

markytan  
[m] 

Mätdatum 

19W01* +7,9 +3,9 - 

+4,1 

- 

3,8 

2019-02-12 (Installation) 

2019-02-14 

19W05* +8,1 +4,1 - 

+4,2 

- 

3,9 

2019-02-12 (Installation) 

2019-02-14 

19W01Ny +7,9 +2,3 +1,3 

+4,7 

6,9 

3,5 

2019-03-05 (Installation) 

2019-03-15 

19W05Ny +8,1 +2,1 +2,8 

+4,5 

5,1 

3,4 

2019-03-05 (Installation) 

2019-03-15 

19W12 +13,0 +9,4 - 

TORR 

TORR 

TORR 

- 

- 

- 

- 

2019-02-11 (Installation) 

2019-02-14 

2019-02-28 

2019-03-15 

19W18 +11,8 +8,0 - 

+8,2 

+8,7 

+9,2 

- 

3,6 

3,1 

2,6 

2019-02-11 (Installation) 

2019-02-14 

2019-02-28 

2019-03-15 

*Grundvattenrören installerade i undersökningspunkterna 19W01 och 19W05 var vid tillfället för 
grundvattenmätning efter installation förstörda. Två nya grundvattenrör på samma ställe fick 
därför installeras benämnda Ny19W01 och Ny19W05.  

Det ska observeras att grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd 
och kan återfinnas på andra nivåer än vad som registrerats under 
fältundersökningsperioden.    

10 MILJÖTEKNISKA 
UNDERSÖKNINGAR  

10.1 UTFÖRDA JORDPROVTAGNINGAR 
Jordprovtagning för den översiktliga miljötekniska markundersökningen 
genomfördes med hjälp av skruvborrning i 16 punkter den 11 och 14 februari 
samt den 5 mars 2019 i samband med den geotekniska undersökningen. 
Jordprovtagningen utfördes generellt ner till 0,75-2,0 meter under markytan 
(m u my) i undersökningspunkterna 19W01 till 19W13, 19W15, 19W16 samt 
19W18 och finns redovisade på ritning G-10-1-01. Protokoll med 
miljöprovtagningar redovisas i bilaga 4. 
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Jordprover togs generellt ut som samlingsprov per halvmeter. Fyllning och 
naturligt material provtogs generellt var för sig och jordproverna placerades i 
diffusionstäta plastpåsar och förvarades i kylväska och sedan på kyl till 
vidare analys dagen efter provtagning. Alla enskilda prover analyserades 
med PID (Photo Ionization Detector) på WSPs miljölab i Malmö med 
avseende på lättflyktiga kolväten. Prover valdes ut för laboratorieanalys 
utifrån observationer vid provtagningen, PID-resultat samt för att 
representera både fyllnadsmassor och naturligt material. PID-mätning och 
urval gjordes av fältpersonal, WSP. 

Fyllning observeras enbart i punkt; 19W04 och består av mull, grus, sand 
och lera. Mäktigheten av fyllningen uppgår till ca 1,5 meter under markytan 
(mumy). I övriga provpunkter påträffade naturliga jordlager bestående av 
mullhaltigsand, siltig lera och lermorän. Ingen avvikande färg eller lukt 
noterades vid fältarbetet eller vid PIDning. 

Provpunkten 19W04 ligger på en anlagd kulle troligen med massor från f d 
växthus som låg söder om 19W04 där punkterna 19W05, 19W06 och 19W07 
är placerade. 

Provpunkterna 19W01 till 19W07 ligger inom skolområdet och provpunkterna 
19W08 till 19W18 ligger inom det resterande undersökningsområdet. 

Sammanlagt skickades 16 samlingsprov för jord till laboratoriet Eurofins för 
ackrediterad analys med avseende på fraktionerade alifater och aromater, 
BTEX, PAH samt metaller och 3 samlingsprov för analys med avseende på 
bekämpningsmedel. 

Resultat av utförda analyser på jord redovisas i bilaga 5. 

10.2 UTFÖRDA GRUNDVATTENPROVTAGNINGAR 
Grundvattenprovtagningen utfördes den 18 mars 2019 i tre grundvattenrör 
(19W01, 19W05 och 19W18) av fältpersonalen, WSP. I samband med 
provtagningen utfördes vattennivåmätning med ett elektrisk ljud- och ljuslod. 
Omsättningspumpning samt provtagningen genomfördes med hjälp av en 
peristaltisk pump. Samtliga rör omsättningspumpades med tömning av ca 3 
rörvolymer vatten före provtagningen. 

Grundvattenprover skickades till laboratorium Eurofins AB för ackrediterad 
analys med avseende på alifater, aromater, BTEX, PAH och tungmetaller i 
alla tre grundvattenrör. I provpunkt 19W05 analyserades grundvattnet även 
med avseende på bekämpningsmedel. 

Resultat av utförda analyser på grundvatten redovisas i bilaga 6. 

11 HÄRLEDDA GEOTEKNISKA 
VÄRDEN 

11.1 UNDERLAG HÅLLFASTHETSBEDÖMNING 
Resultaten från samtliga CPT utförda inom området finns redovisade i Bilaga 
3. I bilagan har försöken även utvärderats med hjälp av mjukvaran Conrad 
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enligt SGI information 15. Utvärderingen har skett med forcerad 
jordartstolkning till de djup där skruvprovtagning har funnits tillgänglig. 
Härledda värden får endast användas med hänsyn till jordart. 

Uppmätta spetstryck från utförda CPT-sonderingar redovisas i Figur 6. 

 
Figur 6. Sammanställning av uppmätt spetstryck från CPT -sondering. 

För vidare bestämning av hållfasthets- och deformationsegenskaper 
baserade på hejarsondering reduceras antal slag från HfA med hänsyn till 
mantelfriktion på sondstången för att få spetsmotståndet vid sonderingen.  

Detta görs enligt byggforskningsrådets rapport R72:1972:  

( ) = − 0,04 ∙  

Vridmomenten har vid sonderingen uppmätts manuellt. HfA (netto) har 
beräknats med hänsyn till uppmätta vridmoment, där interpolering mellan 
uppmätta vridmoment har utförts.   

11.2 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER 
Härledda hållfasthetsvärden från CPT-sonderingarna enligt SGI Info 15 och  
från hejarsonderingarna enligt TR Geo 13 finns redovisade i Figur 7 och 
Figur 8. Den odränerade skjuvhållfastheten är utvärderad i SGI:s 
programvara CONRAD.  
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Friktionsvinkeln för sandmorän/siltmorän i de nu utförda borrhålen utvärderas 
i Bilaga 3 med hjälp av mjukvaran Conrad som sand.  

Då utvärderingen i Conrad har en tendens att överskatta de härledda 
värdena för friktionsvinkeln i de översta jordlagren bör friktionsvinkeln för 
sand och silt även uppskattas med hjälp av Figur 5.2-9 s.28 i TR Geo 13.   

Sammanställning av friktionsvinklar utvärderade på detta sätt redovisas 
grafiskt i Figur 8. WSP rekommenderar att det är dessa värden, snarare än 
de i Bilaga 3, som används. 

 
Figur 7. Härledd odränerad skjuvhållfasthet i lera från utförd CPT-sondering. 
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Figur 8. Härledd friktionsvinkel i sandmorän och siltmorän från utförda CPT- och 
hejarsonderingar. 
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11.3 DEFORMATIONSEGENSKAPER 
Deformationsegenskaper har utvärderats från CPT-sonderingar och 
hejarsonderingar enligt SGI Info 15 och TR Geo 13.   

Sammanställning av deformationsegenskaper baserade på utförda 
sonderingar, redovisas i Figur 9.    

 
Figur 9. Sammanställning av härledda E-moduler i sandmorän och siltmorän från utförda CPT-
sonderingar och hejarsonderingar.  
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12 VÄRDERING AV MILJÖTEKNISK 
OCH GEOTEKNISK 
UNDERSÖKNING 

12.1 GEOTEKNIK  
Skruvprovtagningarna visar på en jordprofil som i undersökningspunkterna 
generellt består av sandig mulljord ovanpå sandmorän alternativt siltmorän. 
Ställvis förekommer ett lager av lermorän, sand, silt och lera mellan den 
sandiga mulljorden och sandmoränen/siltmoränen. Detta stämmer överens 
med förväntningsmodellen från skrivbordsstudien.  

Fältgeoteknikernas och laboratoriegeoteknikernas benämning av jordarter 
skiljer sig åt i vissa jordlager, främst där fält benämnt lager som sandmorän 
och labb har benämnt det som sandig siltmorän eller siltig sandmorän men 
även andra avvikelser har observerats. Skillnaden i benämning kan bero på 
ett flertal saker, bland annat storlek på prov och intryck från omgivningen. På 
sektionsritningarna G-10-2-01 och G-10-2-02 är det laboratorieteknikerns 
jordlagerbeskrivning som redovisas för de prover som analyserats. I Bilaga 1 
är fältgeoteknikernas jordlagerbeskrivning redovisade. 

Grundvattenrören som installerats i undersökningspunkterna 19W01 och 
19W05 den 12 februari 2019 var vid tillfället för nästa avläsning som Lena 
Lydén utförde förstörda och borttagna. Ny installation av grundvattenrören 
fick utföras den 5 mars 2019, dessa är benämnda med ”NY”. De 
grundvattennivåerna som avlästs från de borttagna rören är ej redovisade i 
ritning men finns redovisade i Error! Reference source not found. samt i 
Bilaga 1. 

Avvikelser på CPT-sonderingarna och hejarsondering har observerats. I 
nuläget är det oklart vad avvikelserna beror på. För undersökningspunkt 
19W13 är ej utvärderingen i CONRAD redovisad då dess resultat inte 
bedöms som tillförlitligt med uppmätt mantelfriktion och portryck. Ingen 
mantelfriktion har heller uppmätts i undersökningspunkt 19W09 och 19W18 
ner till 0,2 respektive 0,3 m. Hejarsonderingen utförd i undersökningspunkt 
19W18 visar att sonderingsmotståndet mellan 6,0 och 7,0 m faller bort (1 
slag/20cm) vilket skulle kunna bero på ett glapp i registreringen eller att ett 
lösare jordlager påträffats. Bedömningen är dock att bägge typer av utförd 
hållfasthetssondering med ovanstående avvikelser till trots ändå uppfyller 
syftet att översiktligt kartlägga relativa hållfastheter, och därmed kan ligga till 
grund för framtagning av detaljplan. För framtagning av 
hållfasthetsparametrar i samband med detaljprojektering måste 
sonderingarna dock kompletteras. 

Inga övriga avvikelser har noterats i samband med fältundersökningarna. 

12.2 MILJÖTEKNIK 
Inga avvikelser har noterats i samband med fältundersökningarna. 
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12.3 HÄRLEDDA VÄRDENS SPRIDNING OCH 
RELEVANS 

Resultaten från CPT-sonderingen visar ett spetstryck som stämmer relativt 
väl överens med jordprofilen från skruvprovtagningen. CPT-sonderingar är 
utförda i användningsklass 2 och 3 oftast på grund av för hög differens för 
portrycksmätningens före och efter värde samt sondens lutning. Om man 
bortser från portrycksparametern och lutningen skulle en lägre 
användningsklass kunna uppnås. För bedömning av en översiktlig hållfasthet 
bedöms CPT-sonderingarna ändå kunna användas.  

Negativa portryck uppkommer i vissa sonderingar vilket skulle kunna bero på 
tappad vattenmättnad i spetsen, till exempel om sonden går från ett fastare 
lager till ett mjukare eller igenom ett siltskikt.  
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BILAGA 1  

 

Fältdagböcker och fältrapporter samt skruv-och grundvattenrörsprotokoll, sammanställning 

 

 



Toni Borg
Kristian Nilsson

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ Startdjup Stoppdjup Stoppkod

CPT-u 0,00 1,67 91
Skr 0,00 4,60 91

GV-rör 50 mm PEH 4,00

Skr 0,00 3,70 91

Skr 0,00 5,00 90
Skr-miljö 0,00 1,20

Skr 0,00 3,20 91
Skr-miljö 0,00 1,50

Skr 0,00 4,60 90

Skr 0,00 6,60 91
CPT-u 0,00 0,97 91

Skr-miljö 0,00 1,30

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Övrig information: punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkter

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb, 

Uppdragsledare Hannah Berg
Uppdrag

Huvuduppdragsnummer 10280915

Geotech 605 "Angus"

Väder Mulet
Borrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja

Rotationsgivare

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok

Sonderingar

Punkt

Djupgivare

Kontroll nollpunkt

4m rör 1m filter

Områdesbeksrivning

Skolgård, gräsfält, åkermark

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr 4538

Maskinstatus

Trycksondering

Jb-sonderingVinginstrument

Spolmedium

Hammar
2019-02-11

7
Kristianstad

4

Datum

Vecka

Ort
Temperatur

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker

Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

19W18

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

19W17

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

19W16

19W15

19W14

19W13

Fixlösning GNSS: Ja



10280915

Hannah Berg

4

Borrigg 2018-09-06

Metod Antal
Jb-1, Jb-2, Jb-
3, Jb-Tot

0

Vim 0

Slb 0

HfA 0

CPT/CPTu 2

Tr 0

Störd 
provtagning 
(Skr, Sp, Pp)

9

Ostörd 
provtagning 
(Kv)

0

In-situ försk. 
(Vb)

0

In-situ försk. 
(Dvb)

0

GV-rör 1

Provgrop 0

Digital sökväg  kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll

FÄLTRAPPORT

Senast kalibreradGeotech 605 "Angus"

Hammar

Toni Borg

Kristian Nilsson

2019-02-11

Projektnamn

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Fältarbetsdag

Uppdragsnummer

Beställare

Uppdragsledare

Väder (°C)

SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-Sondering, SGF rapport 1:2013; 
Geoteknisk fälthandbok

-

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

-

-

-

-

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

Styrande dokument

-

-

Skolgård, gräsfält, åkermark

-

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

Kristianstad
Datum
2019-02-11

Signatur
Toni Borg

Ort



Toni Borg
Kristian Nilsson

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ Startdjup Stoppdjup Stoppkod

Skr 0,00 1,80 91
Skr-miljö 0,00 1,40

Skr 0,00 4,65 91
Skr-miljö 0,00 1,40

Skr 0,00 5,00 90
Skr-miljö 0,00 1,65

Skr 0,00 4,00 90
Skr-miljö 0,00 1,50
GV-rör 50 mm PEH 4,00

Skr-miljö 0,00 1,70 90

Skr-miljö 0,00 1,50 90

Skr-miljö 0,00 2,00 90

Skr 0,00 4,00 90
Skr-miljö 0,00 1,40
GV-rör 50 mm PEH 4,00

Skr-miljö 0,00 1,40 90

Skr-miljö 0,00 1,55 90

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker

Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

19W08

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

19W09

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

19W10

19W01

19W02

19W03

Fixlösning GNSS: Ja

19W04

19W05

19W06

19W07

Hammar
2019-02-12

7
Kristianstad

2

Datum

Vecka

Ort
Temperatur

4m rör 1 m filter

Borrat 2,0m

Borrat 2,0m

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr 4538

Maskinstatus

Trycksondering

Jb-sonderingVinginstrument

Borrat 2,0m

Spolmedium

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok

Sonderingar

Punkt

Djupgivare

Kontroll nollpunkt

Områdesbeksrivning

Skolgård, gräsäng, åkermark

4m rör 1m filter

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Övrig information: punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkter

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb, 

Uppdragsledare Hannah Berg
Uppdrag

Huvuduppdragsnummer 10280915

Geotech 605 "Jonas"

Väder Sol
Borrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja

Rotationsgivare

Borrat 2,0m

Borrat 2,0m



10280915

Hannah Berg

2

Borrigg 2018-03-23

Metod Antal
Jb-1, Jb-2, Jb-
3, Jb-Tot

0

Vim 0

Slb 0

HfA 0

CPT/CPTu 0

Tr 0

Störd 
provtagning 
(Skr, Sp, Pp)

15

Ostörd 
provtagning 
(Kv)

0

In-situ försk. 
(Vb)

0

In-situ försk. 
(Dvb)

0

GV-rör 2

Provgrop 0

Kristianstad
Datum
2019-02-12

Signatur
Toni Borg

Ort

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

Styrande dokument

-

-

Skolgård, gräsäng, åkermark

-

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

-

-

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

-

-

-

-

FÄLTRAPPORT

Senast kalibreradGeotech 605 "Jonas"

Hammar

Toni Borg

Kristian Nilsson

2019-02-12

Projektnamn

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Fältarbetsdag

Uppdragsnummer

Beställare

Uppdragsledare

Väder (°C)

Digital sökväg  kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll



Toni Borg
Kristian Nilsson

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ Startdjup Stoppdjup Stoppkod

Slb 0,00 10,00 90

Slb 0,00 10,02 90

Slb 0,00 11,50 90

Slb 0,00 11,02 90

Skr 0,00 4,00 91
GV-rör 50 mm PEH 4,00

Skr 0,00 3,60 91

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker

Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

19W18

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

19W17

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

19W14

19W13

19W12

19W11

Fixlösning GNSS: Ja

Hammar
2019-02-13

7
Kristianstad

2

Datum

Vecka

Ort
Temperatur

4m rör 1 m filter

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr 4538

Maskinstatus

Trycksondering

Jb-sonderingVinginstrument

Spolmedium

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok

Sonderingar

Punkt

Djupgivare

Kontroll nollpunkt

Områdesbeksrivning

Gräsäng, åkermark

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Övrig information: punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkter

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb, 

Uppdragsledare Hanna Bergh
Uppdrag

Huvuduppdragsnummer 10280915

Geotech 605 "Jonas"

Väder Mulet
Borrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja

Rotationsgivare



10280915

Hanna Bergh

2

Borrigg 2018-03-23

Metod Antal
Jb-1, Jb-2, Jb-
3, Jb-Tot

0

Vim 0

Slb 4

HfA 0

CPT/CPTu 0

Tr 0

Störd 
provtagning 
(Skr, Sp, Pp)

2

Ostörd 
provtagning 
(Kv)

0

In-situ försk. 
(Vb)

0

In-situ försk. 
(Dvb)

0

GV-rör 1

Provgrop 0

Kristianstad
Datum
2019-02-13

Signatur
Toni Borg

Ort

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

Styrande dokument

-

-

Gräsäng, åkermark

-

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

-

-

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

-

-

SGF Metodblad SlbT (061001), SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

-

FÄLTRAPPORT

Senast kalibreradGeotech 605 "Jonas"

Hammar

Toni Borg

Kristian Nilsson

2019-02-13

Projektnamn

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Fältarbetsdag

Uppdragsnummer

Beställare

Uppdragsledare

Väder (°C)

Digital sökväg  kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll



Toni Borg
Kristian Nilsson

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ Startdjup Stoppdjup Stoppkod

CPT-u 0,00 3,78 91
Slb 0,00 10,02 90

Slb 0,00 11,32 90

DPSH-A 0,00 8,61 91

DPSH-A 0,00 9,81 91Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker

Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

19W09

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

19W08

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

19W18

19W13

Fixlösning GNSS: Ja

Hammar
2019-02-14

7
Kristianstad

3

Datum

Vecka

Ort
Temperatur

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr 4538

Maskinstatus

Trycksondering

Jb-sonderingVinginstrument

Spolmedium

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok

Sonderingar

Punkt

Djupgivare

Kontroll nollpunkt

Områdesbeksrivning

Gräsäng, åkermark

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Övrig information: punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkter

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb, 

Uppdragsledare Hanna Bergh
Uppdrag

Huvuduppdragsnummer 10280915

Geotech 605 "Jonas"

Väder Mulet
Borrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja

Rotationsgivare



10280915

Hanna Bergh

3

Borrigg 2018-03-23

Metod Antal
Jb-1, Jb-2, Jb-
3, Jb-Tot

0

Vim 0

Slb 2

HfA 2

CPT/CPTu 1

Tr 0

Störd 
provtagning 
(Skr, Sp, Pp)

0

Ostörd 
provtagning 
(Kv)

0

In-situ försk. 
(Vb)

0

In-situ försk. 
(Dvb)

0

GV-rör 0

Provgrop 0

Kristianstad
Datum
2019-02-14

Signatur
Toni Borg

Ort

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

Styrande dokument

-

-

Gräsäng, åkermark

-

-

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-Sondering, SGF rapport 1:2013; 
Geoteknisk fälthandbok

-

-

-

-

SGF Metodblad SlbT (061001), SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

SS-EN ISO 22476-3:2005 med tillägg, SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011, SGF rapport 
1:2013; Geoteknisk fälthandbok

FÄLTRAPPORT

Senast kalibreradGeotech 605 "Jonas"

Hammar

Toni Borg

Kristian Nilsson

2019-02-14

Projektnamn

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Fältarbetsdag

Uppdragsnummer

Beställare

Uppdragsledare

Väder (°C)

Digital sökväg  kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll



Emil Nilsson
Edgar Rodriguez

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ GW Startdjup Stoppdjup Stoppkod

Skr 0,00 7,00 91
GV-rör 50 mm PEH

Skr 0,00 6,40 91
GV-rör 50 mm PEH

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Övrig information: punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Etablering/Avetablering

Utförda undersökningspunkter

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb, 

Uppdragsledare Susanne Schou Nielsen
Uppdrag

Uppdragsnummer 10280940

Geotech 605 "Angus"

Väder Regn
Borrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja

Rotationsgivare

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok

Sonderingar

Punkt

Djupgivare

Kontroll nollpunkt

Områdesbeksrivning

Gräsplan och lekplats i skolan

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr

Maskinstatus

Trycksondering

Jb-sonderingVinginstrument

Spolmedium

Hammar
2019-03-05

V.10
Kristianstad

2

Datum

Vecka

Ort
Temperatur

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker

Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

NY19W01

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

NY19W05

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

Fixlösning GNSS: Ja



10280940

Susanne Schou Nielsen

2

Borrigg 2016-11-03

Metod Antal
Jb-1, Jb-2, Jb-
3, Jb-Tot

0

Vim 0

Slb 0

HfA 0

CPT/CPTu 0

Tr 0

Störd 
provtagning 
(Skr, Sp, Pp)

2

Ostörd 
provtagning 
(Kv)

0

In-situ försk. 
(Vb)

0

In-situ försk. 
(Dvb)

0

GV-rör 2

Provgrop 0

Digital sökväg  kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll

FÄLTRAPPORT

Senast kalibreradGeotech 605 "Angus"

Hammar

Emil Nilsson

Edgar Rodriguez

2019-03-05

Projektnamn

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Fältarbetsdag

Uppdragsnummer

Beställare

Uppdragsledare

Väder (°C)

-

-

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

-

-

-

-

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

Styrande dokument

-

-

Gräsplan och lekplats i skolan

-

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

Kristianstad

Datum

2019-03-05

Signatur

Emil Nilsson

Ort



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W01
Skr diam 0,82

Skr längd 2

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,65 saMu

0,65 - 3,60 siLe

3,60 - 4,00 LeMn

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -
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PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10280915 Hammar Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2019-02-12

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 "Jonas"

Foderrör (m) Djup GW GV-rör

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Miljöskruvprovtagning utfördes i denna punkt. 



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W01
Skr diam 82 mm

Skr längd 2,0 m

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,20 F: muSa

0,20 - 3,60 siLe_si_

3,60 - 3,80 siLe

3,80 - 7,00 SaMn

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 B
en

K
la

ss
V

k K
f

G
lö

d
S

ik
t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10280940 Hammar Emil Nilsson Edgar Rodriguez

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2019-03-05

Förborrning (m) Borrvagn 605 "Angus"

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Ljusbrun

Provt.kategori Stoppkod 91
Djup (m) Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta
Mörkbrun

Ljusbrun

Ljusbrun

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Skruvprovtagning för installation av det nya grundvattenröret i 19W01. 



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W02
Skr diam 0,82

Skr längd 2

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,70 saMu M1

0,70 - 1,20 siLe M2

1,20 - 1,70 siLe M3 

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 B
en

K
la

ss
V

k K
f

G
lö

d
S
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t

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Miljöskruvprovtagning utfördes i denna punkt. 

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2019-02-12

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 "Jonas"

10280915 Hammar Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W03
Skr diam 0,82

Skr längd 2

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,50 saMu M1

0,50 - 1,00 siLe M2

1,00 - 1,50 siLe M3 

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 B
en

K
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V

k K
f

G
lö

d
S
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t

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Miljöskruvprovtagning utfördes i denna punkt. 

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2019-02-12

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 "Jonas"

10280915 Hammar Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W04
Skr diam 0,82

Skr längd 2

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,50 F:Mu,Gr,Sa, Le M1

0,50 - 1,00 F:Mu,Gr,Sa, Le M2

1,00 - 1,50 F:Mu,Gr,Sa, Le M3 

1,50 - 2,00 siLe M4

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 B
en
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V
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f

G
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d
S
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t

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Miljöskruvprovtagning utfördes i denna punkt. 

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2019-02-12

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 "Jonas"

10280915 Hammar Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W05
Skr diam 0,82

Skr längd 2

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,40 saMu

0,40 - 3,70 siLe

3,70 - 4,00 LeMn

 -

  -
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  -

  -
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  -
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ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Mijö- och geoteknik skruvprovtagning utfördes i denna punkt. 

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

Foderrör (m) Djup GW GV-rör 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2019-02-12

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 "Jonas"

10280915 Hammar Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W05
Skr diam 82 mm

Skr längd 2,0 m

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,40 F: muSa

0,40 - 0,70 F: Sa

0,70 - 3,40 siLe_si_

3,40 - 3,70 siLe

3,70 - 6,40 SaMn

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 B
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d
S

ik
t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10280940 Hammar Emil Nilsson Edgar Rodriguez

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2019-03-05

Förborrning (m) Borrvagn 605 "Angus"

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Ljussgrå

Provt.kategori Stoppkod 91
Djup (m) Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta
Mörkbrun

Brun

Ljusbrun

Ljusgrå

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Skruvprovtagning för installation av det nya grundvattenröret i 19W01. 



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W06
Skr diam 0,82

Skr längd 2

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,60 saMu M1

0,60 - 1,10 siLe M2

1,10 - 1,60 siLe M3 

 -
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  -

  -
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ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Miljöskruvprovtagning utfördes i denna punkt. 

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2019-02-12

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 "Jonas"

10280915 Hammar Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W07
Skr diam 0,82

Skr längd 2

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,55 saMu M1

0,55 - 1,05 siLe M2

1,05 - 1,55 siLe M3 

 -
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  -

  -

  -
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ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Miljöskruvprovtagning utfördes i denna punkt. 

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2019-02-12

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 "Jonas"

10280915 Hammar Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W08
Skr diam 0,82

Skr längd 2

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,35 saMu

0,35 - 1,80 SaMn

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 B
en

K
la

ss
V

k K
f

G
lö

d
S

ik
t

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Mijö- och geoteknik skruvprovtagning utfördes i denna punkt. 

Provt.kategori Stoppkod 91
Djup (m) Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Torr

Skr 2019-02-12

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 "Jonas"

10280915 Hammar Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W09
Skr diam 0,82

Skr längd 2

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,30 saMu G1

0,30 - 0,90 LeMn G2

0,90 - 3,35 siLe G3

3,35 - 4,65 SaMn G4

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 B
en

K
la

ss
V

k K
f

G
lö

d
S

ik
t

Anteckningar S
ik

t

B
en

Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

tunna _si_

Ref.linje
Toni Borg

K
la

ss
V

k K
f

G
lö

d

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

10280915 Hammar
Uppdragsnr: Uppdragsnamn:

Provt.kategori

Metod:

Djup (m) 
under markyta

Skr
Förborrning (m)

Foderrör (m)

Torr

91

2019-02-12

Kristian Nilsson

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Mijö- och geoteknik skruvprovtagning utfördes i denna punkt. 

Datum:

Djup GW 

Borrvagn Geotech 605 "Jonas"

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Stoppkod



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W10
Skr diam 0,82

Skr längd 2

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,65 saMu G1

0,65 - 5,00 SaMn G2

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 B
en

K
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ss
V

k K
f

G
lö

d
S
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t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10280915 Hammar Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2019-02-12

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 "Jonas"

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Torr

Provt.kategori Stoppkod 91
Djup (m) Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Mijö- och geoteknik skruvprovtagning utfördes i denna punkt. 



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W11
Skr diam 0,82

Skr längd 2

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,85 saMu G1

0,85 - 1,05 (gr)Le G2

1,05 - 3,60 SaMn G3

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 B
en

K
la

ss
V

k K
f

G
lö

d
S

ik
t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10280915 Hammar Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2019-02-13

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 "Jonas"

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Torr

Provt.kategori Stoppkod 91
Djup (m) Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Geoteknisk skruvprovtagning utfördes i denna punkt. 



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W12
Skr diam 0,82

Skr längd 2

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,25 saMu

0,25 - 0,55 SaMn

0,55 - 2,30 siSaMn

2,30 - 4,00 SaMn

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 B
en

K
la

ss
V

k K
f

G
lö

d
S

ik
t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10280915 Hammar Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2019-02-13

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 "Jonas"

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Torr

Provt.kategori Stoppkod 91
Djup (m) Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Geoteknisk skruvprovtagning utfördes i denna punkt. 



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W13
Skr diam 0,82

Skr längd 2

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,30 saMu

0,30 - 1,60 SaMn

1,60 - 2,10 stSaMn

2,10 - 4,30 siSaMn

4,30 - 6,60 (le)SaMn G1

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 B
en

K
la

ss
V

k K
f

G
lö

d
S
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t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10280915 Hammar Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2019-02-13

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 "Jonas"

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Torr

Provt.kategori Stoppkod 91
Djup (m) Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Mijö- och geoteknik skruvprovtagning utfördes i denna punkt. 



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W14
Skr diam 0,82

Skr längd 2

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,20 saMu G1

0,20 - 1,95 Sa

1,95 - 3,50 SaMn G2

3,50 - 4,60 siSaMn G3

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 B
en

K
la

ss
V

k K
f

G
lö

d
S

ik
t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10280915 Hammar Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2019-02-13

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 "Jonas"

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Torr

Provt.kategori Stoppkod 91
Djup (m) Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

Faller av skr

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Geoteknisk skruvprovtagning utfördes i denna punkt. 



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W15
Skr diam 0,82

Skr längd 2

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,50 saMu G1

0,50 - 1,55 siLeMn G2

1,55 - 3,20 siSaMn G3

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 B
en

K
la

ss
V

k K
f

G
lö

d
S

ik
t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10280915 Hammar Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2019-02-11

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 "Jonas"

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Torr

Provt.kategori Stoppkod 91
Djup (m) Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Mijö- och geoteknik skruvprovtagning utfördes i denna punkt. 



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W16
Skr diam 0,82

Skr längd 2,0m

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,40 saMu G1

0,40 - 0,70 Sa G2

0,70 - 2,10 (gr)siSaf G3

2,10 - 3,10 leSaMn G4

3,10 - 5,00 siSaMn G5,G6

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 B
en

K
la

ss
V

k K
f

G
lö

d
S

ik
t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10280915 Hammar Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2019-02-11

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 "Jonas"

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Torr till 2,9mumy

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Mijö- och geoteknik skruvprovtagning utfördes i denna punkt. 



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W17
Skr diam 0,82

Skr längd 2

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,35 saMu

0,35 - 0,60 SaMn

0,60 - 0,75 SaMn

0,75 - 3,70 SaMn

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 B
en

K
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ss
V

k K
f

G
lö

d
S
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t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10280915 Hammar Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2019-02-11

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 "Jonas"

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Torr

Provt.kategori Stoppkod 91
Djup (m) Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

Vittrad sten

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Geoteknisk skruvprovtagning utfördes i denna punkt. 



Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W18
Skr diam 0,82

Skr längd 2

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,30 saMu G1

0,30 - 4,60 SaMn G2,G3,G4,G5

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 B
en

K
la

ss
V

k K
f

G
lö

d
S

ik
t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10280915 Hammar Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2019-02-11

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 "Jonas"

Foderrör (m) Djup GW 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Torr

Provt.kategori Stoppkod 91
Djup (m) Anteckningar B

en
K

la
ss

V
k K
f

G
lö

d
S

ik
t

under markyta

Kalk

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
Geoteknisk skruvprovtagning utfördes i denna punkt. 



Uppdragsnr:
10280915

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2019-02-14 4,77 4,13 KN
Djup under ÖK-rör 

d= Sign

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Hammar

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Kristian Nilsson Toni Borg

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

19W01GV 2019-02-12/14:53

Rörlängd ovan mark 1,00

Spetsnivå 3,90

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

7,90

Toppnivå (ök rör nivå) 8,90

Total rörlängd 5,00

PEH

Filtertyp Slitsad

Filterlängd 1,0 m

Diameter 50 mm

Rörmaterial

Tätning Bentonit

Tid

Lock, dexel? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under 
ÖK-rör. d=

Grundvatt
en nivå Sign Påfyllning av nivån med 0,5 m eller når rörets 

överkant och registrera vattennivåns avsänkning 
enligt nedan:

Markyta nivå

1 min

3 min

5 min 

10 min 

30 min

Anmärkning

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:
10280940

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2019-03-05 6,54 1,29 ER Tid Datum
2019-03-15 3,11 4,72 LL 1 min

3 min Klockslag
5 min
10 min Signatur
30 min

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Hammar

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Emil Nilsson Edgar Rodriguez

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

Ny19W01G 2019-03-05/09:52

Rörmaterial

7,90

Toppnivå (ök rör nivå) 7,83

Total rörlängd 5,50

Rörlängd ovan mark -0,07

Spetsnivå 2,33

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 2,0 m

Diameter 50 mm

Tätning Bentonit

Lock, dexel? Blå dexel

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 
ÖK-rör. d=

Grundvatt
en nivå Sign

Markyta nivå

PEH

Påfyllning till rörets överkant och registrera 
vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Djup under ÖK-rör

Nivå innan kontroll:
Klockslag:

Datum:
Anmärkning

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:
10280915

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2019-02-14 4,95 4,15 KN
Djup under ÖK-rör 

d= Sign

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Hammar

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Kristian Nilsson Toni Borg

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

18W05GV 2019-02-12/12:38

Rörlängd ovan mark 1,00

Spetsnivå 4,10

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

8,10

Toppnivå (ök rör nivå) 9,10

Total rörlängd 5,00

PEH

Filtertyp Slitsad

Filterlängd 1,0 m

Diameter 50 mm

Rörmaterial

Tätning Bentonit

Tid

Lock, dexel? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under 
ÖK-rör. d=

Grundvatt
en nivå Sign Påfyllning av nivån med 0,5 m eller når rörets 

överkant och registrera vattennivåns avsänkning 
enligt nedan:

Markyta nivå

1 min

3 min

5 min 

10 min 

30 min

Anmärkning

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:
10280940

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2019-03-05 5,32 2,76 ER Tid Datum
2019-03-15 3,55 4,53 LL 1 min

3 min Klockslag
5 min
10 min Signatur
30 min

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Hammar

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Emil Nilsson Edgar Rodriguez

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

Ny19W05G 2019-03-05/10:57

Rörlängd ovan mark -0,09

Spetsnivå 2,13

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

8,17

Toppnivå (ök rör nivå) 8,08

Total rörlängd 5,95

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 2,0 m

Diameter 50 mm

Rörmaterial

Tätning Bentonit

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Blå dexel

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 
ÖK-rör. d=

Grundvatt
en nivå Sign Påfyllning till rörets överkant och registrera 

vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Markyta nivå

Klockslag:
Datum:

Anmärkning

Nivå innan kontroll:

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:
10280915

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2019-02-14 Torr ######## KN

2019-02-28 Torr ######## LL Djup under ÖK-rör 
d= Sign

2019-03-15 Torr ######## LL 

Anmärkning

Markyta nivå

Avläsningar

SignDatum

Funktionskontroll
Djup under 
ÖK-rör. d=

Påfyllning av nivån med 0,5 m eller når rörets 
överkant och registrera vattennivåns avsänkning 

enligt nedan:

Lock

Filterlängd

Filtertyp

Bentonit

PEH

50 mm

1,40

Punkt nr/namn

19W12GV
Ref.linje Installationsdatum/klockslag

2019-02-11/14:56

9,40

Rf

13,00

Toppnivå (ök rör nivå)

Total rörlängd

Rörlängd ovan mark

14,40

5,00

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Slitsad

Diameter

Rörmaterial

Rörtyp (Rö, Rf)

Spetsnivå

1 m

30 min

3 min

5 min 

Tid

1 min

10 min 

Tätning

Anmärkning

Grundvatt
en nivå

Lock, dexel?

Uppdragsnamn:
Hammar

Bitr. Borrningsledare:

Toni Borg

Borrningsledare:

Kristian Nilsson

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:
10280915

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2019-02-14 4,75 8,20 KN

2019-02-28 4,23 8,72 LL Djup under ÖK-rör 
d= Sign

2019-03-15 3,79 9,16 LL

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Hammar

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Kristian Nilsson Toni Borg

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

19W18GV 2019-02-11/12:56

Rörlängd ovan mark 1,15

Spetsnivå 7,95

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

11,80

Toppnivå (ök rör nivå) 12,95

Total rörlängd 5,00

PEH

Filtertyp Slitsad

Filterlängd 1,0 m

Diameter 50 mm

Rörmaterial

Tätning Bentonit

Tid

Lock, dexel? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under 
ÖK-rör. d=

Grundvatt
en nivå Sign Påfyllning av nivån med 0,5 m eller når rörets 

överkant och registrera vattennivåns avsänkning 
enligt nedan:

Markyta nivå

1 min

3 min

5 min 

10 min 

30 min

Anmärkning

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå
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BILAGA 2  

 

Laboratorieprotokoll, sammanställning 
 
 

 



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad

Projekt Detaljplan för Hammar 812 m.fl.
SE-302 66 Halmstad
Laholmsvägen 10
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige AB
Fax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 19W09
Fältundersökning KNN,TBG Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2019-03-05
X Granskning 2019-03-07 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) St
5) tfu

5) tr
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0
 -

0,3
0,3

 - 15 4A 3
0,9
0,9

 - 38 69 5A 4
2,0
2,0

 - 40 66 4B 3
3,4
3,4

 - 13 4A 3
4,7

si Cl

Ljusbrun siltig SANDMORÄN

si SaTi

sandig MULLJORD * (enl.fälttekn.)

sa Hu

Mörkbrun lerig SANDMORÄN

10280915

2019-02-12 2019-02-15
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

cl SaTi

Brun siltig LERA

si Cl

Brun siltig LERA

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1
7) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)
*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad

Projekt Detaljplan för Hammar 812 m.fl.
SE-302 66 Halmstad
Laholmsvägen 10
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige AB
Fax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 19W10
Fältundersökning KNN,TBG Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2019-03-05
X Granskning 2019-03-05 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) St
5) tfu

5) tr
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0
 -

0,7
0,7

 -
5,0 SaTi

10280915

2019-02-12 2019-02-15
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

sandig MULLJORD * (enl.fälttekn.)

sa Hu

SANDMORÄN * (enl.fälttekn.)

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1
7) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)
*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad

Projekt Detaljplan för Hammar 812 m.fl.
SE-302 66 Halmstad
Laholmsvägen 10
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige AB
Fax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 19W11
Fältundersökning KNN,TBG Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2019-03-05
X Granskning 2019-03-07 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) St
5) tfu

5) tr
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0
 -

0,9
0,9

 - 23 49 4B 3
1,1
1,1

 - 13 5A 4
2,0
2,0

 - 11 4A 3
3,6

sa si Cl

Ljusgrå sandig SILTMORÄN

sa SiTi

Ljusgrå siltig SANDMORÄN

10280915

2019-02-12 2019-02-15
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

si SaTi

sandig MULLJORD * (enl.fälttekn.)

sa Hu

Brun sandig siltig LERA

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1
7) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)
*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad

Projekt Detaljplan för Hammar 812 m.fl.
SE-302 66 Halmstad
Laholmsvägen 10
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige AB
Fax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 19W13
Fältundersökning KNN,TBG Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2019-03-05
X Granskning 2019-03-06 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) St
5) tfu

5) tr
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0
 -

0,3
0,3

 -
1,6
1,6

 -
2,1
2,1

 -
4,3
4,3

 - 16 19 5A 4
6,6

si SaTi

Ljusgrå sandig SILTMORÄN

sa SiTi

sandig MULLJORD * (enl.fälttekn.)

sa Hu

SANDMORÄN * (enl.fälttekn.)

10280915

2019-02-12 2019-02-15
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

SaTi

stenig SANDMORÄN * (enl.fälttekn.)

co SaTi

siltig SANDMORÄN * (enl.fälttekn.)

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1
7) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)
*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad

Projekt Detaljplan för Hammar 812 m.fl.
SE-302 66 Halmstad
Laholmsvägen 10
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige AB
Fax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 19W14
Fältundersökning KNN,TBG Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2019-03-05
X Granskning 2019-03-06 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) St
5) tfu

5) tr
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0
 -

0,2
0,2

 -
2,0
2,0

 - 13 3B 2
3,5
3,5

 - 13 5A 4
4,6 sa SiTi

sandig MULLJORD * (enl.fälttekn.)

sa Hu

SAND * (enl.fälttekn.)

10280915

2019-02-12 2019-02-15
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

Sa

Ljusgrå siltig SANDMORÄN

si SaTi

Ljusgrå sandig SILTMORÄN

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1
7) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)
*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad

Projekt Detaljplan för Hammar 812 m.fl.
SE-302 66 Halmstad
Laholmsvägen 10
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige AB
Fax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 19W15
Fältundersökning KNN,TBG Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2019-03-05
X Granskning 2019-03-07 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) St
5) tfu

5) tr
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0
 - 19 5B 4

0,5
0,5

 - 31 54 5A 4
1,6
1,6

 - 12 5A 4
2,0
2,0

 - 14 5A 4
3,2 sa cl SiTi

Brun lerig mullhaltig SAND

cl hu Sa

Brun siltig LERMORÄN

10280915

2019-02-12 2019-02-15
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

si ClTi

Ljusgrå sandig SILTMORÄN

sa SiTi

Ljusgrå sandig lerig SILTMORÄN

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1
7) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)
*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad

Projekt Detaljplan för Hammar 812 m.fl.
SE-302 66 Halmstad
Laholmsvägen 10
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige AB
Fax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 19W16
Fältundersökning KNN,TBG Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2019-03-05
X Granskning 2019-03-06 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) St
5) tfu

5) tr
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0
 - 13 5B 4

0,4
0,4

 - 3B 2
0,7
0,7

 - 10 5A 4
2,1
2,1

 - 11 4A 3
3,1
3,1

 - 12 5A 4
4,0
4,0

 - 18 5A 4
5,0

si Sa

Ljusgrå sandig SILT

sa Si

Ljusgrå siltig SANDMORÄN

sa SiTi

10280915

2019-02-12 2019-02-15
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

si SaTi

Ljusgrå sandig SILTMORÄN

sa SiTi

Ljusgrå sandig SILTMORÄN

Brun siltig mullhaltig SAND

si hu Sa

Ljusbrun siltig SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1
7) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)
*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad

Projekt Detaljplan för Hammar 812 m.fl.
SE-302 66 Halmstad
Laholmsvägen 10
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige AB
Fax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 19W18
Fältundersökning KNN,TBG Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2019-03-05
X Granskning 2019-03-06 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) St
5) tfu

5) tr
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0
 -

0,3
0,3

 -
2,0
2,0

 - 15 5A 4
3,0
3,0

 -
4,0
4,0

 - 5A 4
4,6

SaTi

Ljusgrå sandig SILTMORÄN

sa SiTi

SANDMORÄN * (enl.fälttekn.)

10280915

2019-02-12 2019-02-15
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

SaTi

Ljusgrå sandig SILTMORÄN

sa SiTi

sandig MULLJORD * (enl.fälttekn.)

sa Hu

SANDMORÄN * (enl.fälttekn.)

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1
7) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)
*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet
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BILAGA 3  

 

CPT – sonderingar, uppmätta och härledda parametrar (CONRAD) 
 

 



Sammanställning av CPT sondering
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
Hammar 8:12 m fl
10280915

2019-03-19
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Användningsklass 2 (pga portryck) Bedömd sonderingsklass



C P T - sondering
Hammar 8:12 m fl
10280915

2019-03-19

Kristianstads kommun
19W09
2019-02-14

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60

Sida 1 av 1

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,67

 
saHu                
clSaTi              
clSaTi              
clSaTi              
siCl                
siCl                
siCl                
siCl                
siCl                
siCl                
siCl                
siCl                
siCl                
siCl                
siCl                
siCl                
siCl                
siSaTi              
siSaTi              

Klassificering
0,0
1,7
5,1
8,5

11,9
15,2
18,5
21,9
25,2
28,5
31,9
35,4
38,9
42,3
45,8
49,8
54,0
58,1
62,2
65,0

svo

0,0
0,7
2,1
3,5
4,9
6,2
7,5
8,9

10,2
11,5
12,9
14,4
15,9
17,3
18,8
20,8
23,0
25,1
27,2
28,6

s'vo s'c

263,3
339,3
311,2
331,9
394,6
341,9
417,6
268,8
311,0
330,0

5093,0
4832,9
3442,8

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,60
1,70
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,90
1,70
1,70
1,90
2,15
2,10
2,10
2,10
2,10

0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66

30,9
39,4
38,0
41,2
48,4
44,1
51,9
37,2
42,5
45,4

413,1
404,1
313,5

o

f

48,7
44,9
38,7

45,8
44,9

OCR ID E MOC MNC

42,42
44,99
35,06
32,50
34,17
26,54
28,97
16,86
18,00
17,54

245,02
210,54
137,30

%

86,4
59,1
52,0

96,1
88,5

11,4
6,0
5,5

51,3
41,1

14,3
7,1
6,5

72,0
56,7

11,4
5,7
5,2

48,8
42,7

MPa MPa MPa
wLwL



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Hammar 8:12 m fl
10280915
WSP Sverige AB 
Kristian Nilsson 

2019-03-19

0,00 m
0,00 m
3,78 m
0,00 m
my 
8,80 m

Normal
Fett 

Geotech 605

Kristianstads kommun
19W09
2019-02-14

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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Projektnummer
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Borrningsledare



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5
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Stopp djup
Grundvattennivå

0,00 m
0,00 m
1,66 m
0,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hammar 8:12 m fl
10280915
Kristianstads kommun
19W18
2019-02-11

2019-03-19
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Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my 
11,80 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett 

Geotech 605
Sond nr 4538

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Klassificering

Referens
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11,80 m
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0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri
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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hammar 8:12 m fl
10280915
Kristianstads kommun
19W18
2019-02-11
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C P T - sondering
Hammar 8:12 m fl
10280915

2019-03-19

0,00 m
0,00 m
1,66 m
0,00 m
my 
11,80 m

Normal
Fett 
Kristian Nilsson 
Geotech 605

Djup  (m)

Kristianstads kommun
19W18
2019-02-11

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4538
2018-09-21
0,784
0,002

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,00

Datum

 

257,80
240,20
-17,60

120,50
120,60

0,10

12,02
11,82
-0,20

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,02
0,30
2,00
3,00
4,00

0,02
0,30
2,00
3,00
4,00
4,60

Densitet
(ton/m3)

1,60
saHu                
SaTi                
saSiTi              
SaTi                
saSiTi              

Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Användningsklass 2 (pga portryck) Bedömd sonderingsklass



C P T - sondering
Hammar 8:12 m fl
10280915

2019-03-19

Kristianstads kommun
19W18
2019-02-11

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40

Sida 1 av 1

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,55

 
saHu                
SaTi                
SaTi                
SaTi                
SaTi                
SaTi                
SaTi                
SaTi                

Klassificering
0,0
1,6
4,9
8,4

12,0
15,7
19,8
24,0
27,7

svo

0,0
0,6
1,9
3,4
5,0
6,7
8,8

11,0
12,9

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,60
1,60
1,80
1,80
1,80
2,00
2,15
2,15
2,15

o

f

49,9
48,4
47,7
49,9
50,7
50,4
50,4

OCR ID E MOC MNC

%

96,3
90,3
89,6

113,9
125,3
126,0
128,0

15,0
16,3
18,9
47,7
78,1
89,0
90,0

19,2
20,9
24,5
66,4

113,0
130,0
151,0

15,4
16,7
19,6
46,6
65,2
72,0
80,4

MPa MPa MPa
wLwL



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Hammar 8:12 m fl
10280915
WSP Sverige AB 
Kristian Nilsson 

2019-03-19

0,00 m
0,00 m
1,66 m
0,00 m
my 
11,80 m

Normal
Fett 

Geotech 605

Kristianstads kommun
19W18
2019-02-11

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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Projektnummer
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Fältprotokoll: Hammar Kristianstad
Uppdragsnummer 10280915

Provpunkt M.u.m.y Beskrivning Metod Kommentar M.u.m.y Pid(ppm)
19W01 0,0-0,65 saMu SKR 0,0-0,65 <3

0,65-3,60 siLe SKR 0,65-1,5 <3
3,60-4,0 LeMn SKR 1,5-1,65 <3

19W02 0,0-0,7 saMu SKR 0,0-0,7 <3
0,7-1,2 siLe SKR 0,7-1,2 <3
1,2-1,7 siLe SKR 1,2-2,0 <3

19W03 0,0-0,5 saMu SKR 0,0-0,5 <3
0,5-1,0 siLe SKR Småhål i påse 0,5-1,0 <3
1,0-1,5 siLe SKR 1,0-1,5 <3

19W04 0,0-0,5 F/ Mu,Gr,Sa,Le SKR 0,0-0,5 <3
0,5-1,0 F/ Mu,Gr,Sa,Le SKR 0,5-1,0 <3
1,0-1,5 F/ Mu,Gr,Sa,Le SKR 1,0-1,5 <3
1,5-2,0 siLe SKR 1,5-2,0 <3

19W05 0,0-0,4 saMu SKR 0,0-0,4 <3
0,4-3,7 siLe SKR 0,4-0,9 <3
3,7-4,0 LeMn SKR 0,9-1,4 <3

19W06 0,0-0,6 saMu SKR 0,0-0,6 <3
0,6-1,1 siLe SKR 0,6-1,1 <3
1,1-1,6 siLe SKR 1,1-1,6 <3

19W07 0,0-0,55 saMu SKR 0,0-0,55 <3
0,55-1,05 siLe SKR 0,55-1,05 <3
1,05-1,55 siLe SKR 1,05-1,55 <3

19W08 0,0-0,35 saMu SKR 0,0-0,35 <3
0,35-0,85 saMu SKR 0,35-0,85 <3

19W09 0,0-0,3 saMu SKR 0,0-0,3 <3
0,3-0,9 LeMn SKR 0,3-0,9 <3
0,9-3,35 siLe SKR 0,9-1,4 <3
3,35-4,65 saMn SKR

19W10 0,0-0,65 saMu SKR 0,0-0,65 <3
0,65-5,0 SaMn SKR 0,65-1,0 <3

SKR 1,0-1,6 <3
19W11 0,0-0,25 saMu SKR 0,0-0,8 <3

0,25-0,75 SaMn SKR 0,8-1,0 <3
19W12 0,0-0,25 SaMu SKR 0,0-0,25 <3

0,25-0,75 SaMn SKR 0,25-0,75 <3
19W13 0,0-0,3 saMu SKR 0,0-0,3 <3

0,3-1,6 SaMn SKR 0,3-0,8 <3
1,6-2,1 stSaMn SKR 0,8-1,3 <3
2,1-4,3 siSaMn SKR
4,3-6,6 (le)SaMn SKR

19W15 0,0-0,5 saMu SKR 0,0-0,5 <3
0,5-1,55 siLeMn SKR 0,5-1,0 <3
1,55-3,20 siSaMn SKR 1,0-1,5 <3

19W16 0,0-0,4 saMu SKR 0,0-0,4 <3
0,4-0,7 Sa SKR 0,4-0,7 <3
0,7-2,1 (gr)siSaf SKR 0,7-1,2 <3
2,1-3,1 leSaMn SKR
3,1-5,0 siSaMn SKR

19W18 0,0-0,3 saMu SKR 0,0-0,,3 <3
0,3-4,6 SaMn SKR Kalk 0,3-0,8 <3



 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  
Detaljplan för Hammar 8:12 m.fl. Susanne Schou Nielsen  
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WSP Environmental Sverige  
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-040770-01

EUSELI2-00613722
Í%R%^Â!s5-&Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-02270979Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,65

2019-02-11

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-02-26

Utskriftsdatum: 2019-03-01

Provmärkning: 19W01_0-0,65

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts37Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

MotoroljaOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.073Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



AR-19-SL-040770-01

Í%R%^Â!s5-&Î

EUSELI2-00613722

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.057Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.18Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.17Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.21Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.38Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts57Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.064Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts76Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-040768-01

EUSELI2-00613722
Í%R%^Â!s5+{Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-02270980Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,7-1,2

2019-02-11

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-02-26

Utskriftsdatum: 2019-03-01

Provmärkning: 19W02_0,7-1,2

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



AR-19-SL-040768-01

Í%R%^Â!s5+{Î

EUSELI2-00613722

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts170Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts28Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts50Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts87Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-040778-01

EUSELI2-00613722
Í%R%^Â!s55nÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-02270981Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2019-02-11

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-02-26

Utskriftsdatum: 2019-03-01

Provmärkning: 19W03_0-0,5

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.084Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.033Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



AR-19-SL-040778-01

Í%R%^Â!s55nÎ

EUSELI2-00613722

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.046Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.22Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.21Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.20Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.41Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts95Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.30Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.18Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts130Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-040761-01

EUSELI2-00613722
Í%R%^Â!s5$<Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-02270982Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2019-02-11

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-02-26

Utskriftsdatum: 2019-03-01

Provmärkning: 19W04_0-0,5

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.033Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.087Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



AR-19-SL-040761-01

Í%R%^Â!s5$<Î

EUSELI2-00613722

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.068Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.062Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.18Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.26Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.23Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.26Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.48Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts83Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.21Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.13Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts98Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-040751-01

EUSELI2-00613722
Í%R%^Â!s4~&Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-02270983Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,0-1,5

2019-02-11

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-02-26

Utskriftsdatum: 2019-03-01

Provmärkning: 19W04_1,0-1,5

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



AR-19-SL-040751-01

Í%R%^Â!s4~&Î

EUSELI2-00613722

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.20Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.33Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts130Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts36Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.35Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.42Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.5Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts180Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-040767-01

EUSELI2-00613722
Í%R%^Â!s5*rÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-02270984Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2,0

2019-02-11

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-02-26

Utskriftsdatum: 2019-03-01

Provmärkning: 19W04_1,5-2,0

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



AR-19-SL-040767-01

Í%R%^Â!s5*rÎ

EUSELI2-00613722

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts130Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10.0Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.024Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts75Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-040745-01

EUSELI2-00613722
Í%R%^Â!s4xWÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-02270985Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,4-0,9

2019-02-11

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-02-26

Utskriftsdatum: 2019-03-01

Provmärkning: 19W05_0,4-0,9

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



AR-19-SL-040745-01

Í%R%^Â!s4xWÎ

EUSELI2-00613722

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts160Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.015Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts25Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts45Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts89Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-040775-01

EUSELI2-00613722
Í%R%^Â!s52SÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-02270986Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,6

2019-02-11

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-02-26

Utskriftsdatum: 2019-03-01

Provmärkning: 19W06_0-0,6

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts2.0Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts1.2Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts2.2Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts3.4Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts1.2Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.5Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.6Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.73Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.26Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



AR-19-SL-040775-01

Í%R%^Â!s52SÎ

EUSELI2-00613722

mg/kg Ts0.057Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts3.1Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.36Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.8Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.6Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.74Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.51Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts10Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts8.1Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts7.4Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts11Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts19Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.28Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.13Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.5Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts170Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-040749-01

EUSELI2-00613722
Í%R%^Â!s4|{Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-02270987Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,55-1,05

2019-02-11

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-02-26

Utskriftsdatum: 2019-03-01

Provmärkning: 19W07_0,55-1,05

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



AR-19-SL-040749-01

Í%R%^Â!s4|{Î

EUSELI2-00613722

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts130Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.013Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts78Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-040753-01

EUSELI2-00613722
Í%R%^Â!s4Ä8Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-02270988Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,35-0,85

2019-02-11

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-02-26

Utskriftsdatum: 2019-03-01

Provmärkning: 19W08_0,35-0,85

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



AR-19-SL-040753-01

Í%R%^Â!s4Ä8Î

EUSELI2-00613722

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.1Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.9Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.7Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.2Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-040771-01

EUSELI2-00613722
Í%R%^Â!s5./Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-02270989Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2019-02-11

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-02-26

Utskriftsdatum: 2019-03-01

Provmärkning: 19W09_0-0,3

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.060Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



AR-19-SL-040771-01

Í%R%^Â!s5./Î

EUSELI2-00613722

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.045Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.039Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.19Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.32Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.6Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts86Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.24Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.083Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts10.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts92Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-040762-01

EUSELI2-00613722
Í%R%^Â!s5%EÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-02270990Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,65

2019-02-11

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-02-26

Utskriftsdatum: 2019-03-01

Provmärkning: 19W10_0-0,65

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts18Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Ospec.Oljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



AR-19-SL-040762-01

Í%R%^Â!s5%EÎ

EUSELI2-00613722

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.0Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.4Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.4Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.067Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-040763-01

EUSELI2-00613722
Í%R%^Â!s5&NÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-02270991Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,25

2019-02-11

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-02-26

Utskriftsdatum: 2019-03-01

Provmärkning: 19W12_0-0,25

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



AR-19-SL-040763-01

Í%R%^Â!s5&NÎ

EUSELI2-00613722

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.17Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.29Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts50Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.26Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.11Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts77Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-040764-01

EUSELI2-00613722
Í%R%^Â!s5'WÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-02270992Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,3-0,8

2019-02-11

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-02-26

Utskriftsdatum: 2019-03-01

Provmärkning: 19W13_0,3-0,8

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.055Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



AR-19-SL-040764-01

Í%R%^Â!s5'WÎ

EUSELI2-00613722

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.067Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.064Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.18Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.24Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.37Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 1.1Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.36Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.76Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.91Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.2Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.2Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.4Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-040765-01

EUSELI2-00613722
Í%R%^Â!s5(`Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-02270993Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2019-02-11

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-02-26

Utskriftsdatum: 2019-03-01

Provmärkning: 19W15_0-0,5

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.039Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



AR-19-SL-040765-01

Í%R%^Â!s5(`Î

EUSELI2-00613722

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.17Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.28Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts65Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.26Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.2Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.035Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts59Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-040766-01

EUSELI2-00613722
Í%R%^Â!s5)iÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-02270994Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2019-02-11

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-02-26

Utskriftsdatum: 2019-03-01

Provmärkning: 19W18_0-0,3

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



AR-19-SL-040766-01

Í%R%^Â!s5)iÎ

EUSELI2-00613722

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.054Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.047Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.21Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.33Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts68Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.25Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.026Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts66Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-047084-01

EUSELI2-00613726
Í%R%^Â!sÆ_JÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-02271005Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-02-11

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-02-26

Utskriftsdatum: 2019-03-12

Provmärkning: 19W02_0-0,7

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.2Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

µg/kg<0.90Aldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

µg/kg<1.8Chlordane (total) a)*In house metod (210)

µg/kg5.9DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDD-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg21DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDE-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg12DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg39DDT (total) a)*In house metod (210)

µg/kg25Dieldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

µg/kg1.1Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

µg/kg<2.7Endosulfan (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH, alpha- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-delta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH,gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlor a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptaklorepoxid  (cis) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlorepoxide - trans a)*In house metod (210)

µg/kg2.2Hexaklorobensen a)*In house metod (210)

µg/kg5.7Pentachloraniline a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



AR-19-SL-047084-01

Í%R%^Â!sÆ_JÎ

EUSELI2-00613726

µg/kg<0.90Quintozene a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<1.9S:a Klordaner b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts5.9DDD, p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts21DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts12DDT,p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts39DDT (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts25Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts1.1Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.7Endosulfan (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH,gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptaklorepoxid  (cis) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlorepoxide - trans b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts2.2Hexaklorobensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts5.7Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Pesticiderna är analyserade på torkat prov. Halten i µg/kg avser torkat material.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



AR-19-SL-047084-01

Í%R%^Â!sÆ_JÎ

EUSELI2-00613726

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-047085-01

EUSELI2-00613726
Í%R%^Â!sÆ`SÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-02271006Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-02-11

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-02-26

Utskriftsdatum: 2019-03-12

Provmärkning: 19W04_0,5-1,0

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.7Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

µg/kg<0.90Aldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

µg/kg<1.8Chlordane (total) a)*In house metod (210)

µg/kg9.3DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDD-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg20DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDE-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg3.4DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg24DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg56DDT (total) a)*In house metod (210)

µg/kg11Dieldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg1.4Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

µg/kg2.0Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

µg/kg3.4Endosulfan (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH, alpha- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-delta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH,gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlor a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptaklorepoxid  (cis) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlorepoxide - trans a)*In house metod (210)

µg/kg3.1Hexaklorobensen a)*In house metod (210)

µg/kg16Pentachloraniline a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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µg/kg1.3Quintozene a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.92Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.92Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.92Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<1.9S:a Klordaner b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts9.4DDD, p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.92DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts20DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.92DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts3.4DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts24DDT,p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts57DDT (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts11Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.92Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts1.4Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts2.0Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts3.4Endosulfan (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.92Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.92HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.92HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.92HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.92HCH,gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.92Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.92Heptaklorepoxid  (cis) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.92Heptachlorepoxide - trans b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts3.1Hexaklorobensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts16Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts1.3Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Pesticiderna är analyserade på torkat prov. Halten i µg/kg avser torkat material.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



AR-19-SL-047085-01

Í%R%^Â!sÆ`SÎ

EUSELI2-00613726

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-047086-01

EUSELI2-00613726
Í%R%^Â!sÆa\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-02271007Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-02-11

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2019-02-26

Utskriftsdatum: 2019-03-12

Provmärkning: 19W05_0-0,4

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.2Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

µg/kg<0.90Aldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

µg/kg<1.8Chlordane (total) a)*In house metod (210)

µg/kg6.4DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDD-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg36DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg1.8DDE-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg5.0DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg18DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg67DDT (total) a)*In house metod (210)

µg/kg4.7Dieldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg1.5Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

µg/kg2.3Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

µg/kg3.8Endosulfan (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH, alpha- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-delta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH,gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlor a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptaklorepoxid  (cis) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlorepoxide - trans a)*In house metod (210)

µg/kg7.8Hexaklorobensen a)*In house metod (210)

µg/kg27Pentachloraniline a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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µg/kg9.6Quintozene a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<1.9S:a Klordaner b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts6.5DDD, p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts36DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts1.8DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts5.1DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts18DDT,p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts68DDT (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts4.7Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts1.5Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts2.3Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts3.8Endosulfan (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH,gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptaklorepoxid  (cis) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlorepoxide - trans b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts7.9Hexaklorobensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts27Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts9.7Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Pesticiderna är analyserade på torkat prov. Halten i µg/kg avser torkat material.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-062654-01

EUSELI2-00619584
Í%R%^Â!ut>[Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-03190074Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

7,6

2019-03-18

Lena Lyden

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2019-03-18

Utskriftsdatum: 2019-03-29

Provmärkning: 19W05

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l<0.010Atrazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Atrazine-desethyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Atrazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Bentazone a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Cyanazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.0102,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010D -2,4 a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Diclorprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Dimethoate a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Diuron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Ethofumesate a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Fenoxaprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Fluroxypyr a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Hexazinone a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Imidacloprid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Isoproturon a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Kloridazon a)Enviromental Science & 25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Technology  vol. 31, no 2

µg/l<0.010Klopyralid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Klorsulfuron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Kvinmerac a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010MCPA a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Mekoprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Metamitron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Metazaklor a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Metribuzin a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Metsulfuron-metyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Simazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Terbuthylazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Tifensulfuron-metyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.0102,4,5-T a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.0102(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CPP) a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.0101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.0101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Azoxystrobin a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Bitertanol a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010DMST a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Iprodione a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Metribuzin-desamino-diketo a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Metribuzin-diketo a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Simazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Terbutylazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Terbutylazin-desetyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.030Aldrin a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.050Chlordane-alpha a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.050Chlordane-gamma a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.10S:a Klordaner a)Intern metod 35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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LidPest.0A.01.021

µg/l<0.010DDD, o,p'- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.020DDD, p,p'- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.010DDE, o,p'- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.010DDE, p,p’- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.020DDT, o,p’- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.010DDT, p,p'- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.060DDT (total) a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.030Dieldrin a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.050Endosulfan-alpha a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.050Endosulfan-beta a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.050Endrin a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.030HCH, alpha- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.050HCH, beta- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.030HCH, delta- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.050HCH, gamma- (Lindane) a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.030Heptachlor a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.030Heptaklorepoxid  (cis) a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.030Heptachlorepoxide - trans a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.030Hexaklorobensen a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

65%

µg/l<0.010Pentachloraniline a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.030Quintozene a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-054501-01
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Í%R%^Â!twj\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-03190080Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9,6

2019-03-18

Lena Lyden

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2019-03-18

Utskriftsdatum: 2019-03-20

Provmärkning: 19W01

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3525%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

mg/l0.00022Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.036Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000029Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0013Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00089Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.019Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00060Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0023Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Housam Abdallah, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-054502-01

EUSELI2-00619587
Í%R%^Â!twkeÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-03190081Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9,6

2019-03-18

Lena Lyden

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2019-03-18

Utskriftsdatum: 2019-03-20

Provmärkning: 19W05

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3525%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Í%R%^Â!twkeÎ

EUSELI2-00619587

µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

mg/l0.00020Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.049Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000021Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00070Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0025Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.011Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00066Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00074Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Housam Abdallah, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-054503-01

EUSELI2-00619587
Í%R%^Â!twlnÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10280917:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157] 

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2019-03190082Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9,6

2019-03-18

Lena Lyden

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2019-03-18

Utskriftsdatum: 2019-03-20

Provmärkning: 19W18

Provtagningsplats: 10280917:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3525%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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EUSELI2-00619587

µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

mg/l0.00022Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.039Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000018Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000093Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0018Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000060Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0031Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00073Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0012Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Housam Abdallah, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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1 OBJEKT 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Kristianstads kommun utfört en 

översiktlig kombinerad geoteknisk och markmiljöteknisk och hydrogeologisk 

undersökning inför upprättande av ny detaljplan i Hammar, Kristianstad. För 

ungefärligt läge av undersökningsområdet se Figur 1. Se vidare figurer för 

förstorad bild av området. 

 

Figur 1: Översiktskarta över Kristianstadområdet, där ungefärligt läge för aktuell fastighet finns 
vid blå markör i bilden. Källa: Hitta.se, augusti 2020. 

En ny detaljplan ska upprättas inom fastigheterna Hammar 8:12, 8:68 och 

8:127 i Kristianstads östra delar för att medge nya byggrätter för bostäder i 

anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och skola. WSP har tidigare 

genomfört undersökningar inom detaljplaneområdet med uppdragsnummer 

10280915. Sedan tidigare utredningar beställdes (2019) har planområdet 

utökats och innefattar även fastigheten Hammar 8:68 som nu behövde 

undersökas likt resterande mark inom planområdet. Se Figur 2 för 

översiktskarta över det totala detaljplaneområdet och se Figur 3 för 

preliminär byggnation på nu aktuellt område, Hammar 8:68.  

Aktuell rapport behandlar alltså fastigheten Hammar 8:68 där det undersökts 

för bebyggelse i upp till 3 våningar och fastigheten ska även kontrolleras 

med avseende på föroreningar. WSP har kännedom om att 

bekämpningsmedel kan ha använts tidigare under det aktuella planområdets 

historia, dock har tidigare undersökningar inte visat på något mer än spår av 

detta. I aktuell rapport redovisas resultaten från de översiktliga geotekniska, 

markmiljötekniska och hydrogeologiska undersökningarna (hydrogeologiska 

undersökningen omfattar installation av ett grundvattenrör, samt en mätning 

av befintliga grundvattenrör).  
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Figur 2. Den röda markeringen på kartan visar avgränsningen för den aktuella geotekniska och 

markmiljötekniska undersökningen (Underlag från Beställningslista erhållen av kund, 
kompletterad av WSP, senast daterad 20200625). Befintliga grundvattenrör finns installerade i 
det övriga planområdet, 2 st i västra delen nära en skola, 1 st strax söder om aktuell fastighet 

Hammar 8:68, samt 1 st i östra utkanten av området. Mätning av de befintliga grundvattenrören 
utfördes vid rubricerad fältinsats.  

 
Figur 3. Preliminärt planerad byggnation i upp till tre våningar på aktuell fastighet Hammar 8:68 

inom röd rektangulär markering. Underlag från Samrådshandling, Kristianstad kommun, daterad 

20200213.  
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2 ÄNDAMÅL 

Denna undersökning och detta dokument har till syfte att dokumentera de   

geotekniska, miljötekniska och hydrogeologiska förutsättningarna på aktuellt 

område som ska ligga till grund för framtagning av detaljplan.  

Då framtida konstruktioner ej är mer kända (utöver en föreslagen placering 

och höjd på max 3 våningar) har ingen bedömning av geoteknisk kategori 

utförts.  

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING 
OCH REDOVISNING 

Som underlag vid planering och redovisning av denna undersökning har 

följande material använts:  

• Digital grundkarta tillhandahållen 2018-11-28, från tidigare uppdrag 

via beställaren (Hammar 8_12 m fl.dwg)  

• MUR: Detaljplan för Hammar 8 12 mfl, Upprättad av WSP under 

uppdragsnummer 10280915. Daterad 2019-04-12. 

• Beställningsblankett Hammar 8:68 tillhandahållen från beställaren 

(Beställningsblankett WSP Hammar 8 68.docx). Den har 

kompletterats av WSP, senast daterad 2020-06-25. 

• Diverse ledningskartor från ledningsägare enligt ledningskollen.se. 

• Ritningar över interna ledningar på undersökningsområdet 

tillhandahållen från beställaren.   

• Utdrag ur SGUs (Sveriges geologiska undersökning) kartgenerator 

för aktuellt område:  

o Geologiska jordartskartan  

o Geologiska berggrundskartan  

o Jorddjupskartan 

• SGUs brunnsarkiv. 

• Historiska flygfoton från Lantmäteriet från beställaren.  

• Naturvårdsverkets generella riktvärden.  

• Riksantikvarieämbetets sök- och karttjänst (2020). 

Inget övrigt arkivmaterial har använts vid undersökningen och 

redovisningen. 
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4 STYRANDE DOKUMENT 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

För standarder se Tabell 1-4. 

Tabell 1: Planering och redovisning 

Skede Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och 

SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och 

SGF beteckningsblad kompletterat 2016-11-01 

Tabell 2: Fältundersökningar 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

CPTu-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012,  

SGI Information 15; CPTu-Sondering och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

GW-observationer i borrhål SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Hejarsondering SS-EN ISO 22476-3:2005 med tillägg 

SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011, samt  

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

 

Tabell 3: Laboratorieundersökningar 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Jordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 och 

SS-EN/ISO 14688-2 

Materialtyp och 

tjälfarlighetsklass 

AMA Anläggning 17 

Naturlig vattenkvot SS 02 71 16, utgåva 3 

Konflytgräns SS 02 71 20, utgåva 2 

Tabell 4: Grundvatten 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Installation för grundvatten- 

mätning 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Funktionskontroll av grund- 

vattenrör/portrycksmätare 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Avläsning av grundvatten- 

nivå/portryck 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
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5 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

5.1 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Vid skrivbordsstudie av SGU:s jordartskarta framgår att marken inom 

planområdet utgörs av sandig morän och postglacial sand, se Figur 4. 

Glacial lera bedöms finnas i närområdet.  

 

Figur 4. Jordartskarta 1:25 000. Ungefärligt undersökningsområde är markerat med röd 

rektangel. Källa: SGU (2020).  

Jorddjupet är enligt SGUs jorddjupskarta mellan 10-20 m, se Figur 5.   
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Figur 5. Jorddjupskarta 1:5000. Ungefärligt undersökningsområde är markerat med röd 
rektangel. Källa: SGU (2020).  

5.2 TOPOGRAFI, YTBESKAFFENHET OCH 
BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER 

Undersökt område ligger i området Hammar i östra Kristianstad. Undersökt 

område ligger inom fastigheten Hammar 8:68 som till största del består av 

grönyta, enstaka träd i centrala delen samt två befintliga byggnader i södra 

delen (som planeras att rivas inom snar framtid, enligt uppgift från 

markägare).  

Markytan inom undersökningsområdet är relativt flack och har uppmätta 

nivåer vid undersökningspunkterna som varierar mellan +10,9 och +12,4 

(RH2000). Markytan lutar generellt från söder ner mot norr.   

Borrhålen har placerats för att undvika interna och externa ledningar som 

påträffades i samband med ledningssökningen av området.  

6 GEOTEKNISKA 
FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

WSP Sverige AB har mellan den 17 och 18 augusti utfört en geoteknisk, 

markmiljöteknisk och hydrogeologisk fältundersökning för rubricerat projekt. 

Resultatet av undersökningarna redovisas i plan på ritning G-10-1-01 och i 

sektioner på ritning G-10-2-01. Fältundersökningen har utförts av 

fältgeoteknikerna Toni Borg och Kristian Nilsson, WSP.  
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6.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH 
PROVTAGNINGAR 

I Tabell 5 redovisas utförda undersökningar.  

Tabell 5: Utförda undersökningar 

Sondering/provtagning antal typ/anmärkning 

Skruvprovtagning (Skr) 6 Skr utfördes för att bestämma 

jordprofil för ytlig grundläggning. 

Undersökningarna utfördes till mellan 

5,7 och 8,0 m under markytan.  

Skruvprovtagningarna är utförda till 

skruven inte har kunnat neddrivas 

ytterligare enligt normalt förfarande 

(stoppkod 91) i samtliga 

undersökningspunkter förutom två, 

som avslutats utan att stopp erhållits 

(stoppkod 90) och kunde nå planerat 

djup på 8 m. 

I samband med den geotekniska 

skruvprovtagningen togs det även 

miljöprover i samtliga undersöknings-

punkter med fokus på ytjord, se avsnitt 

9.  

CPTu – sondering (CPT) 3 CPTu-sondering utfördes för att 

bestämma hållfasthet för ytlig 

grundläggning. Sonderingarna är 

utförda till sonden inte kunnat 

neddrivas ytterligare enligt normalt 

förfarande (stoppkod 91) i samtliga 

undersökningspunkter. Sonderingarna 

kunde utföras till mellan 1,0 och 1,4 m 

under markytan.  

Hejarsondering (HfA) 4 HfA utfördes som underlag för att 

utvärdera hållfasthet i grov friktionsjord 

(sandmorän samt siltmorän). 

HfA utfördes till mellan 1,0 och 7,4 m 

under markytan. Sonderingarna är 

utförda till sonden inte kunnat 

neddrivas ytterligare enligt normalt 

förfarande (stoppkod 91) i samtliga 

undersökningspunkter. 

Grundvattenrör (Rf) 1 Rör med filter (Rf) installerades för att 

kunna bestämma grundvattenytans 

läge och variation över området. 

Rf är installerat i borrpunkt 20W04. I 

övrigt mättes även befintliga rör på det 

övriga detaljplaneområdet. Ingår ej i 

grafisk redovisning, däremot i Tabell i 

kap. 8. 

Radonmätning 

Gammaspektrometer 

6 Radiumhalt mättes i samtliga 

borrpunkter.  

 
Utförda fältundersökningar redovisas i fältdagbok och fältrapport i Bilaga 1. 
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6.2 KALIBRERING OCH CERTIFIERING 

I Tabell 6 redovisas använd utrustning. Kalibreringsprotokoll för 

borrbandvagn och CPTu-spets lämnas på begäran. 

Tabell 6: Kalibrering  

Utrustning Kalibrerad datum 

Borrvagn GEOTECH 605 DD 2020-04-24 

CPTu-spets 4270 2020-04-07 

6.3 POSITIONERING 

Utsättning och inmätning av de geotekniska undersökningspunkterna har 

utförts av WSP Sverige AB i samband med undersökningen. Inmätningen 

utfördes i mätklass B, definierad enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk 

fälthandbok. 

Använt koordinatsystem i plan är SWEREF 99 13 30 och i höjd RH 2000. 

6.4 PROVHANTERING 

Störda prover har tagits upp med skruvprovtagare och benämnts i fält. 

Utvalda geoteknikprover från fältundersökningen har placerats i 

provtagningspåsar och skickats till WSPs geotekniklaboratorium i Halmstad. 

Se avsnitt 8.  För hantering av miljöprover se avsnitt 9. 

7 GEOTEKNISK 
LABORATORIEUNDERSÖKNING 

På utvalda prov har försök enligt Tabell 7 utförts i Halmstads ackrediterade 

geotekniska laboratorium. Laboratorieförsöken utfördes av Daniel Dickas, 

WSP, i augusti – september, 2020. 

Resultatet av utförda laboratorieundersökningar redovisas i Bilaga 2. 

7.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Tabell 7: Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar. 

Metod antal typ/anmärkning 

Jordartsbestämning 14  

Vattenkvot 14  

Tjälfarlighetsklass 9  

Materialtyp 9  

Konflytgräns 10  
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7.2 PROVFÖRVARING 

Från mottagning till laborationsundersökning förvaras proven i kyl. Från och 

med datumet för laboratorieundersökningarna förvaras proven ungefär 3 

månader i rumstemperatur. 

8 HYDROGEOLOGISKA 
FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

8.1 OBSERVATION AV FRI GRUNDVATTENYTA 

I samband med jordprovtagningen lodades alla borrhål för att notera fritt 

vatten. Fri vattenyta kunde registreras i tre utav 6 borrpunkter, och varierade 

mellan ca 3,3 och 4,4 m djup under markytan. I övriga skruvprovtagningshål 

var det ställvis ej mätbart pga att hålen ofta föll igen.  

8.2 MÄTNINGAR I INSTALLERADE 
GRUNDVATTENRÖR 

I samband med jordprovtagningen installerades 1 styck (25 mm) 

grundvattenrör för grundvattenobservation i undersökningspunkterna 20W02 

och 20W04.  

 Se Tabell 8 för uppmätta grundvattennivåer. 

Rör 19W01, 19W05 ersattes av nya grundvattenrör vid nämnt datum, se rad 

tre och fyra i nedan tabell. Gamla rör redovisas endast för kompletterande 

info om grundvattennivå. Rör 19W01Ny gick ej att lokalisera vid rubricerad 

fältundersökning.     

Tabell 8. Uppmätta grundvattennivåer. 

Rör nr Markyta Rörspets-

nivå 

GW-nivå Djup under 

markytan  

[m] 

Mätdatum 

*20W04 +11,4 +5,5 +6,5 4,9 m 2020-08-18 

19W01 +7,9 +3,9 - 

+4,1 

- 

3,8 

2019-02-12 (Installation) 

2019-02-14 

19W05 +8,1 +4,1 - 

+4,2 

- 

3,9 

2019-02-12 (Installation) 

2019-02-14 

19W01Ny +7,9 +2,3 +1,3 

+4,7 

6,9 

3,5 

2019-03-05 (Installation) 

2019-03-15 

19W05Ny +8,1 +2,1 +2,8 

+4,5 

+3,6 

5,1 

3,4 

4,5 

 

2019-03-05 (Installation) 

2019-03-15 

2020-08-18 (ny mätning) 
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19W12 +13,0 +9,4 - 

TORR 

TORR 

TORR 

TORR 

- 

- 

- 

- 

- 

2019-02-11 (Installation) 

2019-02-14 

2019-02-28 

2019-03-15 

2020-08-18 (ny mätning) 

19W18 +11,8 +8,0 - 

+8,2 

+8,7 

+9,2 

+7,4 

- 

3,6 

3,1 

2,6 

4,4 

2019-02-11 (Installation) 

2019-02-14 

2019-02-28 

2019-03-15 

2020-08-18 (ny mätning) 

*Nytt grundvattenrör installerat vid rubricerad utförd undersökning.  
 

Grundvattenrör inom grått fält är äldre, befintliga rör som mättes även vid aktuell undersökning, 
se datum från i år (rödmarkerad text). Rören redovisas i MUR Detaljplan Hammar 6:12 m.fl., se 
referens i Kap.3. 

Det ska observeras att grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd 
och kan återfinnas på andra nivåer än vad som registrerats under 
fältundersökningsperioden.    

9 MILJÖTEKNISKA 
UNDERSÖKNINGAR  

9.1 UTFÖRDA JORDPROVTAGNINGAR 

9.1.1 Skruvborrning 

Jordprovtagning för den översiktliga miljötekniska markundersökningen 

genomfördes med hjälp av skruvborrning i sex punkter den 17 och 18 

augusti 2020 i samband med den geotekniska undersökningen. 

Jordprovtagningen utfördes ner till mellan 1,35 – 1,5 meter under markytan 

(m u my) i undersökningspunkterna 20W01 till 20W06, vilka finns redovisade 

på ritning G-10-1-01. Provpunkterna för skruvborrningen är fördelat jämt över 

ytan. Fältprotokoll för utförda miljöprovtagningar redovisas i bilaga 1. 

Jordprover togs generellt ut som samlingsprov per halvmeter. Fyllning och 

naturligt material provtogs generellt var för sig och jordproverna placerades i 

diffusionstäta plastpåsar och förvarades i kylväska följt av placering i kyl i 

väntan på analys. Alla enskilda prover analyserades med PID (Photo 

Ionization Detector) på WSP:s miljölab i Malmö med avseende på lättflyktiga 

kolväten. Prover valdes ut för laboratorieanalys utifrån observationer vid 

provtagningen, PID-resultat samt för att representera både fyllnadsmassor 

och naturligt material. PID-mätning och urval gjordes av fältpersonal, WSP. 

Fyllning observeras inte i några av punkter. Naturligt material påträffades 

direkt och bestod av en mullhaltig grusig sand/ sandig mull i ytskiktet (ca 0 -

0,5 m u my) med en underliggande sandig morän. Ingen avvikande färg eller 

lukt noterades vid fältarbetet eller i samband med fältmätningar med PID. 
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PID halterna ligger generellt under 5 ppm. I tabellen nedan redovisas prover 

med halter över 5 ppm. 

Tabell 9: PID resultat för punkter med halter över 5 ppm. 

Provpunkt_djup (m u my) PID (ppm) 

20W01_0-0,6 7,4 

20W01_0,6-1,0 5,5 

20W01_1,0-1,5 5,4 

20W04_0-0,3 25 

20W04_0,3-0,85 8,8 

 

9.1.2 Ytlig provtagning 

Provtagning av ytskikt med avseende på analys för bekämpningsmedel 

utfördes den 26 augusti 2020 av fältpersonal från malmökontoret. 

Provtagningen utfördes med hjälp av en Gouge Auger (provtagningsspjut) 

och en spade. Totalt togs det ut 14 delprover som utgjorde två samlingsprov. 

Samlingsprovet (Samlingsprov 1) för den norra delen utgjordes av åtta 

delprover och samlingsprov för den södra delen (Samlingsprov 2) utgjordes 

av sex delprover. Områdets indelning redovisas i Figur 6.Uttag av provmatris 

har skett med hjälp av nitrilhandskar (som byttes ut mellan varje provpunkt) 

och jorden placerades i diffusionstäta påsar. 
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Figur 6. Indelning av området med avseende på provtagning för bekämpningsmedel. 

För varje delprov uttogs provmatrisen med en djupintervall om ca 0–0,3 

m u my. Under fältarbetet och transport till laboratorium förvarades proverna 

i kylväska. Uttagna delprover har satts ihop till samlingsprover på 

laboratorium. Jordproverna analyserades av Eurofins med avseende på 

klorerade pesticider.  

Vid provtagningstillfället varierade jordarterna något mellan de två 

samlingsproverna, likaså vattenhalten. I den norra delen var det torrare och 

undersökningsdjupet begränsades till ca 0,2 m u my. I den södra delen var 

det fuktigare och provtagningsspjutet kunde föras ner till 0,3 m u my.  

I den norra delen som utgör samlingsprov 1 består marken av gräsmatta 

med en brun mullhaltig något lerig sand med växtdelar. 

I den södra delen som utgör samlingsprov 2, är marken  beväxt av sly två 

byggnader återfinns inom området. Provtagen jord består av en brun 

mullhaltig något siltig sand, med inslag av tegelbitar. 

Sammanlagt skickades sex samlingsprov från borrningen för jord till 

laboratoriet Eurofins för ackrediterad analys med avseende på fraktionerade 

alifater och aromater, BTEX, PAH samt metaller och två samlingsprov från 

handprovtagningen för analys med avseende på bekämpningsmedel. 

Resultat av samtliga utförda analyser på jord redovisas i bilaga 5. 



 
 

 

 
10307821 •  Detaljplan för Hammar 8:68  | 17   

10 MARKRADONUNDERSÖKNING 

WSP Sverige AB har i samband med fältundersökning den 18:e augusti 

2020 utfört markradonundersökningar med metoden Gammaspectrometer 

på marknivå (då ingen grundläggningsnivå fanns i detta skede för planerade 

byggnationer), för rubricerat objekt. Lägen för undersökningspunkter i plan 

redovisas på ritning G-10-1-01. Radonmätning har utförts i samtliga 

borrpunkter av fältgeoteknikerna.  

Utförda markradonmätningar redovisas i Kap. 12 Övriga jordegenskaper, 

samt i fältrapport i Bilaga 4.  

11 HÄRLEDDA GEOTEKNISKA 
VÄRDEN 

11.1 UNDERLAG HÅLLFASTHETSBEDÖMNING 

Resultaten från samtliga utförda CPT-sonderingar utförda inom området 

finns redovisade i Bilaga 3. De är dock begränsade till väldigt ytlig jord, till 

max ca 1,5 m djup. I bilagan har försöken även utvärderats med hjälp av 

mjukvaran Conrad enligt SGI information 15. Se efterföljande figurer för 

resultat från tyngre och mer djupgående sonderingsmetod.  

 

Utvärderingen har skett med forcerad jordartstolkning till de djup där 

skruvprovtagning har funnits tillgänglig.  

Hejarsonderingar (tyngre sonderingsmetod) redovisas grafiskt på ritning  

G-10-2-02. Utvärdering har skett enligt TK- och TR Geo 13.  

Härledda värden får endast användas med hänsyn till aktuell jordart. 

Uppmätta spetstryck från utförda CPT-sonderingar redovisas i Figur 7. 
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Figur 7. Sammanställning av uppmätt spetstryck från CPT(u)-sonderingar. 

För vidare bestämning av hållfasthets- och deformationsegenskaper 

baserade på hejarsondering reduceras antal slag från HfA med hänsyn till 

mantelfriktion på sondstången för att få spetsmotståndet vid sonderingen.  

Detta görs enligt byggforskningsrådets rapport R72:1972:  

𝐻𝑓𝐴(𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜) = 𝐻𝑓𝐴 − 0,04 ∙ 𝑣𝑟𝑖𝑑𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 

Vridmomenten har vid sonderingen uppmätts manuellt. HfA (netto) har 

beräknats med hänsyn till uppmätta vridmoment, där interpolering mellan 

uppmätta vridmoment har utförts.   
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HfA(netto) kan användas för att få en uppfattning om jordens lagringstäthet, 

se TK/TR Geo 13.  

Se Figur 7 för redovisning av sonderingsmotstånd, HfA(netto).  

 

Figur 8. Sammanställning av HfA(netto) från utförda hejarsonderingar, för underlag till 
uppskattning av lagringstäthet enligt TK/TR Geo 13. Hejarsondering 20W01 är exkluderad på 
grund av att den främst är utförd i lermorän. Ovan gäller endast för friktionsjord.  

11.2 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER 

Friktionsvinkeln för sand i de nu utförda borrhålen utvärderas i Bilaga 3 med 

hjälp av programvaran Conrad som sand. Då utvärderingen i Conrad har en 

tendens att överskatta de härledda värdena för friktionsvinkeln i de översta 

jordlagren bör friktionsvinkeln för sand och silt även uppskattas med hjälp av 

Figur 5.2-9 s.28 i TR Geo 13.   

Sammanställning av friktionsvinklar utvärderade på detta sätt redovisas 

grafiskt i Figur 9 för siltmorän samt sandmorän, tillsammans med utvärdering 
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av friktionsvinkel i hejarsonderingar. WSP rekommenderar att det är dessa 

värden, snarare än de i Bilaga 3, som används. 

 

Härledda värden får inte användas utan hänsyn till aktuell jordart. 

I sand uppskattas friktionsvinkeln från CPT-sonderingar enligt SGI 

Information 15 ur: 

𝜑′ = 29 + 2,8𝑞𝑐
0,45 

 

I sand uppskattas friktionsvinkeln från hejarsonderingar enligt SGI 3 ur: 

𝜑′ = 29 + 2,3𝐻𝑓𝑎0,46 

 

Vid silt görs ett avdrag med 3 grader på friktionsvinkeln, enligt TK Geo 13.  

Vid bärighetsberäkning gäller att härledda maxvärden sätts till ’max = 42 

(TR Geo 13). 

 

 

Figur 9. Härledd friktionsvinkel i sandmorän (t.h.) och siltmorän (t.v.) från utförda CPT- och 
hejarsonderingar. 3 grader har dragits av från värdet motsvarande sandig jord, där siltmorän, 

dvs siltdominerad jor, har påvisats (främst efter 2 m djup, ca efter nivå +10). 

11.3 DEFORMATIONSEGENSKAPER 

Deformationsegenskaper har utvärderats från CPT-sonderingar och 

hejarsonderingar enligt SGI Info 15 och TR Geo 13.   

Sammanställning av deformationsegenskaper baserade på utförda 

sonderingar, redovisas i Figur 10.    

Deformationsegenskaper för sand och grovsilt kan utvärderas från CPT-

sonderingar enligt SGI Info 15 och TR Geo 13. Enligt svensk empiri 
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utvärderas den modul som används för beräkning av sättningar vid 

belastning av sand ur:  

𝐸 = 4,3 𝑞𝑡
0,93 ≤ 90𝑀𝑃𝑎 

 

Deformationsegenskaper för sand och silt kan utvärderas från 

hejarsonderingar enligt TR Geo 13: 

𝐸 ≈ 2,8 ∙ 𝐻𝑓𝐴(𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜)0,91 

 

 

För modulen sätts en begränsning på Emax = 90 MPa vid utvärdering av 

elasticitetsmodul ur sonderingsresultat för sättningsberäkning med vertikala 

spänningsökningar (TR Geo 13). 

 

Lermorän har endast påvisats som lager under fyllning i en punkt (20W01) 

ned till ca 6 m djup. Inga värden redovisas då CPT(u)-sondering ej kunde 

utföras djupare än ca 0,8 – 1,3 m generellt över området, och därmed hade 

inga värdefulla data erhållits. Endast hejarsondering har utförts i 20W01 och 

ingen vidare utvärdering kan göras i lerjord med hänsyn till aktuell 

sonderingsmetod. 
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Figur 10. Sammanställning av härledda E-moduler i friktionsjord (sandmorän och siltmorän) från 
utförda CPT-sonderingar och hejarsonderingar. 20W01 redovisas ej då den domineras av jord i 
form av lermorän. 
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12 ÖVRIGA JORDEGENSKAPER 

12.1 GEOTEKNISKA LABORATORIERESULTAT 

I Tabell 9 redovisas klassning för jorden med avseende på materialtyp och 

tjälfarlighetsklass, enligt resultat från utförda geotekniska 

laboratorieundersökningar. I Tabell 10 redovisas resultat från 

laboratorieundersökningen i form av benämning, materialtyp och 

tjälfarlighetsklass samt vattenkvot och konflytgräns. Se även Bilaga 2.   

Tabell 10: Sammanställning av påträffade/utförda jordartsklassningar enligt 

AMA Anläggning 17, från utförda geotekniska laborationer. 

Jordart Materialtyp/Tjälfarlighetsklass 

sandig lerig Siltmorän 5A/4 

sandig siltig Lermorän  5A/4 

Lermorän 4B/3 

siltig Sand 4A/3 

Sand 2/1 

Tabell 11: Sammanställning av utförda (geotekniska) 

laboratorieundersökningsresultat. 

Borrpunkt Djup [m u 

my] 

Benämning Vattenkvot [%] Konflytgräns 

[%] 

20W01 2 – 3 sandig siltig 

Lermorän 

13 22 

20W02 4 – 5 sandig lerig 

Siltmorän 

15 18 

20W02 7 – 8 siltig Sandmorän 18 19 

20W03 0,6 – 1,0 Lermorän 35 68 

20W03 1,0 – 2,0 sandig lerig 

Siltmorän 

11 - 

20W03 6 – 7,3 sandig lerig 

Siltmorän 

14 -  

20W04 0,3 – 0,9  siltig Sand 5 16 

20W04 0,9 – 2,0 siltig Sandmorän 7 15 

20W04 4 – 5  sandig Siltmorän 18 17 

20W05 2 – 3  sandig Siltmorän 14 20 

20W05 6 – 7  sandig Siltmorän 13 18 

20W06 0,2 – 1,5 Sand 4 - 

20W06 2 – 3  siltig Sandmorän 9 14 

20W06 5 – 6  sandig Siltmorän 14 - 
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12.2 RADONKLASSNING 

I Tabell 11 redovisas bedömning av radonklassning i utförda borrpunkter. 

Redovisas även i Bilaga 4.   

Tabell 12: Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar. 

Borrhål Mätningsmetod     Mätvärden Radonklassning 

20W01 Gamma Surveyor U 4,2 ppm Normalradonmark 

    Ra 51,9 Bq/kg   

20W02 Gamma Surveyor U 5,3 ppm Högradonmark 

    Ra 65,5 Bq/kg   

20W03 Gamma Surveyor U 4,1 ppm Normalradonmark 

    Ra 50,6 Bq/kg   

20W04 Gamma Surveyor U 3,8 ppm Normalradonmark 

    Ra 46,9 Bq/kg   

20W05 Gamma Surveyor U 2,6 ppm Normalradonmark 

    Ra 32,1 Bq/kg   

20W06 Gamma Surveyor U 4,2 ppm Högradonmark 

    Ra 59,4 Bq/kg   

Gamma Surveyor = Gammaspectrometer 

Värdena ovan ska användas med stor försiktighet och klassningen är 

preliminär. En bedömning har utförts med hänsyn till aktuell jordart 

(sandmorän, siltmorän, lermorän).  

Vid mätning med gammaspektrometer påverkas värden av befintlig organisk 

jord i ytan, underliggande jordlager, komposition, eventuella 3D-effekter samt 

väder och vind på grund av bortventilering. Helst ska även mätningen göras 

på grundläggningsnivå. Det kan även kompletteras/jämföras med en annan 

radonmetod i ett senare skede, i form av exempelvis radonburkar.  

13 VÄRDERING AV MILJÖTEKNISK 
OCH GEOTEKNISK 
UNDERSÖKNING 

13.1 GEOTEKNIK  

Skruvprovtagningarna visar på en jordprofil som i undersökningspunkterna 

generellt består av sandig mulljord med inslag av grus ovanpå sandmorän 

alternativt siltmorän. Ställvis förekommer ett lager av lermorän, sand, silt och 

lera mellan den sandiga mulljorden och sandmoränen/siltmoränen. Detta 

stämmer överens med förväntningsmodellen från fältplaneringsskedet.  

Härledda värden i form av hållfasthet- och deformationsegenskaper har 
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utvärderats som silt efter ca 0,6 – 1,2 m djup, men även som sand. En 

jämförelse redovisas i Kapitel 11 med figurer för både silt och sand.  

Fältgeoteknikernas och laboratoriegeoteknikernas benämning av jordarter 

skiljer sig åt i vissa jordlager, främst där fält benämnt lager som sandmorän 

och labb har benämnt det som sandig siltmorän eller siltig sandmorän men 

även andra avvikelser har observerats. Skillnaden i benämning kan bero på 

ett flertal saker, bland annat storlek på prov och intryck från omgivningen. På 

sektionsritning G-10-2-01 är det laboratorieteknikerns jordlagerbeskrivning 

som redovisas för de prover som analyserats. I Bilaga 1 är 

fältgeoteknikernas jordlagerbeskrivning redovisade. 

Utförda CPT(u)-sonderingar erhöll ofta metodstopp innan ca 1,5 m djup.  

2 st försök utfördes i borrpunkt 20W06 samt 1 st försök i borrpunkt 20W05. 

Jorden bedömdes vara för grov för den sonderingsmetoden, därav 

bestämdes i fält, i samråd med geotekniker, att hejarsondering utförs istället. 

De två sonderingsmetoderna stämmer relativt bra överens i sina relativa 

värden, där metod kunnat utföras. Syftet att översiktligt kartlägga relativa 

hållfastheter och att ligga till grund för beslut av detaljplan, bedöms vara 

uppfyllt. 

Att notera är att CPT-sondspets nr 4270 har använts. Nr 6470 som nämns i 

fältprotokoll är ej aktuell.  

Ett försök till installation av grundvattenrör, utöver installerat grundvattenrör i 

20W04, utfördes i borrpunkt 20W01. Försöket misslyckades dock (efter 4 

försök) då borrhålet föll igen.  

Radonundersökningens resultat, baserade på mätning med 

gammaspektrometer, är preliminärt och värdena ska användas med stor 

försiktighet. Det kan även kompletteras/jämföras med en annan radonmetod 

i ett senare skede, exempelvis radonburkar.  

Inga övriga avvikelser har noterats i samband med fältundersökningarna. 

13.2 MILJÖTEKNIK 

Inga avvikelser har noterats i samband med fältundersökningarna. 

13.3 HÄRLEDDA VÄRDENS SPRIDNING OCH 
RELEVANS 

Resultaten från CPT-sonderingen visar ett spetstryck som stämmer relativt 

väl överens med jordprofilen från skruvprovtagningen. CPT-sonderingar är 

utförda i användningsklass 2 och 4, oftast uppnås en lägre klass på grund av 

för hög differens för portrycksmätningens före- och eftervärde. Om man 

bortser från portrycksparametern skulle en lägre användningsklass kunna 

uppnås. För bedömning av en översiktlig hållfasthet bedöms CPT-

sonderingarna ändå kunna användas. Ställvis påvisas relativt stora 

avvikelser i uppmätt portryck.  

Vid sammanställning av utförda geotekniska undersökningar erhålls en viss 

spridning och i vissa fall avvikande enstaka värden sinsemellan resultatet 

från de olika undersökningsmetoderna. Orsaken till spridningen och 

skillnader är alltifrån olika noggrannheter mellan mätmetoder till maskinella 

och yttre faktorer (exv. hantering och störning av jordprover etc.) som i 
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enstaka fall kan medföra avvikande uppmätta värden. Dock anses erhållna 

värden för spridning i hållfasthets- och deformationsegenskaper vara 

normala. Generellt bedöms att de utförda sonderingarna visar på 

samstämmiga resultat för jordens egenskaper, så som hållfasthet och 

deformation.  
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Toni Borg

Kristian Nilsson

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ Startdjup Stoppdjup Stoppkod

CPT-u 0,00 1,42 91

Radon

CPT-u 0,00 1,04 91

DPSH-A 0,00 6,76 91

Radon

CPT-u 0,00 0,96 91

DPSH-A 0,00 5,98 91

GV-rör 25 mm PVC 5,95

Radon

DPSH-A 0,00 1,02 91

Radon

DPSH-A 0,00 7,42 90

GV-rör

Radon

Radon

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Övrig information: punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Försökte förborra med trycksondering i 20W06, gick ner till 4m med rotation. Gav upp försöket att sätta gv-rör i 20W01 efter 4 rensningar. Hålet bara föll igen och omöjligt att få ner röret. CPT sond nr 6470. Mätning av gv-yta på 4 befintliga gv-rör.

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb,

2 försök

Uppdragsledare Casandra Hajny

Uppdragsnamn

Huvuduppdragsnummer 10307821

Geotech 605 "Jonas"

Väder Sol

Borrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja

Rotationsgivare

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok

Sonderingar

Punkt

Djupgivare

Kontroll nollpunkt

Områdesbeskrivning

Tomtmark och gräsplätt

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr

Maskinstatus

Trycksondering

Jb-sonderingVinginstrument

Spolmedium

Hammar 8

2020-08-18

34

Hammar

30

Datum

Vecka

Ort

Temperatur

4 misslyckade försök att rensa och få ner ett rör

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker

Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

20W06

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

20W05

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

20W04

20W02

20W01

20W03

Fixlösning GNSS: Ja

6m rör 1m filter. Rök 0,8mömy

Hammar 8:68
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10307821

Trafikverket

Casandra Hajny

30

Borrigg 2019-02-27

Metod Antal
Jb-1, Jb-2, Jb-3,
Jb-Tot

0

Vim 0

Slb 0

HfA 4

CPT/CPTu 3

Tr 0

Störd
provtagning
(Skr, Sp, Pp)

0

Ostörd
provtagning
(Kv)

0

In-situ försk.
(Vb)

0

In-situ försk.
(Dvb)

0

GV-rör 2

Provgrop 0

Digital sökväg  kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll

FÄLTRAPPORT

Senast kalibreradGeotech 605 "Jonas"

Hammar 8

Toni Borg

Kristian Nilsson

2020-08-18

Projektnamn

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Fältarbetsdag

Uppdragsnummer

Beställare

Uppdragsledare

Väder (°C)

SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-Sondering, SGF rapport 1:2013;
Geoteknisk fälthandbok

-

-

-

-

-

SS-EN ISO 22476-3:2005 med tillägg, SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011, SGF rapport
1:2013; Geoteknisk fälthandbok

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

Styrande dokument

-

-

Tomtmark och gräsplätt

-

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

Hammar
Datum
2020-08-18

Signatur
Toni Borg

Ort

Hammar 8:68

Kristianstad Kommun
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Kristian Nilsson

Toni Borg

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ Startdjup Stoppdjup Stoppkod

Skr 0,00 5,70 91

Skr-miljö 0,00 1,50 90

Skr 0,00 8,00 90

Skr-miljö 0,00 1,50 90

Skr 0,00 7,30 91

Skr-miljö 0,00 1,50 90

Skr 0,00 5,80 91

Skr-miljö 0,00 1,50 90

Skr 0,00 8,00 90

Skr-miljö 0,00 1,50 90

Skr 0,00 8,00 90

Skr-miljö 0,00 1,50 90

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker

Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

20W01

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

20W02

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

20W03

20W04

20W05

20W06

Fixlösning GNSS: Ja

Hammar 8

2020-08-17

34

Kristianstad

28+

Datum

Vecka

Ort

Temperatur

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr

Maskinstatus

Trycksondering

Jb-sonderingVinginstrument

Spolmedium

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok

Sonderingar

Punkt

Djupgivare

Kontroll nollpunkt

Områdesbeskrivning

Gräsplätt bredvid växthus

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Övrig information: punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

CPT sond nr 6470. Markägaren kom ut och godkände borrpunkterna.

Utförda undersökningspunkter

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb,

Uppdragsledare Casandra Hajny

Uppdragsnamn

Huvuduppdragsnummer 10307821

Geotech 605 "Jonas"

Väder Sol

Borrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja

Rotationsgivare

Hammar 8:68
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10307821

Trafikverket

Casandra Hajny

28+

Borrigg 2019-02-27

Metod Antal
Jb-1, Jb-2, Jb-3,
Jb-Tot

0

Vim 0

Slb 0

HfA 0

CPT/CPTu 0

Tr 0

Störd
provtagning
(Skr, Sp, Pp)

12

Ostörd
provtagning
(Kv)

0

In-situ försk.
(Vb)

0

In-situ försk.
(Dvb)

0

GV-rör 0

Provgrop 0

Kristianstad
Datum
2020-08-17

Signatur
Kristian Nilsson

Ort

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

Styrande dokument

-

-

Gräsplätt bredvid växthus

-

-

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

-

-

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

-

-

-

-

FÄLTRAPPORT

Senast kalibreradGeotech 605 "Jonas"

Hammar 8

Kristian Nilsson

Toni Borg

2020-08-17

Projektnamn

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Fältarbetsdag

Uppdragsnummer

Beställare

Uppdragsledare

Väder (°C)

Digital sökväg  kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll

Kristianstad Kommun

Hammar 8:68
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

20W01
Skr diam 0,82

Skr längd 2m

B

Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,60 mugrSa 1

0,60  - 5,70 LeMn 2,3,4.5 x x x x

5,70  -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

B
e

n

K
la

s
s

V
k

K
f

G
lö

d

S
ik

t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10307821 Hammar 8 Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2020-08-17

Förborrning (m) Borrvagn Jonas 605

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Faller igen

Provt.kategori Stoppkod 91

Djup (m)
Anteckningar

M
-t

y
p

K
la

s
s

V
k

K
f

G
lö

d

S
ik

t

under markyta

mörkbrun M1=0,0-0,6

grå M2=0,6-1,0 M3=1,0-1,5

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

  Hammar 8:68
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

20W02
Skr diam 0,82

Skr längd 2m

B

Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,55 mugrSa 1

0,55  - 8,00 SaMn 2,3,4,5,6,7,8 x x x x

8,00  -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

B
e

n

K
la

s
s

V
k

K
f

G
lö

d

S
ik

t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10307821 Hammar 8 Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2020-08-17

Förborrning (m) Borrvagn Jonas 605

Foderrör (m) Djup GW 3,3mumy

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)
Anteckningar

M
-t

y
p

K
la

s
s

V
k

K
f

G
lö

d

S
ik

t

under markyta

mörkbrun M1=0,0-0,55

ljusgrå M2=0,55-1,0 M3=1,0-1,5

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

  Hammar 8:68
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

20W03
Skr diam 0,82

Skr längd 2m

B

Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,55 mugrSa 1

0,55  - 0,95 LeMn 2 x x x x

0,95  - 7,30 SaMn 3,4,5,6,7,8 x x x

7,30  -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

B
e

n

K
la

s
s

V
k

K
f

G
lö

d

S
ik

t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10307821 Hammar 8 Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2020-08-17

Förborrning (m) Borrvagn Jonas 605

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Torr till 3,6mumy

Provt.kategori Stoppkod 91

Djup (m)
Anteckningar

M
-t

y
p

K
la

s
s

V
k

K
f

G
lö

d

S
ik

t

under markyta

mörkbrun M1=0,0-0,55

brun M2=0,55-0,95

ljusbrun M3=0,95-1,5

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

  Hammar 8:68
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

20W04
Skr diam 0,82

Skr längd 2m

B

Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,30 saMu 1

0,30  - 0,85 siSa 2 x x x x

0,85  - 5,80 SaMn 3,4,5,6

5,80  -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

B
e

n

K
la

s
s

V
k

K
f

G
lö

d

S
ik

t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10307821 Hammar 8 Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2020-08-17

Förborrning (m) Borrvagn Jonas 605

Foderrör (m) Djup GW 4,1mumy

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Provt.kategori Stoppkod 91

Djup (m)
Anteckningar

M
-t

y
p

K
la

s
s

V
k

K
f

G
lö

d

S
ik

t

under markyta

mörkbrun M1=0,0-0,3

ljussgrå M2=0,3-0,85

grå M3= 0,85-1,35

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

  Hammar 8:68
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

20W05
Skr diam 0,82

Skr längd 2m

B

Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,30 saMu 1

0,30  - 1,35 Sa 2

1,35  - 8,00 SaMn 3,4,5 x x x x

8,00  -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

B
e

n

K
la

s
s

V
k

K
f

G
lö

d

S
ik

t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10307821 Hammar 8 Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2020-08-17

Förborrning (m) Borrvagn Jonas 605

Foderrör (m) Djup GW 4,4mumy

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m)
Anteckningar

M
-t

y
p

K
la

s
s

V
k

K
f

G
lö

d

S
ik

t

under markyta

mörkbrun M1=0,0-0,3

ljusbrun M2=0,3-0,5 M3=0,5-1,0

ljusgrå M4=1,0-1,35

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

  Hammar 8:68
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

20W06
Skr diam 0,82

Skr längd 2m

B

Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,20 saMu

0,20  - 1,45 Sa 1 x x x

1,45  - 8,00 SaMn 2,3,4,5,6,7,8 x x x

8,00  -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

B
e

n

K
la

s
s

V
k

K
f

G
lö

d

S
ik

t

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10307821 Hammar 8 Kristian Nilsson Toni Borg

Metod: Ref.linje Datum:

Skr 2020-08-17

Förborrning (m) Borrvagn Jonas 605

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Går ej att se

Provt.kategori Stoppkod 91

Djup (m)
Anteckningar

M
-t

y
p

K
la

s
s

V
k

K
f

G
lö

d

S
ik

t

under markyta

mörkbrun M1=0,0-0,2 M2=0,2-0,5

brun M3=0,5-1,0 M4=1,0-1,5

grå

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

  Hammar 8:68
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Uppdragsnr:

10307821

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2020-08-18 6,52 5,66 KN Tid Datum

1 min 2020-08-18

3 min Klockslag

5 min

10 min Signatur

30 min KN

6,64

2020-08-18

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:

Hammar 8

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Toni Borg Kistian Nilsson

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

20W04 2020-08-18/ 13:00

Rörmaterial

11,38

Toppnivå (ök rör nivå) 12,18

Total rörlängd 6,70

Rörlängd ovan mark 0,80

Spetsnivå 5,48

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 1,0 m

Diameter 25 mm

Tätning Bentonit

Lock, dexel? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under

ÖK-rör. d=

Grundvatt

en nivå
Sign

Markyta nivå

PVC

Påfyllning till rörets överkant och registrera

vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Djup under ÖK-rör

Nivå innan kontroll:

6,5

6,52

Klockslag:

Datum:

Anmärkning

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

             Hammar 8:68
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad

Projekt
SE-302 66 Halmstad
Laholmsvägen 10
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige AB
Fax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 20W01
Fältundersökning KNN, TBG Ankomst DDS

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2020-08-28 DDS
X Granskning 2020-09-01 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
0,00 m u my 2020-08-17 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-
Djup r 2) wN

 3) wL
4) St

5) tfu
5) tr

5) typ6) klass6) Anm.
m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,00
 -

0,60
0,60

 -
2,00
2,00

 - 13 22 5A 4
3,00
3,00

 -
4,00
4,00

 -
5,70

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Hammar 8 68 Geoteknisk och
miljöteknisk undersökning

ClTi

Ljusgrå sandig siltig LERMORÄN

sa si ClTi

LERMORÄN (enl.fälttekn.) *

10307821

2020-08-17 2020-08-21 / DDS
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

ClTi

LERMORÄN (enl.fälttekn.) *

ClTi

mullhaltig grusig SAND (enl.fälttekn.) *

hu gr Sa

LERMORÄN (enl.fälttekn.) *

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 17, Tabell DC/1
7) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)
*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet

T:\5174\LABORATORIET\2020\10307821_Hammar_8_68_Geoteknisk_och_miljöteknisk_undersökning\LABB\
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad

Projekt
SE-302 66 Halmstad
Laholmsvägen 10
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige AB
Fax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 20W02
Fältundersökning KNN, TBG Ankomst DDS

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2020-08-28 DDS
X Granskning 2020-09-07 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
3,3mumym u my 2020-08-17 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-
Djup r 2) wN

 3) wL
4) St

5) tfu
5) tr

5) typ6) klass6) Anm.
m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,00
 -

0,55
0,55

 -
2,00
2,00

 -
3,00
3,00

 -
4,00
4,00

 - 15 18 5A 4
5,00
5,00

 -
6,00
6,00

 -
7,00
7,00

 - 18 19
8,00

 -

 -

 -

SaTi

Ljusgrå sandig lerig SILTMORÄN

sa cl SiTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

mullhaltig grusig SAND (enl.fälttekn.) *

hu gr Sa

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

10307821

2020-08-17 2020-08-21 / DDS
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

SaTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

SaTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

SaTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

SaTi

Ljusgrå siltig SANDMORÄN

si SaTi

Hammar 8

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 17, Tabell DC/1
7) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)
*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet

T:\5174\LABORATORIET\2020\10307821_Hammar_8_68_Geoteknisk_och_miljöteknisk_undersökning\LABB\
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad

Projekt
SE-302 66 Halmstad
Laholmsvägen 10
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige AB
Fax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 20W03
Fältundersökning KNN, TBG Ankomst DDS

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2020-08-28 DDS
X Granskning 2020-09-01 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
0,00 m u my 2020-08-17 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-
Djup r 2) wN

 3) wL
4) St

5) tfu
5) tr

5) typ6) klass6) Anm.
m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,00
 -

0,55
0,55

 - 35 68 4B 3
0,95
0,95

 - 11 5A 4
2,00
2,00

 -
3,00
3,00

 -
4,00
4,00

 -
5,00
5,00

 -
6,00
6,00

 - 14 5A 4
7,30

 -

 -

 -

SaTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

SaTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

mullhaltig grusig SAND (enl.fälttekn.) *

hu gr Sa

Brun LERMORÄN

10307821

2020-08-17 2020-08-21 / DDS
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

ClTi

Grå sandig lerig SILTMORÄN

sa cl SiTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

SaTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

SaTi

Grå sandig lerig SILTMORÄN

sa cl SiTi

Hammar 8

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 17, Tabell DC/1
7) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)
*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet

T:\5174\LABORATORIET\2020\10307821_Hammar_8_68_Geoteknisk_och_miljöteknisk_undersökning\LABB\
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad

Projekt
SE-302 66 Halmstad
Laholmsvägen 10
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige AB
Fax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 20W04
Fältundersökning KNN, TBG Ankomst DDS

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2020-08-28 DDS
X Granskning 2020-09-07 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
4,1mumym u my 2020-08-17 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-
Djup r 2) wN

 3) wL
4) St

5) tfu
5) tr

5) typ6) klass6) Anm.
m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,00
 -

0,30
0,30

 - 5 16 4A 3
0,85
0,85

 - 7 15
2,00
2,00

 -
3,00
3,00

 -
4,00
4,00

 - 18 17
5,00
5,00

 -
5,80

 -

 -

 -

 -

SaTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

SaTi

Ljusgrå sandig SILTMORÄN

sandig MULLJORD (enl.fälttekn.) *

sa Hu

Ljusgrå siltig SAND

10307821

2020-08-17 2020-08-21 / DDS
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

si Sa

Ljusgrå siltig SANDMORÄN

si SaTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

sa SiTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

SaTi

Hammar 8

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 17, Tabell DC/1
7) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)
*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet

T:\5174\LABORATORIET\2020\10307821_Hammar_8_68_Geoteknisk_och_miljöteknisk_undersökning\LABB\
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad

Projekt
SE-302 66 Halmstad
Laholmsvägen 10
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige AB
Fax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 20W05
Fältundersökning KNN, TBG Ankomst DDS

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2020-08-28 DDS
X Granskning 2020-09-07 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
4,4mumym u my 2020-08-17 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-
Djup r 2) wN

 3) wL
4) St

5) tfu
5) tr

5) typ6) klass6) Anm.
m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,00
 -

0,30
0,30

 -
1,35
1,35

 -
2,00
2,00

 - 14 20 5A 4
3,00
3,00

 -
4,00
4,00

 -
5,00
5,00

 -
6,00
6,00

 - 13 18
7,00
7,00

 -
8,00

 -

 -

sa SiTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

SaTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

SaTi

sandig MULLJORD (enl.fälttekn.) *

sa Hu

SAND (enl.fälttekn.) *

10307821

2020-08-17 2020-08-21 / DDS
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

Sa

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

SaTi

Ljusgrå sandig SILTMORÄN

SaTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

SaTi

Ljusgrå sandig SILTMORÄN

sa SiTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

Hammar 8

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 17, Tabell DC/1
7) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)
*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet

T:\5174\LABORATORIET\2020\10307821_Hammar_8_68_Geoteknisk_och_miljöteknisk_undersökning\LABB\
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad

Projekt
SE-302 66 Halmstad
Laholmsvägen 10
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige AB
Fax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 20W06
Fältundersökning KNN, TBG Ankomst DDS

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2020-08-28 DDS
X Granskning 2020-09-07 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet
0,00 m u my 2020-08-17 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-
Djup r 2) wN

 3) wL
4) St

5) tfu
5) tr

5) typ6) klass6) Anm.
m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,00
 -

0,20
0,20

 - 4 2 1
1,45
1,45

 -
2,00
2,00

 - 9 14
3,00
3,00

 -
4,00
4,00

 -
5,00
5,00

 - 14 4A 3
6,00
6,00

 -
7,00
7,00

 -
8,00

 -

 -

si SaTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

SaTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

SaTi

sandig MULLJORD (enl.fälttekn.) *

sa Hu

Brun SAND

10307821

2020-08-17 2020-08-21 / DDS
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

Sa

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

SaTi

Ljusgrå siltig SANDMORÄN

SaTi

Ljusgrå sandig SILTMORÄN

sa SiTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

SaTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

Hammar 8

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 17, Tabell DC/1
7) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)
*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet

T:\5174\LABORATORIET\2020\10307821_Hammar_8_68_Geoteknisk_och_miljöteknisk_undersökning\LABB\
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10307821
- HAMMAR 8 68 GEOTEKNISK OCH MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING -

HALMSTAD

JORD

20W04 / 0,30 -0,85⚒ Ljusgrå si Sa

20W06 / 0,20 -1,45⚒ Brun Sa
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10307821
- HAMMAR 8 68 GEOTEKNISK OCH MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING -

HALMSTAD

JORD

nivå 02

nivå 03

nivå 04

nivå 05

nivå 06

nivå 07

nivå 08
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10307821
- HAMMAR 8 68 GEOTEKNISK OCH MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING -

HALMSTAD

JORD

20W01

20W02

20W03

20W04

20W05

20W06
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10307821
- HAMMAR 8 68 GEOTEKNISK OCH MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING -

HALMSTAD
MORÄN

20W01 / 2,00 -3,00 ⚒ Ljusgrå sa si LeMn

20W02 / 4,00 -5,00 ⚒ Ljusgrå sa le SiMn

20W03 / 0,55 -0,95 ⚒ Brun LeMn

20W03 / 0,95 -2,00 ⚒ Grå sa le SiMn

20W03 / 6,00 -7,30 ⚒ Grå sa le SiMn

20W05 / 2,00 -3,00 ⚒ Ljusgrå sa SiMn

20W06 / 5,00 -6,00 ⚒ Ljusgrå sa SiMn

10307821 Hammar 8:68 Detaljplan - MUR Geoteknisk och markmiljöteknisk markundersökning, Bilaga 2  s.10/12



10307821
- HAMMAR 8 68 GEOTEKNISK OCH MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING -

HALMSTAD

MORÄN

20W01

20W02

20W03

20W04

20W05

20W06
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10307821
- HAMMAR 8 68 GEOTEKNISK OCH MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING -

HALMSTAD

MORÄN

nivå 02

nivå 03

nivå 04

nivå 05

nivå 06

nivå 07

nivå 08
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Sammanställning av CPT sondering

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0
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1,2

1,3

0 5 10 15 20 25 30 35
Spetstryck qt  (MPa)

D
jup  (m

)

2020-09-10

01
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Kristianstad 20W04
Kristianstad 20W05
Kristianstad 20W06
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Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)

46 47 48 49 500 10 20 30 40 50 60
Modul (MPa) Friktionsvinkel (o)
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01
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 250-100 0 100
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,01

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,00 m
0,00 m
0,96 m
4,90 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hammar 8:68 Geoteknik
10307823
Kristianstad
20W04
2020-08-18

2020-09-10
\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10307821\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT\20W04.CPW

0,0 0,5 1,0
Lutning (grader)

Referens
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C P T - sondering
Hammar 8:68 Geoteknik
10307823
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Datum
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
Hammar 8:68 Geoteknik
10307823

2020-09-10
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Datum
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Cross talk c2

0,0 kPa
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C P T - sondering
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
Hammar 8:68 Geoteknik
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0,00

6,78
6,65

-0,14

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
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Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)
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Från Till
Djup  (m)

0,00
0,02
0,20
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1,60
saMu
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Anmärkning
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Användarklass 4Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Hammar 8:68 Geoteknik
10307821

2020-09-10

Kristianstad
20W06
2020-08-18

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10307821\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT\20W06.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20

Sida 1 av 1

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,29

saMu
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa

Klassificering
0,0
1,9
5,7
9,6

13,5
17,5
21,4
24,2

svo

0,0
1,9
5,7
9,6

13,5
17,5
21,4
24,2

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3
r

1,60
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

o
f

50,3
48,3
47,6
47,1
46,6
46,6

OCR ID E MOC MNC

%

115,1
104,2
103,1
101,7
100,6
102,5

45,9
41,2
46,6
50,1
53,2
59,9

63,8
56,8
64,8
70,1
74,7
84,9

45,5
42,7
45,9
48,0
49,9
54,0

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Hammar 8:68 Geoteknik
10307821
WSP Sverige AB
K.Nilsson

2020-09-10

0,00 m
0,00 m
1,40 m
5,00 m
my
12,13 m

Normal
fett

Geotech 605

Kristianstad
20W06
2020-08-18

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10307821\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT\20W06.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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)
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Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa
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Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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Punkt K (%) U (ppm) Th (ppm) nGy/h Ra (Bq/Kg)

20W01 2,72 4,2 8,8 81,2 51,9

20W02 2,23 5,3 2,8 66 65,5

20W03 2,34 4,1 4,9 66,1 50,6

20W04 2,66 3,8 4 66,4 46,9

20W05 2,78 2,6 5 63,6 32,1

20W06 2,13 4,2 3 59,4 51,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

låg normal hög
<60 60-200 >200
<25 25-50 >100
<25 25-50 >50
<25 25-50 >50
<50 50-70 >70
<80 80-100 >100

Markradonmätning

Radonklass

Gamma Surveyor Vario

Kristian Nilsson

10307821

Hammar

2020-08-18Datum:

Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Utfört av:

Mätinstrument:

Grus, grovkornig morän
Sand

Anmärkning:

Silt
Lera

Radiumhalt (Bq/kg)

Berggrund
Sprängsten

Jordarter

Normalradonmark

Normalradonmark

Normalradonmark

Högradonmark
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-199381-01

EUSELI2-00789237
Í%SQbÂÂMWCMÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10307828:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157]

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ
Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2020-08250321Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,6

2020-08-17

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-24

Utskriftsdatum: 2020-08-27

2020-08-24Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20W01_0-0,6

Provtagningsplats: 10307828:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

Bilaga 5



AR-20-SL-199381-01

Í%SQbÂÂMWCMÎ

EUSELI2-00789237

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts90Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.17Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts72Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-199376-01

EUSELI2-00789237
Í%SQbÂÂMW>ÂÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10307828:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157]

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ
Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2020-08250322Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,55

2020-08-17

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-24

Utskriftsdatum: 2020-08-27

2020-08-24Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20W02_0-0,55

Provtagningsplats: 10307828:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-199376-01

Í%SQbÂÂMW>ÂÎ

EUSELI2-00789237

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts78Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.7Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.5Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.060Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts52Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-199374-01

EUSELI2-00789237
Í%SQbÂÂMW<uÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10307828:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157]

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ
Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2020-08250323Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,55

2020-08-17

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-24

Utskriftsdatum: 2020-08-27

2020-08-24Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20W03_0-0,55

Provtagningsplats: 10307828:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.057Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-199374-01

Í%SQbÂÂMW<uÎ

EUSELI2-00789237

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.055Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.050Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.21Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.34Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.047Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts68Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-199375-01

EUSELI2-00789237
Í%SQbÂÂMW=~Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10307828:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157]

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ
Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2020-08250324Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-08-17

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-24

Utskriftsdatum: 2020-08-27

2020-08-24Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20W04_0-0,3

Provtagningsplats: 10307828:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-199375-01

Í%SQbÂÂMW=~Î

EUSELI2-00789237

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.19Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.31Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.2Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.9Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.020Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-199377-01

EUSELI2-00789237
Í%SQbÂÂMW?)Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10307828:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157]

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ
Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2020-08250325Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-08-17

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-24

Utskriftsdatum: 2020-08-27

2020-08-24Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20W05_0-0,3

Provtagningsplats: 10307828:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-199377-01

Í%SQbÂÂMW?)Î

EUSELI2-00789237

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.9Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.2Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.7Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.015Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.4Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-199421-01

EUSELI2-00789237
Í%SQbÂÂMWpFÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10307828:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157]

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ
Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2020-08250326Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,2

2020-08-17

Toni Borg

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-24

Utskriftsdatum: 2020-08-27

2020-08-24Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20W06_0-0,2

Provtagningsplats: 10307828:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%97.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 7.7Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 7.7Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 12Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 16Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 1.6Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.77Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.77Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.77Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.051Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.051Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.051Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.051Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.051Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.051Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.051Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-199421-01

Í%SQbÂÂMWpFÎ

EUSELI2-00789237

mg/kg Ts< 0.051Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.051Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.051Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.051Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.051Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.051Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.051Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.051Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.077Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.13Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.18Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.16Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.39Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 9.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.52Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 2.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.6Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.047Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.4Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts52Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH, alifater och aromater pga svår provmatris.

Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Sara Lindgren, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-208157-01

EUSELI2-00789875
Í%SQbÂÂN[7oÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10307828:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157]

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2020-08260661Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-08-25

Jens Halldén

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-25

Utskriftsdatum: 2020-09-07

2020-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Samlingsprov 1

Provtagningsplats: 10307828:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts5.2DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts4.9DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts12DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.3Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.8Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10307828:30

WSP Env. Mark och Vatten - Malmö [3157]

Susanne Schou-Nielsen

Box 574

20125 MALMÖ

Kundnummer: SL8434892

Provbeskrivning:

177-2020-08260662Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-08-25

Jens Halldén

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-25

Utskriftsdatum: 2020-09-07

2020-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Samlingsprov 2

Provtagningsplats: 10307828:30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts5.1DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts4.1DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts11DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 25%
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Kristianstad kommun planerar för nya bostäder i Östra Hammar. Detaljplanen 

för Hammar 8:12 och 8:127 mfl har varit ute på samråd och i samband med 

det inkom synpunkter på trafiksituationen och buller. 

1.2 Uppdraget 

Ramboll har fått i uppdrag att ta fram en trafik- och bullerutredning. I trafikutredningen ska en 

trafikalstring samt trafikfördelning tas fram baserat på den bebyggelse som kommunen föreslår i 

detaljplan för Östra Hammar 8:12 och 8:127 mfl. Utifrån trafikalstringen skall sedan påverkan på 

korsningar utmed Gamla Fjälkingevägen och mot Nosabyvägen beskrivas. I uppdraget 

ingår också att se över konsekvenserna av en cykelvägskoppling från planområdet till Gamla 

Fjälkingevägen 34 A-G samt hur smittrafik på grusvägen Gamla Fjälkingevägen söderut ska 

förhindras. 

 

Bullerutredningen presenteras i ett separat kapitel sist i utredningen. 

 

 

 
Figur 1. Planområdet läge i Hammar med närliggande gator som nämns i utredningen. 
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2. PLANFÖRSLAGET 

I detaljplanen föreslås bostadsbebyggelse i form av friliggande enbostadshus, radhus, parhus och 

flerfamiljshus. Planen omfattar också utökad skolgård till befintlig skola öster om planområdet. 

Inom området föreslås även allmän platsmark för trafik, rekreation samt dagvattenhantering.  

 

Förslaget möjliggör 51 radhus/parhus, 15 villor och 190 lägenheter. Av lägenheterna ingår 36 av 

lägenheterna i en föreslagen Boviera, ett boendekoncept för seniorer med gemensamt inglasat 

uterum.  

 

 
Figur 2. Bebyggelseförslag för planområdet. 

 

Tillfart till området för biltrafik föreslås i planförslaget ske i två anslutningspunkter från Gamla 

Fjälkingevägen. Befintlig grusväg i öster föreslås utgöra en av anslutningarna och föreslås därför 

uppgraderas till en matargata med separerad gång-och cykeltrafik enligt vägsektionen som 

illustreras i Figur 10 längre fram i rapporten. 
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3. FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 Resvanor 

Som underlag till att utföra alstringsbedömningar används resvaneundersökningen som utfördes i 

Skåne under 2018. Figur 3 visar färdmedelsfördelningen för boende i kommunen och tätorten 

Kristianstad. 

 

 
Figur 3. Färdmedelsfördelning inom kommunen samt Kristianstad tätort. 

 

3.2 Trafikmängder 

Kristianstad kommun har tillhandahållit trafikmängder för det kommunala vägnätet. För det 

statliga vägarna har trafikmängder hämtats från Trafikverkets webbtjänst vägtrafikflödeskartan. 

Se Figur 4. Trafikmängder i detta kapitel avser enbart fordonstrafiken.  

 

 
Figur 4. Trafikmätningar kring utredningsområdet,  ÅDT, andel tung trafik och året som mätningen utfördes.  
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Två större förändringar i det närliggande gatunätet har utförts. Blekingevägen väster om 

Nosabyvägen stängdes för genomgående trafik i september 2017 och trafiken hänvisas istället till 

Fundationsvägen. C4 Shopping ett nytt handelsområde sydväst om planområdet öppnades i 

september 2018. Dessa förändringar förväntas påverka trafikflöden och rörelsemönster kring 

utredningsområdet men på grund av att flertalet av trafikmätningarna utförts innan åtgärderna 

genomförts behöver dessa justeras för att bättre spegla verkligheten. Till stöd för bedömningen 

har GPS-data från fordon använts. Genom en start- och målpunktsanalys för C4 shopping ges en 

bild av hur trafiken till och från handelsområdet fördelar sig på omgivande vägnät. GPS-data för 

en tremånadersperiod 2019-09-01 – 2019-11-30 har kontrollerats och cirka 36 000 resor till och 

från handelsområdet utgör underlag för analysen. Fördelning av trafiken visas i Figur 5. 

 

 
Figur 5.  Fördelning av trafik till och från C4 Shopping. 

Kristianstads kommun har utfört en mätning vid östra infarten till C4 shopping under våren 2020.  

Handelsområdet genererar enligt mätningen en årsmedeldygnstrafik, ÅDT, på cirka 9300 fordon.  

Mätningen omfattar inte trafiken till och från det västra området på C4 shopping som har en 

separat anslutning. Med stöd av GPS-data har andel besökare till det västra området bedömts till 

20% av den östra delen. Uppföljningar från liknande handelsområde visar att i genomsnitt ca 

20% av kunderna är trafikanter som normalt passerar förbi ett handelsområde i det övergripande 

vägnätet och inte alstrar någon extra resa. Därför har tillskottet på omgivande gatunät reducerats 

med 20% för att undvika att kedjeresor dubbelräknas. 

 

Innan tillskottet från C4 shopping adderas har samtliga mätpunkter justerats med Trafikverkets 

uppräkningstal så att de återspeglar trafiksituationen år 2020. 

 

En del mätpunkter ligger en bit ifrån de korsningspunkter som ska studeras vilket också innebär 

att bedömningar behöver göras för hur detta påverka trafikflödet i korsningspunkterna. 
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För korsningen mellan Nosabyvägen, Gamla Fjälkingevägen och Häggvägen finns inga mätningar i 

direkt anslutning till korsningen. En uppskattning av trafiksom inte fångas upp av mätningar görs 

utifrån antalet bostäder och verksamheter som ligger mellan mätpunkten och korsningen. Till stöd 

för bedömningen används också Trafikverkets alstringsverktyg med justerad färdmedelsandel 

enligt resvaneundersökningen för hela Kristianstad. 

 

För Häggvägen har mätning på Tulpanvägen öster om Buxbomsvägen använts med ett tillskott för 

alstring från 32 bostäder.  

 

För Gamla Fjälkingevägen har mätningen på Gamla Fjälkingevägen öster om Bågvägen använts 

med ett tillskott för 60 villor och 20 radhus. För punkten har även ett tillskott för Hammars skola 

gjorts som har en parkering för hämtning och lämning och kortare besök utmed Gamla 

Fjälkingevägen direkt öster om korsningen med Nosabyvägen. På skolan går cirka 400 elever i 

årskurs F-6. Enligt skolan är byggnaden närmst parkeringen främst för yngre elever samt 

fritidsverksamhet och därför har antagits att årskurserna F och 1 använder parkeringen. Hammar 

och Kristianstad har sin tyngdpunkt västerut och därför antas att merparten av eleverna kommer 

från väster och inte finns medräknade i befintlig mätpunkt. Även tillkommande trafik till följd av 

C4 shopping har lagts till i punkten.  

 

På Nosabyvägen norr om korsningen har mätningen utförts under 2017 innan C4 shopping 

öppnade. Ett tillskott från C4 shopping i punkten görs enligt tidigare resonemang. Punkten 

bedöms inte ha påverkats av att Blekingevägen stängdes under september 2017. Trafikverkets 

samtliga mätningar i punkten har kontrollerats och inga skillnader kan utläsas.  

 

På Nosabyvägen söder om korsningen med Gamla Fjälkingevägen finns ingen mätpunkt men 

trafikmängden har bedömts med hjälp av mätningarna söder om vid korsningen med 

Blekingevägen. Mätningen som är från 2017 bedöms spegla förändringen som skedde till följd av 

att Blekingevägen stängdes utifrån kontroll av samtliga mätningar under året. Figur 6 visar de 

bedömda trafikflödena för nuläget år 2020 med hänsyn till alla förändringar i närområdet. 

 

 
Figur 6. Bedömda trafikmängder, ÅDT,  år 2020 med andel tung trafik inom parentes. 
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4. TRAFIKPROGNOS ÅR 2040 

4.1 Trafikalstring från planområdet 

För att bedöma trafiken som alstras av planförslaget har Trafikverkets alstringsverktyg använts. 

Alstringsverktyget räknar med en färdmedelsfördelning för bil på 44% vilket bedöms vara lågt 

jämfört med resvaneundersökningen som beskrivs tidigare i kapitel 3.1. Resvaneundersökningen 

har en färdmedelsandel för bil för hela Kristianstad kommun på 66% vilket bedöms vara 

representativt för Östra Hammar som ligger i utkant av Kristianstad tätort. Därför har bedömd 

alstring justerats till en färdmedelsandel för bil på 66%. 

 

Planområdet är uppdelat i två delområden som ansluter med separata anslutningar mot Gamla 

Fjälkingevägen, se Figur 7. Tabell 1 anger fördelningen av bostäder för de två områdena. 

 

 
Figur 7. Planområdets delområden med separata anslutningar mot Gamla Fjälkingevägen. 

 

Tabell 1. Fördelning av bostäder enligt planförslaget. 

Delområde Lägenheter Radhus/parhus Villor 

Väster 190 31 7 

Öster 0 20 8 

Totalt 190 51 15 

 

För alstringen har ett tillskott på 5% gjorts för nyttotrafik som godsleveranser och sophämtning. 

Andelen tung trafik har antagits vara i samma storlek som på andra bostadsgator i närområdet 

och har satts till 3%. 

 

36 av lägenheterna i det västra området är tänkta att utformas som Boviera, ett boendekoncept 

för seniorer. För att inte underskatta alstringen har ingen hänsyn tagits till detta. Sammantaget 

förväntas planområdet alstra cirka 770 fordonsrörelser ÅDT. 

 

Tabell 2. Bedömd alstrad trafik från planområdet. 

Delområde ÅDT 

Väster 660 

Öster 110 

Totalt 770 
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För att bedöma påverkan på omgivande gatunät har en bedömning gjorts kring hur alstrad trafik 

från planområdet fördelar sig, se Figur 8.  Merparten av trafiken bedöms ha sin tyngdpunkt åt 

väster mot Kristianstad. 

 

 

Figur 8. Bedömd trafikfördelning av trafik från planområdet.  

 

4.2 Trafikprognos år 2040 

Trafikverket har trafikuppräkningstal för perioden 2014 till 2040. De senaste uppräkningstalen 

gäller från 2018-04-01. I Tabell 3 anges aktuella uppräkningstal för personbilstrafik och 

lastbilstrafik. Eftersom befintliga trafikmätningar tidigare har anpassats för att spegla trafiken år 

2020 justeras uppräkningstalen till att motsvara perioden 2020 till 2040.  

 

Tabell 3. Uppräkningstal för Skåne. 

Period Uppräkningstal lastbil Uppräkningstal personbil 

2014-2040 1,53 1,44 

2020-2040 1,39 1,32 

 

Utifrån alstringsbedömning för planområdet och Trafikverkets uppräkningstal har framtida 

trafikflöden beräknats, se Figur 9. 
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Figur 9. Bedömda trafikflöden, ÅDT, år 2040 med andel tung trafik inom parentes.  
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5. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

5.1 Kapacitetsbedömning i korsningspunkter 

Genom kontroll av befintliga trafikmätningar har konstaterats att maxtimmen på eftermiddagen, 

kl16-17, är den mest belastade. Cirka 11% av ÅDT passerar under maxtimmen. 

 

Riktningsfördelningen av trafiken på Nosabyvägen under maxtimmen på eftermiddagen är att 

cirka 60% kör söderut och 40% norrut. På Gamla Fjälkingevägen är motsvarande fördelning 60% 

österut och 40% västerut.  

 

Som stöd för bedömning av svängandelar har GPS-data kontrollerats i korsningen mellan 

Nosabyvägen och Gamla Fjälkingevägen. GPS-data för vardagar under en tremånadersperiod 

2019-09-01 – 2019-11-30 har kontrollerats. För att spegla svängandelarna under maxtimmen har 

vissa justeringar utförts eftersom GPS-datan inte är tillförlitlig för så korta tidsperioder.   

 

För korsningen mellan Nosabyvägen och Gamla Fjälkingevägen visar kapacitetsbedömningen 

under eftermiddagens maxtimme på låga belastningsgrader i alla tillfarter, se Tabell 4. 

Tabell 4. Bedömd belastningsgrad i korsningen mellan Nosabyvägen och Gamla Fjälkingevägen år 2040. 

Tillfart Belastningsgrad 

Häggvägen 0,1 

Nosabyvägen från norr 0,25 

Gamla Fjälkingevägen 0,3 

Nosabyvägen från söder 0,25 

 

Med belastningsgrad menas förhållandet mellan aktuellt trafikflöde och vad korsningen eller 

tillfarten maximalt kan klara av. I kravdelen för Vägar och gators utformning, VGU, anges att 

servicenivån utryckt som att belastningsgrad under dimensionerande timme inte bör överstiga 

0,6. 

 

Eftersom beräkningen av belastningsgraderna baserar på en del antagande och bedömningar 

finns det en viss osäkerhet i resultaten. Därför har belastningsgraderna även kontrollerats med en 

ökning av alla flöden med 20%. Gamla Fjälkingevägen med högst belastning får en 

belastningsgrad på 0,45 vilket fortfarande uppfyller god standard med bred marginal.  

 

Planområdets anslutningar mot Gamla Fjälkingevägen kommer inte kräva någon speciell 

utformning med hänsyn till belastningsgraderna i korsningspunkterna. Eftersom anslutningarna 

enbart servar planområdet samt några fastigheter utmed den enskilda vägen blir 

belastningsgraderna låga, under 0,1 i alla tillfarter. Den västra tillfarten ansluter till Gamla 

Fjälkingevägen där huvudled gäller och anslutningen föreslås därför utformas och regleras likt 

övriga korsningar i närheten med väjningsplikt. Gång- och cykelbanan som korsar anslutningen 

görs upphöjd och genomgående förbi anslutningen likt övriga korsningar. 

 

Vid den östra tillfarten till planområdet gäller högerregeln idag. Gång- och cykelbanan växlar till 

norra sidan direkt väster om korsningen och korsar därför inte den östra anslutningen till 

området. Efterhand som Hammar exploateras och  får en tyngdpunkt i bebyggelsen längre österut 

kan övervägas att flytta regleringen för huvudled så att den överensstämmer med gränsen för 
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tättbebyggt område. Sker en sådan förändring så kan den östra anslutningen mot Gamla 

Fjälkingevägen regleras med väjningsplikt. Annars behålls högerregeln likt idag.  

5.2 Föreslagna gång- och cykelvägar 

Cykeltrafik inom planområdet föreslås i huvudsak ske i blandtrafik. Utmed matargatorna planeras 

en gång-och cykelväg som separeras från biltrafiken med gcm-stöd, se Figur 10. 

 

Utöver gång-och cykelvägar inom planområdet har kommunen uppgett att det planeras för en ny 

gång- och cykelväg från planområdets sydvästra delar mot befintlig gång- och cykelväg längs 

Nosabyvägen. Gång- och cykelvägen möjliggör en gen och snabb väg för att knyta ihop 

planområdet med skolan, hållplatsläge vid Blekingevägen där flera busslinjer angör, samt som 

vidare koppling mot Blekingevägen som leder in mot Kristianstads centrala delar.  

 
Figur 10. Sektion för matargata i öster enligt samrådsversion av detaljplanen. 

 

 
Figur 11. Karta över planerad gång och cykelväg i väster samt närliggande busshållplatser från 

planbeskrivningen. 

 

Målpunkterna för gående och cyklister ligger idag koncentrerat åt väster, in mot centrum. Mer 

lokalt utgörs målpunkterna i området i huvudsak av skolan och C4 shopping.  

 

Det finns idag separerade gång- och cykelvägar längs med Gamla Fjälkingevägen, Nosabyvägen 

och Blekingevägen. Vidare västerut finns även ett friliggande gång- och cykelvägnät mellan 
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bostadsområdena på den västra sidan om Nosabyvägen, som leder vidare mot centrala 

Kristianstad.  

 

I detaljplanen föreslås koppling för gång- och cykel mellan planområdet och Gamla 

Fjälkingevägen 34 A-G. Användning av den planerade gång- och cykelvägen bedöms i huvudsak 

vara lokal. För boende på Fjälkingevägen 34 A-G  blir det en gen koppling mot skolan och C4-

shopping, samt den planerade grönytan med lek. För planområdet blir det en gen koppling mot 

hållplatsläge utmed Gamla Fjälkingevägen. Mängden gående och cyklister som kommer använda 

kopplingen bedöms vara få men för barn och ungdomar blir det en värdefull koppling när de kan 

undvika att färdas längs med Gamla Fjälkingevägen för att ta sig till och från skolan. 

 

För mer långväga cyklister som färdas genom Hammar förväntas Gamla Fjälkingevägen även i 

framtiden bli det huvudsakliga alternativet. Att ta sig igenom planområdet och via Fjälkingevägen 

34 A-G innebär flera skarpa svängar vilket inte är attraktivt för en pendlingscyklist. 

5.3 Smittrafik 

I planförslaget föreslås befintlig grusväg i planområdets östra delar bli en av två kopplingar för 

biltrafik in till området. Grusvägen ansluter idag i norr till Gamla Fjälkingevägen och i söder till 

Blekingevägen. Vid båda anslutningar finns reglering som visar att fordonstrafik är förbjuden, 

undantaget behörig trafik. Grusvägen är idag privat, enskild väghållare. I planförslaget föreslås 

norra delen av den enskilda grusvägen bli allmän gata där kommunen har väghållningsansvar. 

Gatan föreslås få en ny sektion enligt tidigare beskrivning, se Figur 10.  

 

Under samrådet framkom synpunkter från boende på den enskilda vägen kring risken med 

smittrafik söderut där gatan inte föreslås ny utformning när planområdet byggs ut. Samt risk för 

höga hastigheter och ökad trafik på grusvägen vilket kan innebära extra kostnader för underhåll 

av vägen. 

 

För att förhindra smittrafik på den enskilda vägen till och från Blekingevägen är det viktigt att 

skyltningen är tydlig redan från korsningen med Gamla Fjälkingevägen så att trafikanter inte kör 

mot planområdet och sedan upptäcker att vägen är avstängd. Därför föreslås att vägmärke som 

anger återvändsväg placeras i korsningen med Gamla Fjälkingevägen. Där gatan delas upp i två 

med koppling västerut mot planområdet och fortsättning på den enskilda vägen söderut föreslås 

att dagens förbudsmärke mot fordonstrafik placeras.  

 

Om det skulle visa sig att förbudsmärket mot fordonstrafik inte respekteras kan märket 

kompletteras med ett fysiskt hinder, till exempel en bom. Med en bom kan begränsas så att bara 

behörig trafik har tillgång till att öppna bommen, alternativt att all trafik till den enskilda vägen 

använder anslutningen söderut mot Blekingevägen. Bommen möjliggör att renhållningsfordon och 

räddningstjänst fortfarande kan passera vid behov.  

 

Vidare föreslås utformningen av korsningen mellan den ombyggda gatan, grusvägen och 

lokalgatan åt väster utformas på ett sådan sätt att relationen norr-väst accentueras. Det vill säga 

förtydliga den sydliga kopplingens funktion som enskild väg för behörig trafik. 
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6. BULLERUTREDNING 

6.1 Inledning 

6.1.1 Bakgrund och syfte 

Bullerutredningen görs som ett stöd inför planläggning av Hammar 8:12 m.fl. i Kristianstads 

kommun. Inom planen planeras bostäder och undervisning. I utredningen beräknas 

vägtrafikbuller i området för prognosåret 2040. Ljudnivåerna jämförs därefter mot riktvärden för 

bostadsbebyggelse i trafikbullerförordningen. Utifrån resultaten ges eventuellt förslag på åtgärder 

och råd till hur området kan planeras med hänsyn till buller. Området för vilken bullerutredningen 

görs visas i figur 12 nedan. 
 

 
Figur 12. Översiktsbild över det berörda området. 
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6.1.2 Utredningsområdet och bebyggelseförslag 
Inom planområdet planeras nya bostäder och undervisning. Se figur 13 och figur 14 nedan.  

 

 
Figur 13. Plankarta för Hammar 8:12 m.fl. 

 

 

  

Figur 14. Bebyggelseförslag. 
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6.2 Förutsättningar 

6.2.1 Beräkningsmetod 
Beräkningarna av trafikbuller har genomförts enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik 

i programmet SoundPLAN version 8.0. I beräkningsprogrammet byggs en 3D-modell upp som 

bland annat inkluderar markytor, byggnader och vägar. Noggrannheten i beräkningarna beror på 

beräkningsnoggrannheten hos nordiska beräkningsmodellen samt noggrannheten i indata såsom 

trafikuppgifter, höjdkurvor, placering av hus och husens höjder och vägstandard.  

 

6.2.2 Trafikflöden och hastigheter 

I kapitel 3.2 och 4 förklaras trafikdata och trafikalstring mer ingående. I Tabell 5 och Figur 15 

vissas en sammanställning av ingående trafikuppgifter till bullerberäkning. 

 

Tabell 5. Trafik prognosår 2040.  

Vägnamn 
 

Uppräknat 

2040 

(ÅDT) 

Tung trafik 

(%) 

Hastighet 

(km/h) 

Blekingevägen 3 700 11 40 

Gamla Fjälkingevägen 2 600/2 100 8 40 

Nosabyvägen 7 500 9 40 

Sölvesborgsvägen, E22 29 700 11 110 

 

 
Figur 15. Vägar i anslutning till det berörda området 
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6.2.3 Allmänt om buller 
Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, som upplevs störande och helst undviks. Buller påverkar 

hälsa och välbefinnande och hamnar högt på listan över allvarligare störningar i samhället. 

 

Negativa effekter av buller kan vara sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck, problem att 

kommunicera, minskad koncentrationsförmåga samt hörselskador.  

 

För beskrivning av ljud vars styrka är konstant i tiden används oftast ljudnivå i decibel med 

beteckningen dB(A). Indexet ”A” anger att ljudets frekvenser har viktats på ett sätt som 

motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta störningsmått är enkelt att arbeta med 

och kan direkt mätas med en ljudnivåmätare. I Sverige används två störningsmått för 

trafikbuller; ekvivalent respektive maximal ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå avses en form av 

medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn. 

Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en 

fordonspassage. 

 

 

Figur 16. Exempel på ljudtrycksnivåer. 

 

Luftljud är ljud som transporteras genom luften från bullerkällan till mottagarens öra. När vi i 

vardagslag talar om buller är det i allmänhet luftljud som avses. Enheten för luftljud är i dagligt 

tal decibel [dB(A)]. Exempel på ljudtrycksnivåer, se Figur 16 ovan. 

 

Decibel är ett logaritmiskt mätetal (Briggska logaritmen). Detta innebär bland annat att vid 

addition av buller från två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med 3 dB(A). På samma sätt ger 

en fördubbling/halvering av trafikmängden 3 dB(A) högre/lägre ekvivalent ljudnivå.  
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6.3 Riktvärden 

6.3.1 Ny bostadsbebyggelse 
Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande antagit riktvärden 

utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni 2015. Från den 1 juli 2017 har 

Regeringen beslutat om en höjning av förordningens ursprungliga riktvärden med 5 dB(A). Dessa 

riktvärden kan tillämpas i planer påbörjade efter 2 januari 2015. Bostäder bör därför lokaliseras 

så att följande nivåer ej överskrids: 

 

 
* Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida där 

55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids 

under nattid 22.00–06.00.  
** Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under 

dagtid 06.00-22.00. 

 

Riktvärdet avser den sammanvägda ljudnivån från alla trafikbullerkällor. Förordningen definierar 

ingen högsta tillåtna nivå för buller på den utsatta sidan så länge avstegskraven ovan uppfylls. 

Med begreppet bostadsrum räknas rum för daglig samvaro och sovrum, däremot ingår inte kök, 

badrum och hall i begreppet.  

 

I förordningen anges att mindre lägenheter, mindre än 35 kvm, ska undantas från riktvärdet om 

60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad och istället bör den ekvivalenta ljudnivån vid dessa 

lägenheter ej överskrida 65 dB(A) vid fasad. 

 

Med uteplats avses särskilt avgränsat område i närhet till bostad, vård- eller undervisningslokal. 

Det finns inget krav i PBL om att en uteplats ska finnas, men om det finns bör minst en uppfylla 

riktvärden i förordningen. Uteplatser till bostäder kan vara såväl balkonger och anordnade platser 

på egen tomt eller på en gemensam yta.  

 

Strax framför en vanlig husfasad uppkommer ljudreflexer mot byggnaden, vilket normalt ger ca 3 

dB(A) högre ljudnivå framför fasaden. Utomhusriktvärdena ovan avser frifältsvärdet, vilket är 

ljudnivån utan inverkan av fasadreflex men inkluderar reflexer från annan omgivande bebyggelse 

mm. 

 

Ljudnivåer inomhus regleras separat genom Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 

inomhus samt i Boverkets byggregler som reglerar en byggnadstekniska egenskaper. 

 

  

Utomhus vid fasad – 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå * 

Utomhus vid uteplats – 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå   

Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad – 70 dB(A) maximal ljudnivå ** 
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6.4 Resultat 
Beräkningsresultaten redovisas i bilaga 1. I bilagan redovisas frifältsvärden vid fasad på 

respektive våningsplan och ljudutbredning för dygnsekvivalentnivå respektive maximalnivå på 2 

meters höjd ovan mark enligt trafikprognos 2040.  

6.4.1 Beräkningsresultat och avstämning mot riktvärden 
 

6.4.2 Ljudnivå vid fasad 
De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad för planförslagets bostad närmast Gamla Fjälkingevägen 

beräknas som högst till 54 dBA och innehåller därmed riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå.  

6.4.3 Ljudnivå vid uteplats 
För huset närmast Gamla Fjälkingevägen överskrids riktvärden för uteplats vid fasad mot vägen 

samt vid husets gavlar, se figur 17 nedan. Ett rimligt antagande kan vara att radhusens tomter 

avdelas med någon typ av avskärmning i tomtgränser i anslutning till uteplatser. Under 

förutsättning att en sådan skärm uppförs i ett heltäckande material som går ner till mark bör den 

ljudreducerande effekten av en sådan skärm innebära att riktvärden för uteplats kommer att 

klaras inom hela planområdet. 

 
Figur 17. Överskridande av riktvärde för uteplats. 

 

I figur 18 nedan ges ett exempel på var skärm kan upprättas. 



Ramboll - Trafik- och bullerutredning Östra Hammar 

20 

 

 
Figur 18. Exempel på placering av lokal skärm. 

 

6.4.4 Befintlig bebyggelse 
Den ekvivalenta ljudnivån för befintlig bebyggelse ökar från nivåer runt 51–54 dBA år 2020 till 

nivåer runt 54–57 dBA år 2040. Den maximala ljudnivån vid fasad ökar från nivåer runt 71–74 

dBA år 2020 till nivåer runt 73–76 dBA år 2040. 

 

6.5 Slutsats 
Planområdet bedöms ha goda förutsättningar att uppfylla riktvärde i trafikbullerförordningen med 

avseende på ny bostadsbebyggelse. En bostadsbyggnad närmast Gamla Fjälkingevägen 

överskrider riktvärden vid uteplats, för detta hus kan en lokal skärm upprättas i syfte att innehålla 

riktvärden vid uteplats. I övrigt bör det finnas möjlighet till att uppföra en gemensam uteplats 

inom respektive boningstomt där riktvärdet för uteplats erhålls. I samband med byggprojektering 

bör säkerställas att inomhusnivåer klarar ställda krav i BBR. 
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KS § 33 

Digital färdplan för Kristianstads kommun 2023-
2025 
Änr KS 2022/38 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa digital färdplan för Kristianstads kommun 2023-2025 enligt 

förslag och att denna ersätter tidigare beslutad ”Digital Agenda för 
Kristianstads kommun” (KS 2014/221) som därmed upphör att gälla. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
enligt följande: 

”Det uppdrag som Kristianstads kommun har för att sluta den digitala klyf-
ten angav projektet ”Digidel” som en avgörande insats före återremissen. 
Digidel var en uppskattad och välanvänd resurs och behovet projektet till-
godosåg ges ingen lösning i beslutad Digital Färdplan 2023–2025. Uppdra-
get för kommuninvånare med låg digital kunskap och/eller tillit kvarstår 
oavsett om vårt tilläggsyrkande föll. Vi kommer därför att följa upp hur 
Kristianstads politiska styre väljer att organisera de digitala utbildnings-
satsningar som krävs för att leva upp till den Digitala färdplanen. 

Vi yrkade därför: 

- Att kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med förslag 
på organisering och finansiering av digital utbildningssatsning för 
kommuninvånare med låg digital kunskap och/eller tillit. 

Då kommunstyrelsen valde att avslå att-satsen reserverar vi oss mot beslu-
tet.” 

Daniél Tejera (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulrika Toll-
grens (S) med fleras förslag till tillägg. 
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Kommunstyrelsen 2023-02-15  

 

 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) föreslår att följande läggs till kom-
munstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut: 

- ”Att kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med förslag 
på organisering och finansiering av digital utbildningssatsning för 
kommuninvånare med låg digital kunskap och/eller tillit.” 

Daniél Tejera (L) yrkar bifall till Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag om 
tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Ulrika Tollgrens (S) med fle-
ras förslag om tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till be-
slut och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget om tillägg. 

 

Sammanfattning 
Den pågående digitaliseringen i samhället ändrar på ett genomgripande 
sätt förutsättningarna för både privatliv, näringsliv och offentlig sektor. Vi 
befinner oss nu i en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn 
kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den, 
om inget förändras. De möjligheter som kommer med digitaliseringen ger 
oss goda förutsättningar att möta utmaningarna. 

Sveriges digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regeringens digitali-
seringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergri-
pande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitalise-
ringens möjligheter. För att nå det övergripande målet innehåller strategin 
fem delmål om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digi-
tal ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering 
ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.  
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Kommunstyrelsen 2023-02-15  

 

 

 

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut följer Kristian-
stads kommun de nationella målen och samverkar även med SKR och Inera, 
som tagit fram strategier för digitaliseringen för kommuner och regioner i 
Sverige. Inera bryter ner sin strategi i årliga handlingsplaner, där vi både 
deltar i och följer utvecklingen för att ta tillvara och i möjligaste mån nyttja 
de gemensamma digitala satsningar som görs. 

Kristianstads kommuns Digitala färdplan har upprättats för att ange inrikt-
ning för kommunens digitaliseringsarbete under perioden 2023-2025. Den 
digitala färdplanen beskriver inom vilka insatsområden kommunkoncer-
nen i första hand ska utveckla digitaliseringen och dess användning. 

Den digitala färdplanen bygger vidare på den strategi och målsättning som 
tidigare slagits fast av kommunstyrelsen (2015) i Digitala Agenda. 

Den digitala färdplanen har gått på remiss inom kommunen och inkomna 
kommentarer har beaktats och justerats. 

Den digitala färdplanen har därefter reviderats efter synpunkter från kom-
munstyrelsen under november-december. 

Den digitala färdplanen ska till kommunfullmäktige för beslut om anta-
gande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa digital färdplan för Kristianstads kommun 2023-2025 enligt 
förslag och att denna ersätter tidigare beslutad ”Digital Agenda för 
Kristianstads kommun” (KS 2014/221) som därmed upphör att gälla. 
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Kommunstyrelsen 2023-02-15  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-01 § 25. 
Kommunledningskontorets tidigare tjänsteutlåtanden, 2022-12-14 samt 
2022-09-30. 
Sammandrag av svar på remiss av förslag på Digital färdplan, 2022-09-30. 
Digital färdplan för Kristianstads kommun 2022-2025, slutversion efter 
återremittering KS 2022-10-26. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01  

 

 

 

KSAU § 25 

Digital färdplan för Kristianstads kommun  
2023-2025 
Änr KS 2022/38 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa digital färdplan för Kristianstads kommun 2023-2025 enligt 
förslag och att denna ersätter tidigare beslutad ”Digital Agenda för 
Kristianstads kommun” (KS 2014/221) som därmed upphör att gälla. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Den pågående digitaliseringen i samhället ändrar på ett genomgripande 
sätt förutsättningarna för både privatliv, näringsliv och offentlig sektor. Vi 
befinner oss nu i en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn 
kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den, 
om inget förändras. De möjligheter som kommer med digitaliseringen ger 
oss goda förutsättningar att möta utmaningarna. 

Sveriges digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regeringens digitali-
seringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergri-
pande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitalise-
ringens möjligheter. För att nå det övergripande målet innehåller strategin 
fem delmål om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digi-
tal ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering 
ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.  
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01  

 

 

 

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut följer Kristian-
stads kommun de nationella målen och samverkar även med SKR och Inera, 
som tagit fram strategier för digitaliseringen för kommuner och regioner i 
Sverige. Inera bryter ner sin strategi i årliga handlingsplaner, där vi både 
deltar i och följer utvecklingen för att ta tillvara och i möjligaste mån nyttja 
de gemensamma digitala satsningar som görs. 

Kristianstads kommuns Digitala färdplan har upprättats för att ange inrikt-
ning för kommunens digitaliseringsarbete under perioden 2023-2025. Den 
digitala färdplanen beskriver inom vilka insatsområden kommunkoncer-
nen i första hand ska utveckla digitaliseringen och dess användning. 

Den digitala färdplanen bygger vidare på den strategi och målsättning som 
tidigare slagits fast av KS (2015) i Digitala Agenda. 

Den digitala färdplanen har gått på remiss inom kommunen och inkomna 
kommentarer har beaktats och justerats. 

Den digitala färdplanen har därefter reviderats efter synpunkter från kom-
munstyrelsen under november-december. 

Den digitala färdplanen ska till kommunfullmäktige för beslut om anta-
gande. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa digital färdplan för Kristianstads kommun 2023-2025 enligt 
förslag och att denna ersätter tidigare beslutad ”Digital Agenda för 
Kristianstads kommun” (KS 2014/221) som därmed upphör att gälla.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tidigare tjänsteutlåtanden, 2022-12-14 samt 
2022-09-30. 
Sammandrag av svar på remiss av förslag på Digital färdplan, 2022-09-30. 
Digital färdplan för Kristianstads kommun 2022-2025, slutversion efter 
återremittering KS 2022-10-26. 
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Digital färdplan för Kristianstads kommun 
Änr KS 2022/38 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

• Att godkänna förslaget till Digital färdplan för Kristianstads kommun 
2023-2025 och att denna ersätter tidigare beslutad ”Digital Agenda för 
Kristianstads kommun” (KS 2014/221) som därmed upphör att gälla.  

Sammanfattning 
Den pågående digitaliseringen i samhället ändrar på ett genomgripande sätt 
förutsättningarna för både privatliv, näringsliv och offentlig sektor. Vi befin-
ner oss nu i en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn kommer att 
vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den, om inget föränd-
ras. De möjligheter som kommer med digitaliseringen ger oss goda förutsätt-
ningar att möta utmaningarna. 

Sveriges digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regeringens digitalise-
ringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande 
målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter. För att nå det övergripande målet innehåller strategin fem delmål 
om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och 
digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till 
en positiv samhällsutveckling.  

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut följer Kristianstads 
kommun de nationella målen och samverkar även med SKR och Inera, som ta-
git fram strategier för digitaliseringen för kommuner och regioner i Sverige. 
Inera bryter ner sin strategi i årliga handlingsplaner, där vi både deltar i och 
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följer utvecklingen för att ta tillvara och i möjligaste mån nyttja de gemen-
samma digitala satsningar som görs. 

Kristianstads kommuns Digitala färdplan har upprättats för att ange inriktning 
för kommunens digitaliseringsarbete under perioden 2023-2025. Den digitala 
färdplanen beskriver inom vilka insatsområden kommunkoncernen i första 
hand ska utveckla digitaliseringen och dess användning. 

Den digitala färdplanen bygger vidare på den strategi och målsättning som ti-
digare slagits fast av KS (2015) i Digitala Agenda. 

Den digitala färdplanen har gått på remiss inom kommunen och inkomna 
kommentarer har beaktats och justerats. 

Den digitala färdplanen har därefter reviderats efter synpunkter från kom-
munstyrelsen under november-december. 

Den digitala färdplanen ska till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, 2023-01-17 

Digital färdplan för Kristianstads kommun 2023-2025, slutversion efter åter-
remittering KS 2022-12-21 

Kommunledningskontorets tidigare tjänsteutlåtanden, 2022-12-14 samt 
2022-09-30 

Sammandrag av svar på remiss av förslag på Digital färdplan, 2022-09-30 

Digital färdplan för Kristianstads kommun 2022-2025, slutversion efter åter-
remittering KS 2022-10-26 

Ärendet 
Den pågående digitaliseringen i samhället ändrar på ett genomgripande sätt 
förutsättningarna för både privatliv, näringsliv och offentlig sektor. Vi befin-
ner oss nu i en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn kommer att 
vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den, om inget föränd-
ras. De möjligheter som kommer med digitaliseringen ger oss goda förutsätt-
ningar att möta utmaningarna. 

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut följer Kristianstads 
kommun de nationella målen och samverkar även med SKR och Inera, som ta-
git fram strategier för digitaliseringen för kommuner och regioner i Sverige. 
Inera bryter ner sin strategi i årliga handlingsplaner, där vi både deltar i och 
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följer utvecklingen för att ta tillvara och i möjligaste mån nyttja de gemen-
samma digitala satsningar som görs. 

Kristianstads kommuns Digitala färdplan har upprättats för att ange in-rikt-
ning för kommunens digitaliseringsarbete under perioden 2023-2025. Den di-
gitala färdplanen beskriver inom vilka insatsområden kommunkoncernen i 
första hand ska utveckla digitaliseringen och dess användning. 

Kommunstyrelsen har i tidigare beslut uttryckt att kommunens ambition ska 
vara att vi ska ligga i framkant när det gäller att använda digitaliseringens 
möjligheter. Den digitala färdplanen bygger vidare på den strategi och mål-
sättning som tidigare slagits fast av KS (2015) i Digitala Agenda. 

Den digitala färdplanen 

Som grund för kommunens fortsatta digitaliseringsarbete har Kommunsty-
relsen beslutat att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att med Digitali-se-
ringsrådet som arbetsgrupp ta fram ett förslag på en digital färdplan för kom-
munen.  

Den digitala färdplanen ska vara kommunkoncernens övergripande måldoku-
ment som beskriver hur vi ska utnyttja och ta till vara de möjligheter som digi-
taliseringen ger samhället och den kommunala verksamheten. Färdplanen be-
skriver vad vi vill uppnå inom olika insatsområden som t.ex. samhällstjänster, 
e-tjänster, automatisering, Internet of Things (IoT), tillgänglighet, kompetens 
och infrastruktur. Kommunens nämnder och bolag ska arbeta med de olika in-
satsområdena, som tillsammans möter kommunkoncernens samlade digitali-
seringsbehov. Detta för att vi ska kunna utnyttja potentialen i digitala tjänster 
och tekniker och nå målen om en modern, effektiv och attraktiv kommun.  

Remiss av förslag februari 2022-augusti 2022 

I februari beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka ut förslaget 
till digital färdplan 2022-2025 på remiss till kommunens nämnder och bolag. 
Alla som svarat på remisserna har ställt sig bakom eller sagt sig vara positiva 
till förslaget. De synpunkter som framförts i svaren har föranlett ett fåtal för-
ändringar i dokumentet som nu har beaktats och införts.  

Justeringar efter remittering i KS november-december 2022 

En uppdaterad version, Digital färdplan för Kristianstads kommun 2022-2025, 
slutversion efter återremittering KS 2022-10-26, är framtagen där färgmarke-
rad text används för att synliggöra de justeringar som gjorts. Denna version är 
reviderad enligt inkomna synpunkter från KS: 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (6) 
 

 

• Förtydligande av det gemensamma ansvaret att minska den digitala 
klyftan.  

o Både i inledningen, i kapitlet om Digital kompetens samt i ka-
pitlet om Digital infrastruktur förtydligas att både de kompe-
tenshöjande och tillgänglighetsförbättrande insatserna adres-
serar denna problematik. 

• Förtydligande av de insatser som kopplar till digital trygghet, dvs 
bland annat informations- och kunskapsstödjande insatser 

• Förtydligande avseende problematiken kring de som ej har tillgång till 
e-tjänster, genom att vi även fortsättningsvis stödjer alternativa kon-
taktvägar 

• Generella förenklingar av språk, förtydliganden och införande av ord-
lista för att öka förståelsen av innehållet i dokumentet 

Alla ändringar är färgmarkerade i senaste versionen med namnet Digital färd-
plan för Kristianstads kommun 2022-2025, slutversion efter åter-remittering 
KS 2022-10-26. 

Justeringar efter återremittering i KS 2022-12-21 

En ytterligare uppdaterad version, Digital färdplan för Kristianstads kommun 
2023-2025, slutversion efter återremittering KS 2022-12-21, är framtagen där 
färgmarkerad text används för att synliggöra de justeringar som gjorts. Denna 
version är reviderad enligt beslut KS § 265 den 21 december 2022: 

• Justeringar kopplat till att digitaliseringen har inget egenvärde i sig 
utan syftet med digitalisering måste definieras utifrån de verksam-
hetsvinster som ska uppnås. Säkerställt att medborgare, näringsliv och 
intressegrupper är beaktade i digitaliseringsmodellen och att inga 
lämnas utanför. Detta synliggörs bland annat i modellbilden (sidan 8) 
att medarbetare, medborgare, näringsliv och intressegrupper finns 
med i digitaliseringsarbetet. Detta förklaras även mer explicit i text ge-
nom ett nytt delkapitel Samverkan digitalisering. Även genomgående i 
dokumentet, där det är relevant, har behoven från externa parter som 
en viktig del i digitaliseringsarbetet lagts till. 

Fokusområden 

• Under fokusområdet Digital Kompetens finns nu tillagd beskrivning 
om digitalt utanförskap samt ett adderat effektmål: motverka det digi-
tala utanförskapet, så att det blir tydligare vad vår ambition i färdpla-
nen är.  
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Styrning 

• Tydliggjort att även användarnas behov ska vara i centrum och de di-
gitala tjänsternas nytta ska komma dem till gagn. Kopplat till detta har 
modellbilden (sidan 8) justerats så att även medarbetarna finns med 
och även förklarat detta i text genom ett nytt delkapitel Samverkan di-
gitalisering som ligger direkt efter bilden. Även genomgående i doku-
mentet, där det är relevant, är det tillagt att både medarbetare och 
medborgare/näringsliv/externa parter har en viktig ingång i digitali-
seringsarbetet. 

Insatser 

• Lagt till beaktanden avseende användandet av molntjänster och lag-
ring av information i dessa, vilket förutsätter kunskap och efterlevnad 
av riktlinjer. Adderat GDPR i ordlistan. 

• Justerat att inte bara stödja utan även fortsätta utveckla alternativa 
kontaktvägar till e-tjänster, och att de alternativa kontaktvägarna ut-
vecklas hand i hand med e-tjänsterna. 

• Kopplat till insatsen om automatisering/RPA är det förtydligat att pro-
cesser ska utvärderas och förbättras och förväntad nytta ska vara tyd-
liggjord innan automatisering påbörjas.  

• Insatsen Digidel är ej finansierad i budgeten för 2023 enligt nyligen ut-
lagt pressmeddelande, varför denna insats är borttagen. 

• Ändrat årtal i dokumentets namn och titel så att den digitala färdpla-
nen sträcker sig mellan år 2023 till 2025, eftersom planen och doku-
mentet tidigast antas politiskt under 2023. 

Ovan ändringar är färgmarkerade i senaste versionen med namnet Digital 
färdplan för Kristianstads kommun 2023-2025, slutversion efter återremitte-
ring KS 2022-12-21. 

 

Slutversionen av den digitala färdplanen ska till kommunfullmäktige för beslut 
om antagande. 

  



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 6 (6) 
 

 

 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 
 

 

Petar Cavala   Martin Ranstorp 
Biträdande kommundirektör   Digitalisering & IT-chef 

 

Beslut expedieras till 
Samtliga kommunala nämnder och bolag. 
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Kommunledningskontoret 

2022-09-30 Änr 2022/38 

Digitaliserings och IT-avdelningen 
Martin Ranstorp 
044135445 
Martin.Ranstorp@kristianstad.se 

 

 

 

Sammandrag av svar på remiss av förslag på Digital 
färdplan för Kristianstads kommun 2022-2025 
 

I februari 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka ut 
för-slag till Digital färdplan för Kristianstads kommun 2022-2025 på re-
miss till kommunens nämnder och bolag. Detta är en sammanställning av 
de remissvar som kommit in. 

 

Tekniska nämnden 
TN § 44 

Digital färdplan för Kristianstads kommun 2022–
2025 
Änr TN 2022/286 

Beslut 
• Att godkänna tekniska förvaltningens remissvar. 

 

Tekniska förvaltningens remissvar 
Tekniska förvaltningen ställer sig bakom Digital Färdplan för Kristianstads 
kommun 2022–2025.  
Planen beskriver på ett bra sätt de område som kräver extra fokus. Aktivi-
teterna inom varje fokusområde är väl genomtänkta och kommer ge oss 
goda möjlighet att bli en attraktiv digital kommun. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
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• Att godkänna tekniska förvaltningens remissvar. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-02-09 

Digital Färdplan för Kristianstads kommun 2022–2025 

Byggnadsnämnden 
BN § 51 

Digital färdplan Kristiantad kommun remiss 
Änr BN2 2022/18 

Beslut 
• Byggnadsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och sam-

hällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

 

Sammanfattning 
KSAU beslutade 2022-02-02 §12 att skicka förslag på digital färdplan för 
Kristianstads kommun 2022-2025 på remiss till kommunala nämnder och 
bolag.  
 
Den digitala färdplan utgör ett styrdokument som ska antas av 
kommunfullmäktige. 

Byggnadsnämnden ställer sig bakom den digitala färdplanen med dess 
fokusområden, styrning av digitaliseringsarbetet och de föreslagna 
aktiviteterna. 

Förvaltningen vill dock att en komplettering görs i dokumentet med en 
beskrivning av de förutsättningar som behöver finnas med som grund för 
ett lyckat digitaliseringsarbete, nämligen tillgång till kvalitetssäkrade 
data. 

För digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen är detta en grund för 
möjligheten att skapa en digitalt obruten samhällsbyggnadsprocess vilket 
kräver arbetskrävande insatser i form av kvalitetssäkring av 
fastighetsgränser och digitalisering av befintliga detaljplaner. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg-
nadsnämnden 
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• Byggnadsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och sam-
hällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-14 
Beslut KSAU 2022–02-02Digital färdplan för Kristianstads kommun 
2022–2025 
Kommunkontorets tjänsteutlåtande Digital färdplan 2022–2025 
Digital Färdplan för Kristianstads kommun 2022–2025 remissversion 

 

Barn- & utbildningsnämnden 
BUN § 28 

Remissyttrande: Digital Färdplan för Kristianstads 
kommun 2022-2025 
Änr BUN 2022/545 

Beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen med 

förslag på digital färdplan 2022-2025 framföra att nämnden ställer sig 
bakom förslaget och inte har några synpunkter att lämna. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Planeringschef Håkan Nilsson redogör för ärendet.  

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har haft en digital agenda som nu föreslås ersättas 
av digital färdplan 2022-2025. Den följer Sveriges nationella digitalise-
ringsstrategi med de fem delmålen om digital kompetens, digital trygghet, 
digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Den är ett sätt 
att möta kommande utmaningar i demografi och medborgares ökade för-
väntan på service i form av tillgänglighet, snabbhet och kvalitet. Förvalt-
ningen har deltagit i arbetet med att ta fram strategin och nämnden fö-
reslås besluta att ställa sig bakom strategin. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
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• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen 
med förslag på digital färdplan 2022-2025 framföra att nämnden 
ställer sig bakom förslaget och inte har några synpunkter att lämna. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-29 § 17 

Slutsats förvaltningsövergripande samverkan 2022-03-25 § 30 

Remiss kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-02 

Tjänsteutlåtande 2022-03-08 

Barnkonsekvensanalys 2022-03-08 
 

Arbete och välfärdsnämnden 
AVN § 79 

Remissvar till KSAU -  Digital färdplan för Kristian-
stads kommun 2022-2025 
Änr AVN 2022/564 

Beslut 
• översända Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande som Ar-

bete och välfärdsnämndens remissvar till KSAU  

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommuns Digitala färdplan har upprättats för att ange inrikt-
ning för kommunens digitaliseringsarbete under perioden 2022-2025. Den 
digitala färdplanen beskriver inom vilka insatsområden kommunkoncer-
nen i första hand ska utveckla digitaliseringen och dess användning. 

Arbete och välfärdsförvaltningen hanterar till övervägande del känslig och 
sekretessbelagd information. Detta innebär ett stort ansvar på användaren 
avseende informationssäkerhet och att göra rätt på individnivå. Den digita-
la mognaden hos medarbetarna är generellt låg liksom den digitala kompe-
tensen. Detta påverkar den digitala tryggheten på både individ- och organi-
satorisk nivå. Utifrån dessa förutsättningar är det för Arbete och välfärds-
förvaltningen önskvärt att jobba med dessa fokusområden på en organisa-
torisk nivå, och att insatser kopplas till informationssäkerhet och digital 
mognad.  
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För att upprätthålla en hög IT- och informationssäkerhet ser Arbete och 
välfärdsförvaltningen behov av att förtydliga hur implementeringen ska 
ske av insatserna, detta för att säkerställa hur och att implementering sker.  

För att kommunen ska nå effektmålen genom ett gemensamt hur, ser Arbe-
te och välfärdsförvaltningen behov av att förtydliga ansvarsfördelningen 
mellan Digitalisering & IT-avdelningen och Arbete och välfärdsförvaltning-
en. För att Arbete och välfärdsförvaltningen ska få den effekten som önskas 
i form av digitaliserade processer och flöden som ger effektiva arbetssätt 
och frigör personella resurser, behöver hänsyn tas till ovanstående förut-
sättningar.  

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Översända Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande som 

Arbete och välfärdsnämndens remissvar till KSAU  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 220314 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-01-05.  

Digital färdplan för Kristianstads kommun, förslag 2022-01-05. 

Beslut KSAU 2022-02-02. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
KFN § 26 

Digital Färdplan för Kristianstads kommun 2022-
2025 remissversion 
Änr KFN 2022/14 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden godkänner remissvaret och översänder 

detta som sitt eget 

• Paragrafen justeras omedelbart 



 UTREDNING 6(11) 
 

 

 

Sammanfattning/Ärendet 
Digital färdplan för Kristianstads kommun ska ange inriktning för kom-
munens digitaliseringsarbete under 2022-2025 och beskriver inom vilka 
insatsområden kommunkoncernen i första hand ska utveckla digitalise-
ringen och dess användning. Kultur- och fritidsnämnden har av kommun-
styrelsen fått digital färdplan för Kristianstads kommun på remiss. 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att Digital färdplan är ett väl ge-
nomarbetat dokument med tydlighet och stringens. Det skapar relevans 
och kraft att koppla de kommunala målen till nationella mål. Kultur- och 
fritidsförvaltningen välkomnar även det tydliga medborgarfokus som 
uttrycks, samt fokus på förenkling och minskad administration i åtgärder 
som vänder sig till kommunadministrationen. 

Kristianstads kommuns digitala färdplan har upprättats för att ange in-
riktning för kommunens digitaliseringsarbete under perioden 2022-2025. 
Den digitala färdplanen bygger vidare på den strategi och målsättning 
som tidigare slagits fast av KS (2015) i Digitala Agenda. 

Den digitala färdplanen följer SKR och Inera, som tagit fram strategier 
för digitaliseringen för kommuner och regioner i Sverige. 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att Digital färdplan är ett väl ge-
nomarbetat dokument med tydlighet och stringens. Det skapar relevans 
och kraft att koppla de kommunala målen till nationella mål. 

Formulerade mål - Digital kompetens, Digital trygghet, Digital innova-
tion, Digital infrastruktur, Digital ledning och dess effektmål - skapar 
översiktlighet och färdriktning. Kultur- och fritidsförvaltningen välkom-
nar det tydliga medborgarfokus som uttrycks, samt fokus på förenkling 
och minskad administration i åtgärder som vänder sig till kommunadmi-
nistrationen. 

Strukturen för Kristianstads kommuns digitaliseringsarbete har förbätt-
rats med ett omtag avseende digitaliseringsråd och förvaltningsnära lö-
pande digitaliseringsmöten med representation från it. Det är bra att 
strukturen beskrivs i den digitala färdplanen.  

De förvaltningsnära mötena behandlar både operativa och strategiska 
frågor för förvaltningens/bolagets fortsatta digitalisering vilket är bra och 
en förutsättning för att digitaliseringsarbetet i kommunen skall kunna 
drivas framåt på bred front.  
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En utmaning för kultur- och fritidsförvaltningen är att en IT-samordnare 
för förvaltningen saknas, vilket beror på begränsade resurser. Systemför-
valtning blir utifrån detta även det en utmaning. Biblioteksverksamheten 
bygger idag till stor del på datorisering, IT-utveckling med mera. Här 
finns kompetens inom biblioteksverksamheten med IT-bibliotekarie och, 
tidsbegränsat under 2022, projektledare för Digidel Kristianstad. Övriga 
enheters förvaltningsspecifika program hanteras av handläggare som är 
användare av programmen, alltså inte en IT-kompetens. 

Under rubriken Insatser beskrivs projekt eller uppdrag, där Kristianstads 
kommun avser fördjupa sitt arbete för att digitalisera verksamheten till 
nytta för alla i invånare i kommunen. Insatsområden kopplar till de na-
tionella delmålen samt SKRs och Ineras strategier och handlingsplaner, 
vilket känns genomtänkt och relevant.  

Digitalt lärcenter – Digidel Kristianstad – finns med under insatser vilket 
är mycket positivt. Det är en verksamhet som arbetar för digital delaktig-
het utifrån medborgares behov. Finansiering av Digidel Kristianstad sker 
under 2022 genom bidrag från Statens kulturråd. Finansiering för en 
permanent verksamhet är inte klar. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 

• Kultur- och fritidsnämnden godkänner remissvaret och översän-
der detta som sitt eget 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-02-08 

Digital Färdplan för Kristianstads kommun 2022-2025 remissversion 

 

Omsorgsnämnden 
ON § 41 

Remissvar - Digital Färdplan för Kristianstads kom-
mun 2022–2025 
Änr ON 2022/47 

Beslut 
• Omsorgsnämnden lämnar remissvar enligt denna tjänsteskrivelse 
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Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har av Kommunstyrelsens arbetsutskott fått Digi-
tal färdplan Kristianstads kommun 2022–2025 för yttrande. 
Omsorgsförvaltningen anser att Digital Färdplan för Kristianstads kom-
mun 2022–2025 följer omsorgsnämndens beslut gällande omsorgsför-
valtningens Strategisk plan för digitalisering och välfärdsteknologi 2021–
2025 Änr ON 2021/53. 

Omsorgsförvaltnings strategiska plan för 2021–2025 grundas i perspekti-
ven: Trygghet, Aktivitet, Delaktighet och Självständighet.  

Strategin ska sträva efter ökad tillgänglighet av digitala lösningar som 
möter våra verksamheter, medarbetare, kunder och medborgares behov 
samt arbetssätt inom digitalisering och välfärdsteknologiområdet. 

Omsorgsförvaltningens målsättning för perioden 2021–2025 är verksam-
heterna ges förutsättningar att vara utrustade med moderna, användarvän-
liga och effektiva digitala lösningar som bidrar till ekonomisk och kvali-
tetssäkrad leverans samt god arbetsmiljö. Digitalisering och välfärdstek-
nologi ska också ge oss möjlighet att lämna kostnadskrävande och inef-
fektiva arbetssätt, system och omfördela resurser till insatser som stärker 
förvaltningen och bidrar till medborgarnytta. Utvecklingsarbetet ska ha 
sin utgångspunkt i kunders, närståendes, medarbetares och verksamhe-
tens behov. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Omsorgsnämnden lämnar remissvar enligt denna tjänste-

skrivelse 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-03-10 
Beslut KSAU 2022-02-02 
Digital färdplan Kristianstads kommun 2022–2025 
Strategisk plan för digitalisering och välfärdsteknologi 2021–2025 Änr 
ON 2021/53 

 

Överförmyndarnämnden 
ÖFN § 22 
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Remiss KSAU 2022-02-02 Digital färdplan för  
Kristianstads kommun 2022-2025 
Änr ÖF 2022/36 

Beslut 
• Ställa sig bakom detta yttrande samt översända  

detsamma till kommunledningskontorets IT avdelning. 
• Paragrafen justeras omedelbart.  

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontorets IT avdelning har utrett och tagit fram en digital 
färdplan för åren 2022-2025. Överförmyndarnämnden har att yttra sig 
över denna färdplan. Överförmyndarnämnden föreslås att ställa sig bakom 
samt att överlämna detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande, till  
kommunledningskontoret. 

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden 
• Ställa sig bakom detta tjänsteutlåtande/yttrande samt översända  

detsamma till kommunledningskontorets IT avdelning. 
• Paragrafen justeras omedelbart.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-04-13 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §12 2022-02-02 
Digital färdplan 2022-2025 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-01-05 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
MHN § 24 

Yttrande - remiss digital färdplan för  
Kristianstads kommun 2022-2025 
Änr MHN ALL.2022.333 

Beslut 
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Sammanfattning 
KSAU beslutade 2022-02-02 §12 att skicka förslag på digital färdplan för 
Kristianstads kommun 2022-2025 på remiss till kommunala nämnder och 
bolag. 

Den digitala färdplan utgör ett styrdokument som ska antas av kommun-
fullmäktige. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom den digitala 
färdplanen med dess fokusområden, styrning av digitaliseringsarbetet och 
de föreslagna aktiviteterna. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill dock att en komplettering 
görs i dokumentet med en beskrivning av de förutsättningar som behöver 
finnas med som grund för ett lyckat digitaliseringsarbete, nämligen tillgång 
till kvalitetssäkrade data. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Beslut KSAU 2022-02-02 (bil 1) 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande (bil 2) 
Digital Färdplan för Kristianstads kommun 2022-2025 remissversion (bil 
3) 

 

C4 Energi 
Remissvar Digital färdplan Kristianstads kom-
mun 2022–2025 
C4 Energi är positiv till den upprättade inriktning som gjorts i Digital 
färdplan 2022–2025. 
C4 Energi tycker att den beskrivning som gjorts av gemensamma utma-
ningar och förväntningar stämmer väl. 
 
Vi föreslår följande förtydligande: 
Det framgår inte hur effektmålen och insatser tagits fram. Har det till 
exempel funnits en öppen möjlighet för medborgare att tycka till? 
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Nedan bör korrigeras: 
I stycket ”Digital infrastruktur” avviker texten från ägardirektivet 
2021-04-22. I ägardirektivet står följande: 
”Affärsområde Fibernät ska: 
utveckla fiberinfrastrukturen i linje med den nationella bredbandsstrategin, 
som innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i 
hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 
100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s 
senast år 2025.” 
Färdplanens text bör korrigeras så att den stämmer med det ägardirek-
tiv som man hänvisar till. Samt lägga till att det handlar om att få möj-
lighet till uppkoppling. Nuvarande formulering kan tolkas som att en 
uppkoppling är tvingande. 
 
Med vänlig hälsning 
C4 ENERGI AB 

Göran Thessén 



 
 

Kommunledningskontoret 
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Inledning 
  
Den pågående digitaliseringen i samhället ändrar på ett genomgripande sätt förutsättningarna 
i både privatliv, näringsliv och offentlig sektor. Vi befinner oss i en period där behoven av att 
bygga ut välfärdssektorn kommer att vara större än möjligheten att finansiera och bemanna 
den, om inget förändras. 
 
De utmaningar som vi möts av är den demografiska utvecklingen. Antalet gamla och unga i den 
svenska befolkningen ökar snabbare framöver än antalet invånare i yrkesför ålder. Våra 
medborgare har också en ökad förväntan på offentlig service i form av tillgänglighet, snabbhet 
och kvalitet. Det finns ett gemensamt ansvar för att minska den digitala klyftan så att alla i 
samhället kan vara delaktiga även digitalt. Samtidigt behöver vi också verka för ett 
konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv. De möjligheter som kommer med digitaliseringen 
ger oss goda förutsättningar att möta dessa utmaningar, och utgångspunkten i vårt 
digitaliseringsarbete är alltid ur våra medborgares, vårt näringsliv och våra övriga intressenters 
behov. 
  
Sveriges digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. 
Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara 
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga 
människor kan driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga 
förutsättningar. För att nå det övergripande målet innehåller strategin fem delmål: digital 
kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. 
Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.  
  
För att ta tillvara digitaliseringens möjligheter fullt ut följer vi och samverkar med SKR, Sveriges 
kommuner och regioner, och Inera, som är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och 
SKR, och vars uppdrag är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden. Inera har tagit 
fram strategier för digitaliseringen för kommuner och regioner i Sverige, och bryter ner denna 
strategi i årliga handlingsplaner. Vi följer utvecklingen och deltar i arbetet för att ta tillvara och 
i möjligaste mån nyttja de gemensamma digitala satsningar som görs. 
 
Kristianstads digitala färdplan har upprättats för att ange riktningen för kommunens 
digitaliseringsarbete under perioden 2023-2025. Den digitala färdplanen bygger vidare på den 
strategi och målsättning som tidigare slagits fast av KS (2015) i Digital Agenda.  
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Ordlista 

IoT Internet of Things, sakernas internet, är ett samlingsnamn för 
de tekniker som gör att alla möjliga föremål såsom 
hushållsapparater, accessoarer eller fordon, kan styras eller 
utbyta data över nätet. 

AI Artificiell Intelligens, förmågan hos datorprogram och robotar 
att efterlikna människors naturliga intelligens, främst kognitiva 
funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare 
erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en 
sekvens av handlingar och att generalisera. 

RPA Robotic Process Automation. En robot eller en digital 
medarbetare som automatiskt kan hantera repetitiva 
arbetsprocesser och därmed effektivisera arbetsflöden.  

 

Chatbot Datorprogram som man interagerar med via ett 
chatgränssnitt. Att använda en chatbot är lika enkelt som att 
prata med någon. Du kan ställa frågor till chatboten, och den 
kommer att svara på det sätt som den är tränad till. 

Öppna data Öppna data är data som vem som helst kan använda fritt, i 
princip till vad som helst utan hinder i form av kostnader eller 
licenser. Det kan handla om tidtabeller för kollektivtrafik, 
statistik, geodata, demografi och mycket annat. 

PSI  Står för Public Sector Information, som kravställer att 
information som framställs eller samlas in av myndigheter 
möjliggör användningsområden utanför den offentliga 
förvaltningen. Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja 
informationen för att skapa kommersiella eller ideella tjänster. 

GDPR Dataskyddsförordningen (DSF), eller allmänna 
dataskyddsförordningen, mest känd som GDPR (engelska: 
General Data Protection Regulation), är en europeisk 
förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och 
det fria flödet av sådana uppgifter inom EU. 
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Fokusområden 
Kristianstads kommuns fem fokusområden kopplar till de målområden som finns i Regeringens 
nationella digitaliseringsstrategi. Dessa beskrivs nedan. 
  

Digital kompetens 

Digital kompetens tillhör numer de grundläggande kompetenserna som alla individer i det 
moderna samhället behöver ha för att kunna delta på lika villkor. Genom att utveckla den 
digitala kompetensen bidrar det till att fler tar till sig ny teknik vilket minskar den digitala 
klyftan. 
 
För Kristianstads kommun innebär det att om vi ska lyckas med en digital transformation 
behöver den digitala mognaden både breddas och förbättras, genom bland annat 
kompetensutveckling och stöd- och utbildningsinsatser till alla målgrupper i samhället. Det 
finns idag fortfarande ett digitalt utanförskap och grupper som inte är digitala, varför vi aktivt 
behöver arbeta med att hitta sätt att inkludera även dessa grupper. 
 
Vi behöver öka den generella digitala mognaden för att förstå de många sammanhang som 
digitaliseringen verkar inom, vad effekten av digitaliseringen blir och hur nya digitala 
möjligheter uppstår. Vi behöver också öka den specifika digitala kompetensen, till exempel 
genom moderna projektledningskunskaper för digitaliserings och IT-projekt.  
  
Effektmål 

• Medborgare och näringsliv i Kristianstads kommun har förmåga och möjlighet att bidra 
till och delta i det digitala samhället 

• Kommunanställda i Kristianstads kommun har adekvat digital kompetens 
• Kompetensförsörjningen inom digitaliseringsområdet gynnar hela kommunen och bidrar 

till att vi kan dra nytta av digitaliseringen och minska den digitala klyftan 
• Motverka det digitala utanförskapet 

   

Digital trygghet 

För att kunna genomföra de förändringar som är nödvändiga och för att nå de mål som är 
uppsatta krävs att man känner sig trygg i den digitala tillvaron.  
 
Att kunna lita på att den data man lämnar ifrån sig hanteras på ett säkert sätt ur alla aspekter 
är grundläggande. En del känner osäkerhet inför ny teknik, vilket kan leda till misstro mot 
digitalisering, varför bland annat informations- och kunskapsstödjande insatser är viktiga både 
för våra medarbetare, medborgare, föreningar, intressegrupper och näringsliv. Denna misstro 
eller osäkerhet kan även leda till ett digitalt utanförskap, vilket gör det än viktigare att skapa 
en trygg digital miljö. 
 
Källkritik och beredskap mot desinformation är också fundamentalt. Möjligheterna med 
exempelvis AI (artificiell intelligens) är stora, men samtidigt också något vi måste förhålla oss 
till ur ett säkerhets- och integritetsperspektiv. Ett systematiskt, formaliserat och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete lägger grunden till ett samhälle där invånare känner förtroende 
för att använda digitala tjänster. 
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Effektmål 

• Medborgare, besökare och näringsliv känner sig trygga i användandet av de digitala 
tjänster och produkter som finns i Kristianstads kommun 

• Informationssäkerhetsarbete är en naturlig del av verksamheterna i Kristianstads 
kommun 

• Motverka det digitala utanförskapet 
  

Digital innovation 

Sverige har en tradition av att ligga i framkant när det gäller digitalisering. Det läget har 
förändrats och andra länder leder nu utvecklingen. För att kunna möta både de behov som 
finns i den offentliga sektorn och den konkurrens som näringslivet utsätts för, krävs att 
innovationsklimatet förbättras.  
 
Att skapa förutsättningar för ett innovativt klimat för att till exempel ta tillvara medborgares, 
näringslivets och medarbetares idéer är viktigt för digitala innovationer, vilket kräver en öppen 
attityd och vilja till förändring. Det kan vara en utmaning om det inte finns en tradition av att 
ta tillvara och utveckla innovationer. Det är viktigt att det i slutändan är medborgarnas och 
näringslivets behov som är vägledande i digitaliseringsarbetet. 
  
Effektmål 

• Medborgare och företag känner en delaktighet i de digitala tjänster och produkter som 
utformas av kommunen 

• Skapa nytta genom digitala innovationer i Kristianstads kommuns verksamheter och för 
medborgare, besökare och näringsliv 

  

Digital infrastruktur 

Ett väl utbyggd och robust digital infrastruktur i Kristianstads kommun är avgörande för att 
invånare ska kunna bo och arbeta i hela kommunen. Tillgång till digital infrastruktur av god 
kvalitet är också en avgörande faktor när det gäller etablering av nya företag i kommunen. En 
heltäckande digital infrastruktur gör att vi kan ha ett helhetsperspektiv och få en mer 
sammanhängande digitalisering. Vi behöver bland annat fokusera på de lösningar som behöver 
finnas på plats för att välfärden ska kunna erbjuda en sammanhållen service som utgår från 
medborgarnas behov och livshändelser, exempelvis ett väl utbyggt bredband. Genom god 
tillgång till bredband för våra medborgare minskar vi den digitala klyftan. 
  
Effektmål 

• Uppsatta lösningar och tjänster för digital service med utgångspunkt i medborgarnas, 
näringslivets och medarbetarnas behov 

• En digital infrastruktur som möjliggör informationsutbyte inom kommunal sektor och 
med övriga offentliga och privata aktörer 

• Ökad digital tillgänglighet via bredband och minskning av den digitala klyftan  
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Digital ledning 

För att fullt ut dra nytta av digitaliseringen behöver ledande funktioner vara överens om en 
långsiktig målbild för Kristianstads kommun och styra mot denna.  
 
Digital infrastruktur och digitalisering av verksamheterna är hörnstenar för en fortsatt god 
verksamhetsutveckling till nytta för alla medborgare, besökare och näringsliv i kommunen. 
  
Effektmål 

• Medborgare, besökare och näringsliv upplever att kommunens investeringar i digitala 
tjänster och produkter ger nytta 

• Kommunledningen skapar goda förutsättningar genom att prioritera och genomföra 
digitaliseringsinsatser 
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Styrning av digitaliseringsarbetet 
I Kristianstads kommun leds och samordnas digitaliseringsarbetet genom en framtagen modell 
(se nedan). Behoven hos medarbetare, medborgare, näringsliv, föreningar och intressegrupper 
är i centrum för att uppnå bästa resultat. En avgörande faktor för att nå ett bra resultat i 
digitaliseringsarbetet är att förändringsarbetet leds och är väl förankrat i respektive 
förvaltnings- och bolagsledning och sker i kontinuerlig samverkan med alla externa parter. 

 

Modell för digitaliseringsarbetet i Kristianstads kommun. 

Samverkan digitalisering 

Syftet med digitaliseringsarbetet är att skapa bästa möjliga service och nyttor för både 
medarbetare, medborgare, näringsliv, föreningar och intressegrupper i vår kommun. För att 
åstadkomma detta sätter vi användarnas behov i centrum. 
 
Genom löpande samverkan med medborgare, näringsliv, föreningar och andra intressenter via 
flera olika forum, dialoger och enkäter fångas behoven in i modellen.  
 
Även medarbetarnas behov tas in och beaktas genom de olika funktionerna, som till exempel i 
digitaliseringsmöten, e-utvecklingsgrupper samt även genom tillgång till en intern e-tjänst för 
digitaliseringsförslag.  

Digitaliseringsråd 

Digitaliseringsrådet verkar för att realisera kommunens strategiska inriktning som är fastslagen 
i denna digitala färdplan. Rådet rapporterar tillbaka den övergripande statusen för 
digitaliseringsarbetet till den politiska ledningen samt kommunledningen. 
 
Digitaliseringsrådet har fokus på att driva de strategiska digitaliseringsfrågorna för hela 
kommunorganisationen och hantera frågor av samordningskaraktär. Övergripande verkar 
digitaliseringsrådet för att förvaltningar och bolag samordnar sina satsningar på digitalisering 
för att effektivisera verksamheten och bättre möta medborgarnas, näringslivets, föreningars 
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och intressegruppers krav på tillgänglighet och transparens. Rådets arbete har sin grund i 
medborgarperspektivet. 
 
Alla förvaltningar och bolag har en representant var i digitaliseringsrådet. Därutöver kan 
ytterligare representanter adjungeras vid behov. Digitalisering & IT-avdelningen är, genom 
kommunens digitaliseringsstrateg, rådets ordförande, och handlägger alla ärenden samt leder 
och samordnar det övergripande digitaliseringsarbetet. Varje verksamhet är ansvarig för sin 
egen digitalisering och för att samverka med externa intressenter, och frågor från denna 
samverkan tas sedan med i det fortsatta digitaliseringsarbetet. 

Digitaliseringsmöten 

Genom löpande digitaliseringsmöten mellan Digitalisering & IT-avdelningen och våra 
förvaltningar och bolag hanteras respektive verksamhetsspecifika behov och utmaningar i 
digitaliseringsarbetet. Dessa möten hanterar både operativa och strategiska frågor för den 
fortsatta digitaliseringen. 

E-utvecklingsgrupp 

E-utvecklingsgruppen arbetar med innovation och utvecklingsfrågor när det gäller olika 
lösningar inom digitaliseringsarbetet. Det kan handla om nya e-tjänster, robotisering (RPA), AI 
med mera. E-utvecklingsgruppen drivs av Digitalisering & IT-avdelningen, och i gruppen ingår 
representanter från samtliga förvaltningar. 

Systemförvaltning 

Kommunen har många verksamhetssystem och deras utveckling spelar en viktig roll i 
digitaliseringsarbetet. Det handlar om att nyttja upphandlade IT-system på ett så effektivt och 
säkert sätt som möjligt. Det handlar också om att dra nytta av nya funktioner och tjänster i 
dessa. Samverkan för denna typ av forum finns och sker löpande mellan Digitalisering & IT-
avdelningen och systemägare/systemförvaltare inom respektive verksamhet.    
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Insatser 
Här beskrivs insatser, det vill säga projekt eller uppdrag, där Kristianstads kommun avser 
fördjupa sitt arbete för att digitalisera verksamheten till nytta för alla i invånare i kommunen. 
Våra insatsområden kopplar till de nationella delmålen samt SKR:s och Ineras strategier och 
handlingsplaner. Detta åskådliggörs genom nedanstående bild, som har tagits fram i 
samverkan mellan Digitalisering & IT-avdelningen och verksamheterna. 
 
Det är samtidigt viktigt att förstå att utvecklingen går snabbt framåt, varför insatserna kan 
förändras och kompletteras under tidsperioden fram till 2025. 
 

 
 
Kartläggning av våra insatser 2023-2025 mot de nationella delmålen. 
 
En förutsättning för samtliga utvecklingsinsatser ovan är att vi bedriver ett aktivt och 
kontinuerligt arbete med att upprätthålla en hög IT- och informationssäkerhet. Detta ska göras 
med hänsyn till respektive insats på ett relevant sätt. Detta säkerhetsarbete är alltså inte ett 
specifikt insatsområde i sig, utan ska ses som ett viktigt fundament för samtliga insatser i vårt 
digitaliseringsarbete. 
 
En trend vi ser är ett ökat användande av molntjänster. När vi nyttjar denna typ av tjänster 
förutsätter det att vi dels följer gällande lagar och regler, såsom dataskyddsförordningen 
(GDPR), och dels att vi skapar tydliga riktlinjer för våra medarbetare och kunder så att vi 
upprätthåller en hög informationssäkerhet. Särskilt gäller detta för behandling av känsliga 
personuppgifter, extra skyddsvärda personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter och att 
lagring av denna typ av information sker inom EU/EES.  
 
Ytterligare en viktig förutsättning är tillgången till kvalitetssäkrade data. I de insatser som 
beskrivs i detta dokument krävs att man upprättar och underhåller tillgången till data och 
säkrar dess kvalitet för en lyckad digitalisering. 
 
Inriktningen för digitaliseringsarbetet i Kristianstads kommun är att skapa nytta för alla 
medarbetare, kommuninvånare, näringsliv, föreningar och besökare. Vi sätter människan i 
fokus och det är därför av stor vikt att tillgänglighet och användarvänlighet prioriteras högt när 
vi tar fram nya digitala lösningar.  
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Molnplattform 
Denna insats beskriver införandet av en modern, digital och molnbaserad plattform för 
datorarbetsplatstjänsten i kommunen. Vi har ett stort behov av att förflytta oss till 
molnbaserade lösningar eftersom leverantörerna lägger alla utvecklingsresurser på dessa och 
inte längre kommer att stödja de lokalt installerade lösningar som vi har. Bättre verktyg för att 
genomföra digitala möten samt bättre möjligheter att samarbeta digitalt är också särskilt 
efterfrågat i våra verksamheter.  
 
FÖRVÄNTAD NYTTA 

- Ökad produktivitet för våra medarbetare och bättre förutsättningar för fortsatt digital 
utveckling, vilket leder till ökad service för medborgare, näringsliv och föreningar 

- Ökade möjligheter att arbeta mer flexibelt och med ökad mobilitet 
- Förbättrade möjligheter till åtkomst och delning av information via flera olika typer av 

digitala enheter  
- Förbättrade samarbetsmöjligheter, exempelvis vad gäller gemensamma samarbetsytor 

samt avseende kommunikation och digitala möten 
- Ökad pålitlighet och tillgänglighet i de digitala verktygen 

 
AKTIVITETER  

- Införa en ny digital molnbaserad plattform för datorarbetsplatstjänsten 
- Risk- och konsekvensanalys avseende informationssäkerhet i samband med införandet 
- Framtagande av riktlinjer för informationssäkerheten gällande hantering av 

information i den nya plattformen  
 

E-tjänster 

Externa e-tjänster är en viktig kontaktväg för våra medborgare, föreningar, intressegrupper 
och näringsliv när de kontaktar kommunen i olika ärenden. Den höga tillgängligheten och 
säkerheten bidrar till kvaliteten på vår medborgarservice.  Vi har också interna e-tjänster som 
används av de anställda inom kommunen och ger ett effektivare arbetsflöde. E-tjänster gör att 
informationen/beställningen kommer in i ett digitalt format som lämpar sig för ett digitalt 
ärendeflöde. Detta är ofta första steget i att digitalisera våra arbetsprocesser. Vi kommer 
fortsättningsvis även stödja och utveckla alternativa kontaktvägar hand i hand med e-
tjänsterna för de som inte kan eller har möjlighet att använda dessa, för att säkerställa 
användarvänliga och hanterbara lösningar för våra medborgare. 
 
FÖRVÄNTAD NYTTA 

- Ökad tillgänglighet till kommunens tjänster. Möjlighet att kontakta kommunen den tid 
på dygnet som passar varje medborgare, företagare eller besökare bäst 

- Ökad kvalitét på information och kompletta uppgifter som överförs i tjänsten 
- Effektivare handläggning och ger kommunen möjlighet att digitalisera arbetsflöden, 

vilket leder till ökad service för medborgare, näringsliv och föreningar 

 
AKTIVITETER 

- Skapa nya e-tjänster för de behov och kontaktvägar som saknar detta 
- Vidareutveckla funktionaliteten i e-tjänsterna 
- Addera möjlighet till betallösningar och tidsbokning 
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Automatisering /RPA 

Vår digitala medarbetare (RPA - Robotic Process Automation) används för att digitalt och 
automatiskt hantera repetitiva arbetsprocesser och frigör då tid för våra medarbetare att 
utföra mer kvalitativa arbetsuppgifter. Det finns mycket administrativt arbete som till exempel 
sammanställning av information som med fördel kan digitaliseras och hanteras av vår digitala 
medarbetare. Att robotisera repetitiva processer är att arbeta smart och att effektivisera 
arbetsprocesser på ett framgångsrikt sätt. För att uppnå detta ska arbetsflödena först 
utvärderas och förbättras och att förväntad nytta ska vara tydliggjord innan automatisering 
påbörjas. 
 
FÖRVÄNTAD NYTTA  

- Frigöra tid från rutinarbete. Denna tid kan användas till mer kvalitativa arbetsuppgifter 
- Bättre resursutnyttjande och kortare handläggningstider, vilket leder till ökad service 

till medborgare, näringsliv och föreningar 

 
AKTIVITETER  

- Identifiera arbetsflöden i våra verksamheter som kan automatiseras och skapa digitala 
medarbetare för dessa 

- Skapa gemensamma automatiserade lösningar som är till nytta för hela kommunen  
 

Digital post 

Kristianstads kommun är ansluten till den nationella tjänsten för digital post, Mina 
meddelanden, och arbetar för att så långt som möjligt skicka all post i digitalt format till de 
som har en digital brevlåda. Dessa mottagare har angett att de vill ha sin myndighetspost 
digitalt. Det finns alltså en förväntan som kommunen behöver möta. Fördelarna med att skicka 
digital post är många. Posten kommer fram mycket fortare och ger säkrare kommunikation för 
våra medborgare och näringsliv, är miljövänligare och frigör tid för kommunens personal. 
 
FÖRVÄNTAD NYTTA  

- Digital post kommer fram snabbare och med högre informationssäkerhet 
- Minskad distributionskostnad för utskickshantering 
- Reducerad pappersförbrukning och belastning på miljön i form av minskade 

transporter 
- Kommunen behöver inte lägga tid och resurser på att hålla egna uppdaterade 

kontaktuppgifter  

AKTIVITETER 
- Identifiera vilka utskick som görs manuellt i kommunen och planera för att styra över 

dem till tjänsten för digital post 
- Övergå till tjänsten för relevanta verksamheter 

  

Digital signering 

Vi behöver etablera användandet av digitala signaturer för att få ett obrutet digitalt 
handläggningsflöde. Idag används digitala signaturer i flera verksamhetssystem och vi har även 
verktyg för att signera enskilda dokument. När dokumentflöden digitaliseras krävs det att 
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signeringen också är digital. En handling ska inte behöva skrivas ut för att signeras. I första 
hand vill vi att signeringslösningar ska vara inbyggda i respektive verksamhetssystem. I de fall 
detta inte finns behöver vi en fristående kommunövergripande lösning. 
 
FÖRVÄNTAD NYTTA 

- Handlingar kan signeras på distans och man behöver ej förflytta sig för att signera 
handlingar 

- Signeringsförfarandet effektiviseras och handläggningstiden blir kortare vilket leder till 
ökad service till medborgare, näringsliv och föreningar 

- Mer kostnadseffektivt 
 

AKTIVITETER 
- Identifiera vilka handlingar som ska signeras och skapa digitala signeringsflöden för 

dessa 
- Identifiera vilka handlingar som faktiskt inte behöver signeras när man går över till ett 

digitalt dokumentflöde. Vid behov kan dessa hanteras endast med ett 
godkännandeflöde 

- Kravställa att våra leverantörer av verksamhetssystem lägger till funktionalitet för 
digital signering 

- Samverka med Inera avseende deras utveckling av säkerhets- och signeringstjänster 
- Vidareutveckla vår fristående kommungemensamma lösning så att den täcker de 

behov som finns i våra verksamheter och hos medborgare, näringsliv, föreningar och 
intressegrupper 
 

E-arkiv  

Vår strategi är att arkiveringen av våra handlingar i första hand ska ske digitalt. Vi behöver 
därför fortsätta att etablera och öka nyttjandet av digital arkivering av handlingar i 
kommunorganisationen. Ett digitalt e-arkiv är upphandlat och implementerat, men det är en 
pågående utmaning att kontinuerligt övergå till en mer utvecklad digital arkivering av våra 
handlingar. I dag används digitala handlingar i allt större utsträckning. En digital handling ska 
inte behöva arkiveras manuellt, det vill säga skannas och skrivas ut, innan den arkiveras då 
detta leder till extra arbetsmoment. Även utökning av söktjänster i ett digitalt arkiv ger nya 
möjligheter för medborgare, näringsliv, föreningar och intressegrupper och avlastar 
arkivarierna. 
 
FÖRVÄNTAD NYTTA 

- Handlingar kan arkiveras digitalt utan manuell hantering.  
- Minskat lokalbehov 
- Arkiveringsförfarandet effektiviseras och handläggningstiden blir kortare, vilket leder 

till ökad service till medborgare, näringsliv och föreningar 
- Enklare och lättare att söka och hitta information i våra handlingar 
- Mer kostnadseffektivt 
 

AKTIVITETER 
- Identifiera vilka system och handlingar som behöver arkiveras och skapa digitala 

arkivlösningar för dessa i vårt e-arkiv 
- Utökning av söktjänster i vårt digitala e-arkiv som ger nya möjligheter för 

medarbetare, medborgare, näringsliv, föreningar och intressegrupper 



14

 

Kristianstads kommun | Digital Färdplan 

 Digitalt lärcenter 
En fundamental aspekt för att digitaliseringen ska uppnå de nyttor och effekter som önskas så 
behöver vi även verka för att alla medborgare och hela näringslivet ges goda förutsättningar 
för att bidra och delta i det digitala samhället. Digitalt lärcenter – Digidel Kristianstad – är en 
satsning som för närvarande finansieras av statsbidrag inom kulturområdet och som har till 
syfte att öka förmågan och delaktigheten vid nyttjande av digitala verktyg och tjänster.  
 
FÖRVÄNTAD NYTTA 

- Ökad kompetens för medborgare, besökare och näringsliv att delta och bidra i det 
digitala samhället 

- Ökad delaktighet i demokratiska processer  
- Återkoppling som kan ge möjlighet till förbättringar och vidareutveckling av 

kommunens digitala tjänster 
 
AKTIVITETER  

- Ta fram ett koncept och under en period driva ett digitalt lärcenter – Digidel 
Kristianstad 

- Utvärdera insatserna för att ta ställning till eventuell fortsatt satsning  
 

Självservice / chatbot 

Ett viktigt led i digitaliseringen är den möjlighet som en chattfunktion skulle ge att förbättra vår 
servicegrad. En insats vi ser är att införa chatbots för att öka servicegraden för medarbetare, 
medborgare och näringsliv. Tanken är att automatiskt och digitalt hantera exempelvis alla de 
rutinfrågor som kommer in till kommunen. Chatbotten kan också vara aktuell för interna 
servicefunktioner. Många frågor som är okomplicerade kan med fördel hanteras av en chatbot. 
Detta ger frågeställaren snabba svar och frigör tid för handläggarna som kan läggas på mer 
komplicerade frågor. Sammantaget leder detta även till en ökad service till medborgare, 
näringsliv och föreningar. 
  
FÖRVÄNTAD NYTTA  

- Ökad servicegrad, snabbare svar på rutinfrågor för kunden 
- Effektivare intern hantering, frigör tid för handläggare, färre manuella ärenden 
- Möjlighet till fortsatt digitalisering och automatisering 
- Ökad tillgänglighet för våra medborgare, företagare, föreningar och intressegrupper 

 
AKTIVITETER 

- Identifiera vilka användningsmöjligheter kommunen har för ökad självservice 
- Införa chatbot i relevanta delar av vår verksamhet för att hantera de vanligaste 

inkommande frågorna  
 

IoT (Internet of Things)  

Digitala lösningar baserade på IoT-teknik ser vi redan exempel på som avlastar och 
effektiviserar kommunens tjänster och service. Renhållningen har övervakning av stora sopkärl 
för att hålla koll på när de behöver tömmas och inom tekniska förvaltningen pågår ett större 
projekt för övervakning av spill- och dagvattensystemet. Det finns en stor potential inom detta 
område som vi tillsammans med C4 Energi kan vidareutveckla. Målet är att dra nytta av 



15

 

Kristianstads kommun | Digital Färdplan 

uppkopplade IoT-sensorer och därtill hörande teknik för att skapa de lösningar och 
arbetsmetoder som ger både verksamhetsnytta och nyttor för våra medborgare, näringslivet 
och andra samhällsaktörer. 
  
FÖRVÄNTAD NYTTA 

- Lösningar baserade på IoT kan möjliggöra nya tjänster och förbättrad service både 
inom kommunorganisationen och för våra kunder 

- Möjliggör att våra medborgare, föreningar, intressegrupper och näringsliv kan få 
tillgång till uppkopplad teknik som ökar trivsel, attraktion och ger fördelar att bo och 
verka i vår kommun 

- Effektivare arbetssätt och minskade transporter 
 

 
AKTIVITETER 

- Genomföra Vinnova-projektet SmartVA (Vinnova - Verket för innovationssystem, en 
svensk statlig förvaltningsmyndighet), ett gemensamt IoT-projekt för övervakning av 
dag- och spillvattensystemet mellan Högskolan Kristianstad, C4 Energi och 
Kristianstads kommun  

- Omvärldsbevaka, upphandla och implementera en gemensam och modern IoT-
plattform (Kristianstads kommun och C4 Energi tillsammans) 

- Identifiera och vidareutveckla ytterligare användningsområden för IoT 
 

Öppna data 

En viktig del i vår verksamhet handlar om att tillgängliggöra information. För oss som kommun 
är det en förtroendefråga att ge insyn och skapa delaktighet för medborgare, besökare och 
företag kring vår verksamhet och vårt samhällsuppdrag. Tillgång till öppna data gör det även 
möjligt för andra aktörer att utnyttja informationen för att skapa nya tjänster. Den tillgängliga 
informationen kan också nyttjas för att utveckla våra interna tjänster. 
 
FÖRVÄNTAD NYTTA 

- Tillhandahålla öppna data för att skapa ökad insyn och delaktighet för medborgare, 
föreningar, intressegrupper och företag 

- Bidraga till att skapa förutsättningar för ökad tillväxt i kommunen 
- Skapa en katalysator för kommunens interna arbete genom att tillgängliggöra data för 

verksamhetsstöd och analys av den egna verksamheten 
 

AKTIVITETER 
- Deltaga i det regionala samverkansprojektet Skånsk Samverkan för Innovativ 

Informationshantering (S2i2) avseende öppna data 
- Uppfylla och upprätthålla tillgänglighet till öppna data enligt PSI (Public Sector 

Information), läs mer på: https://www.regeringen.se/om-webbplatsen/psi-direktivet 
- Öka tillgängliggörandet av kommunens offentliga informationsmängder 

 

Digital Infrastruktur 

I januari 2021 hade 96% av hushållen i Kristianstad möjlighet att ansluta sig till 
höghastighetsbredband. Ett nytt ägardirektiv har antagits i kommunstyrelsen och kommunen 

https://www.regeringen.se/om-webbplatsen/psi-direktivet
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har gett C4 Energi i uppdrag att säkerställa att vi fortsätter fiberutbyggnaden till de resterande 
hushållen i linje med de nationella målen för bredbandsutbyggnad. Senast år 2025 ska därför 
98% ha tillgång till bredband om minst 1 Gb/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9% bör 
ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1% bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s. Att skaffa 
uppkoppling är inte tvingande, utan ovan nämnda siffror anger möjligheten till uppkoppling. 
Utmaningar finns med den resterande utbyggnaden eftersom det är landsbygd med höga 
byggkostnader per fastighet, samtidigt som det är av stor vikt för kommunen att ha en 
framtidssäker digital infrastruktur för alla.  
 
FÖRVÄNTAD NYTTA 

- Fiberinfrastrukturen ger möjligheter för att man ska kunna bo och arbeta i hela 
kommunen och ger även möjlighet att vara delaktig i demokratiska processer och delta 
digitalt i samhället, dvs minskar den digitala klyftan 

- Möjliggör att våra medborgare kan få tillgång till välfärdsteknik i hemmet, så att de 
med behov av vård i större utsträckning kan bo kvar i sina bostäder 
 

AKTIVITETER 
- C4 Energi ska fortsätta utbyggnaden av fibernät till resterande fastigheter enligt 

uppsatta mål 
- Hitta kostnadseffektiva metoder för utbyggnaden och utnyttja möjligheter till 

ekonomiska bidrag för detta 
- Prioritera områden där telestationer släcks ner 
- Kristianstads kommun ska genom dialog med marknaden sträva efter att 

mobiltäckningen är bra i hela kommunen 
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Referenser 

Nationella digitaliseringsstrategin: 
https://digitaliseringsradet.se/media/1191/digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf 
 
Ineras kundplan för kommuner 2023-2025: 
https://www.inera.se/globalassets/inera/media/dokument/om-inera/ineras-uppdrag/ineras-
kundplan-kommuner.pdf 
 
SKR, Utveckling i en digital tid: 
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/strategifordigitalutveckling.6728.ht
ml 
https://skr.se/download/18.4d3d64e3177db55b16631083/1615462889841/Utveckling
%20i%20en%20digital%20tid%20layout%2020190620.pdf 

PTS, bredbandsstrategi: 
https://www.pts.se/bredbandsstrategin 
 
Digital agenda för Kristianstads kommun: 
https://www.kristianstad.se/globalassets/dokument/evolution/ks-
kristianstad.se/kommunstyrelsen/styrande-dokument/strategier-planer-och-ovriga-
riktlinjer/bygga-bo-och-miljo/digital-agenda-for-kristianstads-kommun.pdf 
 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

https://digitaliseringsradet.se/media/1191/digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf
https://www.inera.se/globalassets/inera/media/dokument/om-inera/ineras-uppdrag/ineras-kundplan-kommuner.pdf
https://www.inera.se/globalassets/inera/media/dokument/om-inera/ineras-uppdrag/ineras-kundplan-kommuner.pdf
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/strategifordigitalutveckling.6728.html
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/strategifordigitalutveckling.6728.html
https://skr.se/download/18.4d3d64e3177db55b16631083/1615462889841/Utveckling%20i%20en%20digital%20tid%20layout%2020190620.pdf
https://skr.se/download/18.4d3d64e3177db55b16631083/1615462889841/Utveckling%20i%20en%20digital%20tid%20layout%2020190620.pdf
https://www.pts.se/bredbandsstrategin
https://www.kristianstad.se/globalassets/dokument/evolution/ks-kristianstad.se/kommunstyrelsen/styrande-dokument/strategier-planer-och-ovriga-riktlinjer/bygga-bo-och-miljo/digital-agenda-for-kristianstads-kommun.pdf
https://www.kristianstad.se/globalassets/dokument/evolution/ks-kristianstad.se/kommunstyrelsen/styrande-dokument/strategier-planer-och-ovriga-riktlinjer/bygga-bo-och-miljo/digital-agenda-for-kristianstads-kommun.pdf
https://www.kristianstad.se/globalassets/dokument/evolution/ks-kristianstad.se/kommunstyrelsen/styrande-dokument/strategier-planer-och-ovriga-riktlinjer/bygga-bo-och-miljo/digital-agenda-for-kristianstads-kommun.pdf
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KS § 265 

Digital färdplan för Kristianstads kommun  
2022-2025 
Änr KS 2022/38 

Beslut 
• Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret enligt följande 

skäl: 

Digitaliseringen har inget egenvärde i sig utan syftet med digitalisering 
måste definieras utifrån de verksamhetsvinster som ska uppnås. Hur 
mäter vi nyttan, vad är nyttan och hur följer vi upp nyttan? Vi vill dels 
säkerställa att medborgare, näringsliv och intressegrupper såsom bru-
karråd inarbetas i digitaliseringsmodellen och att inga riskerar grupper 
att lämnas utanför. 

Fokusområden 

Även med ökad digital kompetens kommer det att finnas kommuninvå-
narna som inte är digitala. Hur kan Kristianstads kommun säkra dessa 
människors medborgerliga rättigheter? Fokusområdet ”Digitalt utan-
förskap” brister. 

Styrning 

Effektmål om att användarnas behov ska vara i centrum och uppleva de 
digitala tjänsternas nytta avspeglas inte i modellen för digitaliserings-
arbetet. Modellen saknar medborgares, näringslivs och intresseorgani-
sationers möjligheter att påverka utformningen av de digitala tjäns-
terna. Det framgår inte heller var medarbetarna finns med i processen. 
De som ska nyttja tjänsterna måste finnas representerade i modellen. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

Insatser 

Det framgår inte hänsyn tas till Cloud Act. Användande av molntjänster 
förutsätter ett rigoröst regelverk som medarbetarna i utbildas att han-
tera innan införande. Det framgår inte i den digitala färdplanen hur 
känsliga uppgifter ska lagras framöver.  

Att inte bara stöda utan även fortsätta att utveckla alternativa kontakt-
vägarna till e-tjänster krävs för att de inte ska stagnera och blir ohan-
terbara för medborgarna. De alternativa kontaktvägarna måste utveck-
las hand i hand med e-tjänsterna. 

Automatisering/RPA: Processer ska utvärderas och förbättras och för-
väntad nytta ska vara tydliggjord innan automatisering.  

Digidel är ej finansierad i budgeten för 2023. Enligt pressmeddelande 
från Kristianstads kommun 2022-12-19 lägger ”Digidel Kristianstad 
ner sin verksamhet”. Trots detta står Digidel med som ”aktiviteter” un-
der digitalt lärcenter. Vet den ena handen inte vad den andra gör? 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) föreslår att ärendet återremitteras till kommunled-
ningskontoret enligt följande skäl: 

”Digitaliseringen har inget egenvärde i sig utan syftet med digitalisering 
måste definieras utifrån de verksamhetsvinster som ska uppnås. Hur mäter 
vi nyttan, vad är nyttan och hur följer vi upp nyttan? Vi vill dels säkerställa 
att medborgare, näringsliv och intressegrupper såsom brukarråd inarbetas 
i digitaliseringsmodellen och att inga riskerar grupper att lämnas utanför. 

Fokusområden 

Även med ökad digital kompetens kommer det att finnas kommuninvå-
narna som inte är digitala. Hur kan Kristianstads kommun säkra dessa 
människors medborgerliga rättigheter? Fokusområdet ”Digitalt utanför-
skap” brister. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

Styrning 

Effektmål om att användarnas behov ska vara i centrum och uppleva de di-
gitala tjänsternas nytta avspeglas inte i modellen för digitaliseringsarbetet. 
Modellen saknar medborgares, näringslivs och intresseorganisationers 
möjligheter att påverka utformningen av de digitala tjänsterna. Det framgår 
inte heller var medarbetarna finns med i processen. De som ska nyttja 
tjänsterna måste finnas representerade i modellen. 

Insatser 

Det framgår inte hänsyn tas till Cloud Act. Användande av molntjänster för-
utsätter ett rigoröst regelverk som medarbetarna i utbildas att hantera in-
nan införande. Det framgår inte i den digitala färdplanen hur känsliga upp-
gifter ska lagras framöver.  

Att inte bara stöda utan även fortsätta att utveckla alternativa kontaktvä-
garna till e-tjänster krävs för att de inte ska stagnera och blir ohanterbara 
för medborgarna. De alternativa kontaktvägarna måste utvecklas hand i 
hand med e-tjänsterna. 

Automatisering/RPA: Processer ska utvärderas och förbättras och förvän-
tad nytta ska vara tydliggjord innan automatisering.  

Digidel är ej finansierad i budgeten för 2023. Enligt pressmeddelande från 
Kristianstads kommun 2022-12-19 lägger ”Digidel Kristianstad ner sin 
verksamhet”. Trots detta står Digidel med som ”aktiviteter” under digitalt 
lärcenter. Vet den ena handen inte vad den andra gör?”” 

 

Sammanfattning 
Den pågående digitaliseringen i samhället ändrar på ett genomgripande 
sätt förutsättningarna för både privatliv, näringsliv och offentlig sektor. Vi 
befinner oss nu i en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn 
kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den, 
om inget förändras. De möjligheter som kommer med digitaliseringen ger 
oss goda förutsättningar att möta utmaningarna. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      4 (5) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

Sveriges digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regeringens digitali-
seringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergri-
pande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitalise-
ringens möjligheter. För att nå det övergripande målet innehåller strategin 
fem delmål om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digi-
tal ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering 
ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.  

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut följer Kristian-
stads kommun de nationella målen och samverkar även med SKR och Inera, 
som tagit fram strategier för digitaliseringen för kommuner och regioner i 
Sverige. Inera bryter ner sin strategi i årliga handlingsplaner, där vi både 
deltar i och följer utvecklingen för att ta tillvara och i möjligaste mån nyttja 
de gemensamma digitala satsningar som görs. 

Kristianstads kommuns Digitala färdplan har upprättats för att ange inrikt-
ning för kommunens digitaliseringsarbete under perioden 2022-2025. Den 
digitala färdplanen beskriver inom vilka insatsområden kommunkoncer-
nen i första hand ska utveckla digitaliseringen och dess användning. 

Den digitala färdplanen bygger vidare på den strategi och målsättning som 
tidigare slagits fast av KS (2015) i Digitala Agenda. 

Den digitala färdplanen ska efter remisshantering inom kommunen beslu-
tas av kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Godkänna förslaget till Digital färdplan för Kristianstads kommun 
2022-2025 och att denna ersätter tidigare beslutad ”Digital Agenda för 
Kristi-anstads kommun” (KS 2014/221) som därmed upphör att gälla. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-07 § 242. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-30. 
Sammandrag av svar på remiss av förslag på Digital färdplan, 2022-09-30. 
Digital färdplan för Kristianstads kommun 2022-2025, slutversion  
2022-11-17. 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-12-14 
Digitaliserings och IT-avdelningen 
Martin Ranstorp 
044135445 
Martin.Ranstorp@kristianstad.se  Kommunstyrelsen 

  

Digital färdplan för Kristianstads kommun 
Änr KS 2022/38 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

• Att godkänna förslaget till Digital färdplan för Kristianstads kommun 
2022-2025 och att denna ersätter tidigare beslutad ”Digital Agenda för 
Kristianstads kommun” (KS 2014/221) som därmed upphör att gälla.  

Sammanfattning 
Den pågående digitaliseringen i samhället ändrar på ett genomgripande sätt 
förutsättningarna för både privatliv, näringsliv och offentlig sektor. Vi befin-
ner oss nu i en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn kommer att 
vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den, om inget föränd-
ras. De möjligheter som kommer med digitaliseringen ger oss goda förutsätt-
ningar att möta utmaningarna. 

Sveriges digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regeringens digitalise-
ringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande 
målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter. För att nå det övergripande målet innehåller strategin fem delmål 
om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och 
digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till 
en positiv samhällsutveckling.  

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut följer Kristianstads 
kommun de nationella målen och samverkar även med SKR och Inera, som ta-
git fram strategier för digitaliseringen för kommuner och regioner i Sverige. 
Inera bryter ner sin strategi i årliga handlingsplaner, där vi både deltar i och 
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följer utvecklingen för att ta tillvara och i möjligaste mån nyttja de gemen-
samma digitala satsningar som görs. 

Kristianstads kommuns Digitala färdplan har upprättats för att ange inriktning 
för kommunens digitaliseringsarbete under perioden 2022-2025. Den digitala 
färdplanen beskriver inom vilka insatsområden kommunkoncernen i första 
hand ska utveckla digitaliseringen och dess användning. 

Den digitala färdplanen bygger vidare på den strategi och målsättning som ti-
digare slagits fast av KS (2015) i Digitala Agenda. 

Den digitala färdplanen har gått på remiss inom kommunen och inkomna 
kommentarer har beaktats och justerats. 

Den digitala färdplanen har därefter reviderats efter synpunkter från kom-
munstyrelsen under november-december. 

Den digitala färdplanen ska till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, 2022-12-14 

Kommunledningskontorets tidigare tjänsteutlåtande, 2022-09-30 

Sammandrag av svar på remiss av förslag på Digital färdplan, 2022-09-30 

Digital färdplan för Kristianstads kommun 2022-2025, slutversion efter åter-
remittering KS 2022-10-26 

Ärendet 
Den pågående digitaliseringen i samhället ändrar på ett genomgripande sätt 
förutsättningarna för både privatliv, näringsliv och offentlig sektor. Vi befin-
ner oss nu i en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn kommer att 
vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den, om inget föränd-
ras. De möjligheter som kommer med digitaliseringen ger oss goda förutsätt-
ningar att möta utmaningarna. 

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut följer Kristianstads 
kommun de nationella målen och samverkar även med SKR och Inera, som ta-
git fram strategier för digitaliseringen för kommuner och regioner i Sverige. 
Inera bryter ner sin strategi i årliga handlingsplaner, där vi både deltar i och 
följer utvecklingen för att ta tillvara och i möjligaste mån nyttja de gemen-
samma digitala satsningar som görs. 

Kristianstads kommuns Digitala färdplan har upprättats för att ange in-rikt-
ning för kommunens digitaliseringsarbete under perioden 2022-2025. Den di-
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gitala färdplanen beskriver inom vilka insatsområden kommunkoncernen i 
första hand ska utveckla digitaliseringen och dess användning. 

Kommunstyrelsen har i tidigare beslut uttryckt att kommunens ambition ska 
vara att vi ska ligga i framkant när det gäller att använda digitaliseringens 
möjligheter. Den digitala färdplanen bygger vidare på den strategi och mål-
sättning som tidigare slagits fast av KS (2015) i Digitala Agenda. 

Den digitala färdplanen 

Som grund för kommunens fortsatta digitaliseringsarbete har Kommunsty-
relsen beslutat att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att med Digitali-se-
ringsrådet som arbetsgrupp ta fram ett förslag på en digital färdplan för kom-
munen.  

Den digitala färdplanen ska vara kommunkoncernens övergripande måldoku-
ment som beskriver hur vi ska utnyttja och ta till vara de möjligheter som digi-
taliseringen ger samhället och den kommunala verksamheten. Färdplanen be-
skriver vad vi vill uppnå inom olika insatsområden som t.ex. samhällstjänster, 
e-tjänster, automatisering, Internet of Things (IoT), tillgänglighet, kompetens 
och infrastruktur. Kommunens nämnder och bolag ska arbeta med de olika in-
satsområdena, som tillsammans möter kommunkoncernens samlade digitali-
seringsbehov. Detta för att vi ska kunna utnyttja potentialen i digitala tjänster 
och tekniker och nå målen om en modern, effektiv och attraktiv kommun.  

Remiss av förslag februari 2022-augusti 2022 

I februari beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka ut förslaget 
till digital färdplan 2022-2025 på remiss till kommunens nämnder och bolag. 
Alla som svarat på remisserna har ställt sig bakom eller sagt sig vara positiva 
till förslaget. De synpunkter som framförts i svaren har föranlett ett fåtal för-
ändringar i dokumentet som nu har beaktats och införts.  

Justeringar efter revidering i KS november-december 2022 

En uppdaterad version, Digital färdplan för Kristianstads kommun 2022-2025, 
slutversion efter återremittering KS 2022-10-26, är framtagen där färgmarke-
rad text används för att synliggöra de justeringar som gjorts. Denna version är 
reviderad enligt inkomna synpunkter från KS: 

• Förtydligande av det gemensamma ansvaret att minska den digitala 
klyftan.  

o Både i inledningen, i kapitlet om Digital kompetens samt i ka-
pitlet om Digital infrastruktur förtydligas att både de kompe-
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tenshöjande och tillgänglighetsförbättrande insatserna adres-
serar denna problematik. 

• Förtydligande av de insatser som kopplar till digital trygghet, dvs 
bland annat informations- och kunskapsstödjande insatser 

• Förtydligande avseende problematiken kring de som ej har tillgång till 
e-tjänster, genom att vi även fortsättningsvis stödjer alternativa kon-
taktvägar 

• Generella förenklingar av språk, förtydliganden och införande av ord-
lista för att öka förståelsen av innehållet i dokumentet 

Alla ändringar är färgmarkerade i senaste versionen med namnet Digital färd-
plan för Kristianstads kommun 2022-2025, slutversion efter åter-remittering 
KS 2022-10-26. 

Slutversionen av den digitala färdplanen ska till kommunfullmäktige för beslut 
om antagande. 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 
 

 

Petar Cavala   Martin Ranstorp 
Biträdande kommundirektör   Digitalisering & IT-chef 

Beslut expedieras till 
Samtliga kommunala nämnder och bolag. 
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KS § 197 

Digital färdplan för Kristianstads kommun  
2022-2025 
Änr KS 2022/38 

Beslut 
• Återremittera ärendet till kommunledningskontoret. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till kommunlednings-
kontoret. 

 

Sammanfattning 
Den pågående digitaliseringen i samhället ändrar på ett genomgripande 
sätt förutsättningarna för både privatliv, näringsliv och offentlig sektor. Vi 
befinner oss nu i en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn 
kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den, 
om inget förändras. De möjligheter som kommer med digitaliseringen ger 
oss goda förutsättningar att möta utmaningarna. 

Sveriges digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regeringens digitali-
seringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergri-
pande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitalise-
ringens möjligheter. För att nå det övergripande målet innehåller strategin 
fem delmål om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digi-
tal ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering 
ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.  
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut följer Kristian-
stads kommun de nationella målen och samverkar även med SKR och Inera, 
som tagit fram strategier för digitaliseringen för kommuner och regioner i 
Sverige. Inera bryter ner sin strategi i årliga handlingsplaner, där vi både 
deltar i och följer utvecklingen för att ta tillvara och i möjligaste mån nyttja 
de gemensamma digitala satsningar som görs. 

Kristianstads kommuns Digitala färdplan har upprättats för att ange inrikt-
ning för kommunens digitaliseringsarbete under perioden 2022-2025. Den 
digitala färdplanen beskriver inom vilka insatsområden kommunkoncer-
nen i första hand ska utveckla digitaliseringen och dess användning. 

Den digitala färdplanen bygger vidare på den strategi och målsättning som 
tidigare slagits fast av KS (2015) i Digitala Agenda. 

Den digitala färdplanen ska efter remisshantering inom kommunen beslu-
tas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

• Godkänna förslaget till Digital färdplan för Kristianstads kommun 
2022-2025 och att denna ersätter tidigare beslutad ”Digital Agenda för 
Kristianstads kommun” (KS 2014/221) som därmed upphör att gälla. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 200. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-12 § 183. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-30. 
Sammandrag av svar på remiss av förslag på Digital färdplan, 2022-09-30. 
Digital färdplan för Kristianstads kommun 2022-2025, slutversion 2022-09-30. 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-09-30 
Digitaliserings och IT-avdelningen 
Martin Ranstorp 
044135445 
Martin.Ranstorp@kristianstad.se  Kommunstyrelsen 

  

Digital färdplan för Kristianstads kommun 
Änr KS 2022/38 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

• Att godkänna förslaget till Digital färdplan för Kristianstads kommun 
2022-2025 och att denna ersätter tidigare beslutad ”Digital Agenda för 
Kristianstads kommun” (KS 2014/221) som därmed upphör att gälla.  

Sammanfattning 
Den pågående digitaliseringen i samhället ändrar på ett genomgripande sätt 
förutsättningarna för både privatliv, näringsliv och offentlig sektor. Vi befin-
ner oss nu i en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn kommer att 
vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den, om inget föränd-
ras. De möjligheter som kommer med digitaliseringen ger oss goda förutsätt-
ningar att möta utmaningarna. 

Sveriges digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regeringens digitalise-
ringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande 
målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter. För att nå det övergripande målet innehåller strategin fem delmål 
om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och 
digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till 
en positiv samhällsutveckling.  

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut följer Kristianstads 
kommun de nationella målen och samverkar även med SKR och Inera, som ta-
git fram strategier för digitaliseringen för kommuner och regioner i Sverige. 
Inera bryter ner sin strategi i årliga handlingsplaner, där vi både deltar i och 
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följer utvecklingen för att ta tillvara och i möjligaste mån nyttja de gemen-
samma digitala satsningar som görs. 

Kristianstads kommuns Digitala färdplan har upprättats för att ange inriktning 
för kommunens digitaliseringsarbete under perioden 2022-2025. Den digitala 
färdplanen beskriver inom vilka insatsområden kommunkoncernen i första 
hand ska utveckla digitaliseringen och dess användning. 

Den digitala färdplanen bygger vidare på den strategi och målsättning som ti-
digare slagits fast av KS (2015) i Digitala Agenda. 

Den digitala färdplanen ska efter remisshantering inom kommunen beslutas 
av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, 2022-09-30 

Sammandrag av svar på remiss av förslag på Digital färdplan, 2022-09-30 

Digital färdplan för Kristianstads kommun 2022-2025, slutversion 2022-09-
30 

Ärendet 
Den pågående digitaliseringen i samhället ändrar på ett genomgripande sätt 
förutsättningarna för både privatliv, näringsliv och offentlig sektor. Vi befin-
ner oss nu i en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn kommer att 
vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den, om inget föränd-
ras. De möjligheter som kommer med digitaliseringen ger oss goda förutsätt-
ningar att möta utmaningarna. 

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut följer Kristianstads 
kommun de nationella målen och samverkar även med SKR och Inera, som ta-
git fram strategier för digitaliseringen för kommuner och regioner i Sverige. 
Inera bryter ner sin strategi i årliga handlingsplaner, där vi både deltar i och 
följer utvecklingen för att ta tillvara och i möjligaste mån nyttja de gemen-
samma digitala satsningar som görs. 

Kristianstads kommuns Digitala färdplan har upprättats för att ange in-
riktning för kommunens digitaliseringsarbete under perioden 2022-2025. Den 
digitala färdplanen beskriver inom vilka insatsområden kommunkoncernen i 
första hand ska utveckla digitaliseringen och dess användning. 

Kommunstyrelsen har i tidigare beslut uttryckt att kommunens ambition ska 
vara att vi ska ligga i framkant när det gäller att använda digitaliseringens 
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möjligheter. Den digitala färdplanen bygger vidare på den strategi och mål-
sättning som tidigare slagits fast av KS (2015) i Digitala Agenda. 

Den digitala färdplanen 

Som grund för kommunens fortsatta digitaliseringsarbete har Kommunsty-
relsen beslutat att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att med Digitali-
seringsrådet som arbetsgrupp ta fram ett förslag på en digital färdplan för 
kommunen.  

Den digitala färdplanen ska vara kommunkoncernens övergripande måldo-
kument som beskriver hur vi ska utnyttja och ta till vara de möjligheter som 
digitaliseringen ger samhället och den kommunala verksamheten. Färdplanen 
beskriver vad vi vill uppnå inom olika insatsområden som t.ex. samhällstjäns-
ter, e-tjänster, automatisering, Internet of Things (IoT), tillgänglighet, kompe-
tens och infrastruktur. Kommunens nämnder och bolag ska arbeta med de oli-
ka insatsområdena, som tillsammans möter kommunkoncernens samlade di-
gitaliseringsbehov. Detta för att vi ska kunna utnyttja potentialen i digitala 
tjänster och tekniker och nå målen om en modern, effektiv och attraktiv kom-
mun.  

Den digitala färdplanen ska efter remisshantering inom kommunen beslutas 
av kommunfullmäktige. 

Remiss av förslag februari 2022-augusti 2022 

I februari beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka ut förslaget 
till digital färdplan 2022-2025 på remiss till kommunens nämnder och bolag. 
Alla som svarat på remisserna har ställt sig bakom eller sagt sig vara positiva 
till förslaget. De synpunkter som framförts i svaren har föranlett ett fåtal för-
ändringar i dokumentet som nu har beaktats och införts. Slutversionen av den 
digitala färdplanen ska nu till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

Petar Cavala   Martin Ranstorp 
Biträdande kommundirektör   Digitalisering & IT-chef 

Beslut expedieras till 
Samtliga kommunala nämnder och bolag. 
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KS § 34 

Klimat- och miljöplan 2023-2027 
Änr KS 2022/258 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anta förslaget till klimat- och miljöplan 2023-2027. 

• Åtgärderna i klimat- och miljöplanen finansieras inom respektive 
nämnds drift- och investeringsramar. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
enligt följande: 

”Trots att ärendet återremitterades på kommunstyrelsen i november har 
väldigt lite gjorts. Alltjämt är både förankring och uppföljning otydligt for-
mulerade. Båda uppdragen nämns i allmänna uppdrag men inga konkreti-
seringar görs och inget ansvar finns att agera när mål inte uppnås. Klimat- 
och miljöplanen riskerar på detta sätt att bli en lista med målsättningar 
snarare än en plan för agerande kring klimat- och miljöfrågor. 

Vi är också väldigt förundrade över att de mål som inte uppnåddes i tidi-
gare plan inte kan redovisas. När vi inte lär av tidigare misslyckanden ris-
kerar vi att göra om samma misstag gång efter annan. 

Vi yrkade därför: 

- Att kommunstyrelsen ges ett särskilt uppdrag för att förankra pla-
nen bland närings- och föreningsliv i kommunen 

- Att antagandeplanen förtydligas med kommunstyrelsens uppfölj-
ningsansvar och skyldighet att agera för att långsiktigt uppnå målen 
i planen 
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Kommunstyrelsen 2023-02-15  

 

 

 

- Att klimat- och miljöplanen kompletteras med en prioritering uti-
från de mål som inte påbörjats i tidigare miljömålsprogram från 
2016-2020 

- Att klimat- och miljöplanen kompletteras med en färdplan för att på 
sikt göra kommunen energipositiv och senast till 2030 skall 80% av 
energiproduktionen ske i kommunen 

Då kommunstyrelsen valde att avslå samtliga våra att-satser reserverar vi 
oss mot beslutet” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) föreslår följande: 

- ”Att kommunstyrelsen ges ett särskilt uppdrag för att förankra pla-
nen bland närings- och föreningsliv i kommunen 

- Att antagandeplanen förtydligas med kommunstyrelsens uppfölj-
ningsansvar och skyldighet att agera för att långsiktigt uppnå målen 
i planen 

- Att klimat- och miljöplanen kompletteras med en prioritering uti-
från de mål som inte påbörjats i tidigare miljömålsprogram från 
2016-2020 

- Att klimat- och miljöplanen kompletteras med en färdplan för att på 
sikt göra kommunen energipositiv och senast till 2030 skall 80% av 
energiproduktionen ske i kommunen” 
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Kommunstyrelsen 2023-02-15  

 

 

 

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. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommuns klimat- och miljöplan är en kombination av tidi-
gare miljömålsprogram och klimat- och energistrategi. Klimat- och mil-
jöplanen uppfyller lagkravet om kommunal energiplanering och omfattar 
kommunens arbete med klimat och energi samt de miljöområden som inte 
omfattas av andra styrdokument. 

Klimat- och miljöplanen har varit på remiss mellan april och juni 2022. To-
talt inkom 18 remissvar, vilket framgår av bilagd remissredogörelse. De 
kommunala nämnder och bolagsstyrelser med ansvar för genomförande av 
planens åtgärder ställer sig positiva till förslaget med beaktande av deras 
respektive synpunkter. 

Flertalet åtgärder bedöms kunna genomföras inom ramen för nuvarande 
ordinarie verksamhet. Ett antal åtgärder bedöms behöva ytterligare medel 
för att säkerställa genomförande. Åtgärder som nämnder inte kan hantera 
inom sina ramar ansvarar respektive nämnd för att ta upp som prioritering 
i kommande budgetprocesser. 

Klimat- och miljöplanen återremitterades till kommunledningskontoret vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-23. Bifogat finns kommunled-
ningskontorets svar på inlämnat yrkande. Gällande barnperspektivet avser 
kommunledningskontoret att under genomförandetiden föra dialog med 
ungdomsrådet när det kommer till implementering av åtgärder. 
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Kommunstyrelsen 2023-02-15  

 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta förslaget till klimat- och miljöplan 2023-2027. 

• Åtgärderna i klimat- och miljöplanen finansieras inom respektive 
nämnds drift- och investeringsramar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-08 § 36. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-21. 
Svar på yrkande 2022-12-21. 
Remissredogörelse. 
Barnkonsekvensanalys 2022-10-07. 
Klimat- och miljöplan 2023-2027. 
Bilaga 1. Fördjupad åtgärdsbeskrivning. 
Bilaga 2. Åtgärd per ansvarig nämnd och bolag. 
Bilaga 3. Utvärdering av miljömålsprogram 2016-2020. 
Bilaga 4. Klimatredovisning 2022. 
Bilaga 5. Konsekvens av planens genomförande. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-08  

 

 

 

KSAU § 36 

Klimat- och miljöplan 
Änr KS 2022/258 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta förslaget till klimat- och miljöplan 2023-2027. 

• Åtgärderna i klimat- och miljöplanen finansieras inom respektive 
nämnds drift- och investeringsramar. 

Deltar inte i beslutet 

Ulrika Tollgren (S) och Martin Hallingström Skoglund (S) deltar inte i  
beslutet. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommuns klimat- och miljöplan är en kombination av tidi-
gare miljömålsprogram och klimat- och energistrategi. Klimat- och mil-
jöplanen uppfyller lagkravet om kommunal energiplanering och omfattar 
kommunens arbete med klimat och energi samt de miljöområden som inte 
omfattas av andra styrdokument. 

Klimat- och miljöplanen har varit på remiss mellan april och juni 2022. To-
talt inkom 18 remissvar, vilket framgår av bilagd remissredogörelse. De 
kommunala nämnder och bolagsstyrelser med ansvar för genomförande av 
planens åtgärder ställer sig positiva till förslaget med beaktande av deras 
respektive synpunkter. 

Flertalet åtgärder bedöms kunna genomföras inom ramen för nuvarande 
ordinarie verksamhet. Ett antal åtgärder bedöms behöva ytterligare medel 
för att säkerställa genomförande. Åtgärder som nämnder inte kan hantera 
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inom sina ramar ansvarar respektive nämnd för att ta upp som prioritering 
i kommande budgetprocesser. 

Klimat- och miljöplanen återremitterades till kommunledningskontoret vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-23. Bifogat finns kommunled-
ningskontorets svar på inlämnat yrkande. Gällande barnperspektivet avser 
kommunledningskontoret att under genomförandetiden föra dialog med 
ungdomsrådet när det kommer till implementering av åtgärder. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta förslaget till klimat- och miljöplan 2023-2027. 

• Åtgärderna i klimat- och miljöplanen finansieras inom respektive 
nämnds drift- och investeringsramar. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-21. 
Svar på yrkande 2022-12-21. 
Remissredogörelse. 
Barnkonsekvensanalys 2022-10-07. 
Klimat- och miljöplan 2023-2027. 
Bilaga 1. Fördjupad åtgärdsbeskrivning. 
Bilaga 2. Åtgärd per ansvarig nämnd och bolag. 
Bilaga 3. Utvärdering av miljömålsprogram 2016-2020. 
Bilaga 4. Klimatredovisning 2022. 
Bilaga 5. Konsekvens av planens genomförande. 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-12-21 
Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling 
Magnus Lund 
044136160 
magnus.lund@kristianstad.se  Kommunstyrelsen 

  

Klimat- och miljöplan 
Änr KS 2022/258 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Att anta förslaget till Klimat- och miljöplan 2023-2027 

• Att åtgärderna i Klimat- och miljöplanen finansieras inom respektive 
nämnds drift- och investeringsramar 

Sammanfattning 
Kristianstads kommuns klimat- och miljöplan är en kombination av tidigare 
miljömålsprogram och klimat- och energistrategi. Klimat- och miljöplanen 
uppfyller lagkravet om kommunal energiplanering och omfattar kommunens 
arbete med klimat och energi samt de miljöområden som inte omfattas av 
andra styrdokument. 

Klimat- och miljöplanen har varit på remiss mellan april och juni 2022. Totalt 
inkom 18 remissvar, vilket framgår av bilagd remissredogörelse. De kommu-
nala nämnder och bolagsstyrelser med ansvar för genomförande av planens 
åtgärder ställer sig positiva till förslaget med beaktande av deras respektive 
synpunkter. 

Flertalet åtgärder bedöms kunna genomföras inom ramen för nuvarande ordi-
narie verksamhet. Ett antal åtgärder bedöms behöva ytterligare medel för att 
säkerställa genomförande. Åtgärder som nämnder inte kan hantera inom sina 
ramar ansvarar respektive nämnd för att ta upp som prioritering i kommande 
budgetprocesser. 

Klimat- och miljöplanen återremitterades till kommunledningskontoret vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-23. Bifogat finns kommunlednings-
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kontorets svar på inlämnat yrkande. Gällande barnperspektivet avser kom-
munledningskontoret att under genomförandetiden föra dialog med ung-
domsrådet när det kommer till implementering av åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-21 
Svar på yrkande 
Remissredogörelse 
Barnkonsekvensanalys 
Klimat- och miljöplan 2023-2027 
Bilaga 1. Fördjupad åtgärdsbeskrivning 
Bilaga 2. Åtgärd per ansvarig nämnd och bolag 
Bilaga 3. Utvärdering av miljömålsprogram 2016-2020 
Bilaga 4. Klimatredovisning 2022  
Bilaga 5. Konsekvens av planens genomförande 

Ärendet 
Kommunens föregående miljömålsprogram gällde 2016-2020.  Då den gäl-
lande klimat- och energistrategin (KF 2018-01-16) är i behov av revidering 
har en kombinerad klimat- och miljöplan tagits fram för att stärka synergief-
fekterna mellan klimat- och miljöfrågor. Klimat- och miljöplanen omfattar 
kommunens arbete med klimat och energi samt de miljöområden som inte 
omfattas av andra styrdokument. Klimat- och miljöplanen uppfyller lagkravet 
om kommunal energiplanering. 

Jämfört med föregående miljömålsprogram och klimat- och energistrategi har 
antalet åtgärder minskats från totalt 212 st till 42 st. Åtgärderna är beskrivna 
på en generell nivå för att inte hindra exempelvis nya tekniska lösningar eller 
arbetssätt samt för att ta höjd för eventuella ändringar i lagstiftning. 

För att planen ska få den genomslagskraft som krävs för att målen ska uppnås 
och åtgärderna genomföras är implementeringen av vikt. Ansvaret för imple-
menteringsprocessen ligger på kommunstyrelsen men samtliga nämnder och 
bolagsstyrelser ansvarar för att planera in arbetet med egna åtgärder och 
återkoppla detta till kommunstyrelsen.  

En stor andel av åtgärderna bedöms kunna genomföras inom ramen för nuva-
rande ordinarie verksamhet. Ett antal åtgärder bedöms dock behöva ytterli-
gare investerings- och/eller driftsmedel, vilket bland annat lyfts i tekniska 
nämndens remissvar, för att säkerställa genomförande: 

Nr Ansvar Åtgärdsbeskrivning 
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1.4 KS, TN Kristianstads kommun ska upphandla energieffektiva och fos-
silfria arbetsmaskiner, arbetsfordon och arbetsredskap. Befint-
liga maskiner ska i möjligaste mån drivas med fossilfritt driv-
medel. 

1.7 a) TN, ABK 
b) KS, C4 
Energi 

Utbyggnadstakten för solenergianläggningar på befintliga 
byggnader ska öka och storskaliga solcellsparker på egna fas-
tigheter ska utredas. 

1.8 TN, ABK Ett systematiskt arbete med energieffektivisering i koncernens 
byggnader och övriga verksamheter ska bedrivas, inklusive lö-
pande uppföljning och utvärdering. 

2.3 TN Träd ska bevaras och fler träd planteras i tätortsmiljöer för att 
öka beskuggning, framför allt i närheten av förskolor, skolor, 
lekplatser och äldreboenden. 

3.7 KS Kommunen ska bedriva ett systematiskt arbete med uppfölj-
ning av ställda miljökrav. 

3.8 KS Klimatsmarta och hållbara produkter ska efterfrågas genom ar-
bete med nya lösningar och innovation i upphandling. Dialog 
och behovsanalys ska genomföras i tidigt skede. 

3.9 KS Krav ska ställas i relevanta upphandlingar på demonterbarhet, 
reparerbarhet, energiprestanda, hållbart material, fossilfri eller 
återvunnen plast och rättvisemärkta produkter och tjänster. 

4.1 TN, ABK Kommunal nybyggnation ska minst motsvara kraven för certi-
fiering enligt Miljöbyggnad Silver och byggmaterial med låg kli-
matpåverkan ska främjas. 

4.4 TN Kommunens cykelinfrastruktur ska byggas ut och den befint-
liga ska utvecklas med avseende på framkomlighet, trygghet 
och säkerhet. 

5.4 KS Kommunens verksamheter ska samarbeta kring och utveckla 
gemensam kommunikation internt och externt gällande kli-
mat- och miljöfrågor. 

Respektive nämnd ansvarar för att ta upp åtgärderna som prioritering i kom-
mande budgetprocesser. 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (4) 
 

 

Klimat- och miljöplan gäller till och med 2027. Under 2026 påbörjas en aktua-
lisering av planen. Uppföljning av måluppfyllelse och åtgärder sker årligen och 
redovisas för allmänheten. 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar för barn jämfört med tidigare och en barnkonsekvensana-
lys har genomförts och bilagts. 

 

Eva-Marie Hagström    Petar Cavala 
Avdelningschef   Bitr. kommundirektör 

Beslut expedieras till 
Samtliga nämnder och bolag samt handläggaren 
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Kommunledningskontoret 
Avdelning för tillväxt och hållbar utveckling 
Magnus Lund 

Kommunstyrelsen 
      
      
 

Svar på yrkande från kommunstyrelsens sammanträde 2022-
11-23 
Klimat- och miljöplanen återremitterades till kommunledningskontoret enligt beslut KS § 
223, efter följande yrkande: 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson Sturesson (S) och 
Dan Berger (S) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
kommunledningskontoret för nödvändig komplettering i syfte att bli ett sömlöst 
helhetsdokument som svarar upp till efterfrågade ämnesområden under remissförfarandet. 
Särskilt beaktande skall ges gällande genomförande- och finansieringsprocesser, inkludering 
av strategier för synergier som främjar landsbygdsutveckling och samarbeten med 
exempelvis näringsliv och föreningsliv.  

I återremissprocessen föreslår vi att följande åtgärder arbetas in: 

- Att antagandeplanen förtydligas med uppföljningsansvar för respektive åtgärd samt 
uppdrag om att årliga redovisa uppföljningen för kommunens medborgare. 

- Att klimat- och miljöplanen kompletteras med en prioriteringslista gällande de mest 
angelägna åtgärderna. 

- Att planen redogör för en färdplan för att bli en energipositiv kommun med delmål 
om att 80% av energibehovet skall produceras inom kommunens gränser 2030.  

- Att planen kompletteras med strategier för ljusföroreningar, en miljöproblematik 
som accelererat och påverkar alla levande organismer. 

- Att mål 6 gällande resor utan bil i kommunen ökas från 50–60 % 2030. 
- Att ABK under åtgärd 1:3 ges ett särskilt ansvar att föra dialog med hyresgäster och 

övriga fastighetsägare kring boendes laddmöjligheter. 
- Att åtgärd 4:6 kompletteras med en skrivning kring ansvaret att öka mängden äldre 

träd och skuggfaktorn i kommunen.  

Svar på yrkandet 
Klimat- och miljöplanen har tagits fram utgångspunkt i att inte överlappa med befintliga 
och kommande styrdokument i kommunen (se sid 5 avsnitt Sammanhang och 
avgränsning). Planen syftar inte till att ta ett helhetsgrepp inom miljöområdet, utan 
omfattar områdena energi, minskad klimatpåverkan och de miljöområden som inte täcks 
av andra styrdokument. Ljusföroreningar och dess ekologiska effekter betraktas som en 
naturvårdsfråga och bör därmed hanteras inom ramen för kommande naturvårdsplan. 
Kommunledningskontoret är även i gång med att ta fram en övergripande 
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hållbarhetsstrategi i linje med Agenda 2030 som kommer bidra till det efterfrågade 
helhetsperspektivet. 

Det ska betonas att kommunen inte kan ställa krav på externa aktörer såsom näringslivet i 
planen. Däremot ingår ett helt åtgärdsområde – Samverkan och engagemang – som syftar 
till utökad samverkan mellan det offentliga, näringslivet, akademin, civilsamhället och 
medborgare, för att sprida kunskap och väcka engagemang för att tillsammans hitta 
lösningar på de gemensamma utmaningarna. 

Gällande ansvar för och redovisning av åtgärdsuppföljning framgår det av avsnitt 
Implementering, uppföljning och aktualisering att ”Årligen ska uppföljning av 
måluppfyllelse och åtgärder ske och redovisas för allmänheten”, samt att 
”Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att en årlig uppföljning av åtgärderna 
sammanställs, förslagsvis kopplat till årsbokslutet. Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar 
för att planera in och följa upp egna åtgärder och återkoppla detta till kommunstyrelsen.” 

Jämfört med föregående miljömålsprogram och klimat- och energistrategi har antalet 
åtgärder minskats från totalt 212 till 42. Enbart prioriterade och angelägna åtgärder ingår 
i klimat- och miljöplanen. 

Det är viktigt ur flera perspektiv att öka energiproduktionen i kommunen. Klimat- och 
miljöplanen innehåller mål och åtgärder för att ökad produktionen av förnybar el, ökad 
energieffektivisering och främjande av biogas och fjärrvärme. Den totala 
energianvändningen i kommunen, som framgår av bilaga 4 Klimatredovisning, uppgick till 
2181 GWh år 2021. Det bör betonas att transportsektorn står för 629 GWh (29 procent) av 
denna energianvändning, vilken domineras av oljeprodukter (bensin och diesel). Lokal 
produktion av el, fjärrvärme och biogas uppgår till ungefär 750 GWh, vilket motsvarar 34 
procent av användningen. I åtgärd 5.8 ingår framtagande av plan för ”att trygga långsiktig 
energi- och effektförsörjning i kommunen”. 

Mål 6, att minst hälften av alla resor i kommunen ska företas med gång, cykel eller 
kollektivtrafik, är likt övriga mål satt utifrån premissen ”ambitiöst men realistiskt”. I 
senaste resvaneundersökningen står bilen för 66 % av resorna. Kristianstads kommun är 
stor sett till landytan och i flera områden finns få fullgoda alternativ till bilen. De korta 
resorna under tre kilometer, där bilen i dagsläget väljs varannan gång, bör i större 
utsträckning kunna ersättas med mer hållbara färdmedel. 

Gällande åtgärd 1.3 görs ett tillägg i den fördjupade åtgärdsbeskrivningen att ABK ska föra 
dialog med hyresgäster kring laddmöjligheter. Slutligen framgår ansvaret för fler träd och 
ökad krontäckning och därmed ökad beskuggning av åtgärd 2.3. 
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Sammanfattning 

Kristianstads kommuns klimat- och miljöplan var ute på remiss mellan april och juni 2022. 

Totalt besvarades remissen av sex kommunala förvaltningar och tre kommunala bolag. 

Därutöver skickade Länsstyrelsen Skåne, Högskolan Kristianstad, Hörby kommun, Leader 

Skånes Ess samt ytterligare fem organisationer in remissvar. 

Bland de större förändringar som gjorts som ett resultat av remissrundan kan följande 

nämnas: 

• Det lokala målet för solelproduktion utökas från 40 GWh till 100 GWh per år till år 

2030. 

• Ny åtgärd kopplat till inköp och hantering av plast läggs till (åtgärd 2.6). 

• C4 Energi ges huvudansvar för åtgärd 5.8, tillsammans med kommunstyrelsen. 

• Kristianstads Renhållnings AB och kommunstyrelsen ges delansvar för åtgärd 1.6. 

• Åtgärdsområde Grön samhällsutveckling har bytt namn till Grön samhällsbyggnad 

• Målår har specificerats för ett antal åtgärder 

Nedan följer en sammanställning av inkomna synpunkter. Svar på synpunkter anges med 

röd text.  

1. Barn och utbildningsnämnden  

Beslut (BUN § 47) 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen meddela 

kommunledningskontoret att den ställer sig positiv till de tre åtgärder där 

nämnden har del- eller huvudansvar. 

Sammanfattning 

Kristianstads kommuns klimat- och miljöplan är en kombination av tidigare 

miljömålsprogram samt klimat- och energistrategi. Klimat- och miljöplanen omfattar 

kommunens arbete med klimat och energi samt de miljöområden som inte omfattas av 

andra styrdokument. Klimat- och miljöplanen uppfyller lagkravet om kommunal 

energiplanering. 

Kristianstads kommuns arbete med klimat- och miljöplanen ska på lokal nivå bidra till att 

internationella, nationella och regionala klimat- och miljömål uppnås. Därutöver föreslås 

ett antal lokala mål.  

BUN föreslås del- eller huvudansvar för tre punkter som berör delningsmöjligheter av 

olika typer av materiel, arbete för att minska matsvinn och att arbeta med klimat- och 

miljöfrågor i skolor och förskolor. Förvaltningen föreslår BUN att meddela som svar på 

remissen att BUN ställer sig positiv till ansvaret för de tre punkterna. 

Ärendet 
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Kommunens strategiska färdplan 2021-2024 anger utökade ambitioner i arbetet med 

ekologisk hållbarhet.  

Kommunens föregående miljömålsprogram gällde 2016-2020. Då den gällande klimat- och 

energistrategin (KF 2018-01-16) är i behov av revidering har en kombinerad klimat- och 

miljöplan tagits fram för att stärka synergieffekterna mellan klimat- och miljöfrågor. 

Klimat- och miljöplanen omfattar kommunens arbete med klimat och energi samt de 

miljöområden som inte omfattas av andra styrdokument. Klimat- och miljöplanen 

uppfyller lagkravet om kommunal energiplanering. 

Kristianstads kommuns klimat- och miljöplan ska på lokal nivå bidra till att 

internationella, nationella och regionala klimat- och miljömål uppnås. Det poängteras i 

dokumentet att en måluppfyllnad förutsätter tillräckliga beslut och styrmedel på såväl 

statlig som regional nivå. 

1. Kristianstads kommun ska vara fossilbränslefri år 2034. Målet avser kommunen som 

geografiskt område och innebär att lokal användning av kol, olja och naturgas fasats ut. 

Utöver stora klimatvinster leder detta till en säkrare och mindre sårbar energianvändning. 

2. År 2030 ska de konsumtionsbaserade utsläppen uppgå till max 5 ton per invå-nare. Ett 

konsumtionsbaserat mål är nödvändigt för att även i klimatarbetet kunna lyfta det 

närodlade och närproducerade. Målet är i linje med det regionala. 

3. Den förnybara elproduktionen ska uppgå till minst 500 GWh år 2030. Målvärdet är 

detsamma som i tidigare klimat- och energistrategi, men med reviderat målår. Lokal 

elproduktion ökar självförsörjningsgraden och bidrar till att minska risken för effektbrist. 

4. År 2030 ska 40 GWh solel per år produceras i kommunen. Målet är detsamma som i 

kommunens tidigare klimat- och energistrategi. 

5. Energianvändningen i Kristianstad som geografiskt område ska vara 40 % effektivare år 

2030 jämfört med 2008. Målet är detsamma som i tidigare klimat- och energistrategi, men 

med uppdaterat målvärde och målår. 

6. År 2030 ska hälften av alla resor i kommunen företas med gång, cykel eller 

kollektivtrafik. Utifrån Kristianstads kommuns geografiska förutsättningar föreslås ett mål 

som innebär att andelen bilresor minskar mindre än i det regionala målet för Skåne som 

helhet. 

För att möjliggöra ovanstående och för att kommunen ska leda den lokala utvecklingen 

föreslås ytterligare fyra mål för kommunkoncernen: 

7. År 2025 ska kommunens egna fordon drivas med fossilfritt bränsle. 

8. År 2028 ska kommunens egna arbetsmaskiner, arbetsfordon och arbets-redskap drivas 

med fossilfritt bränsle. 

9. År 2025 ska de kommunala solenergianläggningarnas samlade effekt upp-gå till minst 5 

MW. 
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10. Från och med planens antagande ska energiförbrukningen i den egna verk-samheten 

minska med minst 1,5 % per golvyta och år. 

Klimat- och miljöplanen innehåller åtgärder inom fem åtgärdsområden: Hållbar energi, 

Hälsosam livsmiljö, Cirkulär ekonomi, Grön samhällsutveckling samt Samverkan och 

engagemang. Jämfört med föregående miljömålsprogram och klimat- och energistrategi 

har antalet åtgärder minskats från totalt 212 st till 41 st. I huvuddokumentet anges enbart 

en kort beskrivning av respektive åtgärd samt vilken nämnd eller bolagsstyrelse som är 

ansvarig. En fördjupad åtgärdsbeskrivning återfinns i bilaga 1. Åtgärderna är beskrivna på 

en generell nivå för att inte hindra exempelvis nya tekniska lösningar eller arbetssätt samt 

för att ta höjd för eventuella ändringar i lagstiftning. För att planen ska få den 

genomslagskraft som krävs för att målen ska uppnås och åtgärderna genomfö-ras är 

implementeringen av vikt. Ansvaret för implementeringsprocessen ligger på 

kommunstyrelsen men samtliga nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att planera in 

arbetet med egna åtgärder och återkoppla detta till kommunstyrelsen. 

En stor andel av åtgärderna bedöms kunna genomföras inom ramen för nuvarande 

ordinarie verksamhet. Ett antal åtgärder bedöms dock behöva ytterligare medel för att 

säkerställa genomförande. Efter remissrundan görs en behovssammanställning och ett 

finansieringsförslag tas fram. 

Denna klimat- och miljöplan föreslås gälla till och med 2026. Under 2026 påbörjas en 

aktualisering av planen. Uppföljning av måluppfyllelse och åtgärder sker årligen och 

redovisas för allmänheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade- 2022-04-07 att skicka förslaget på remiss 

med sista svarsdag 2022-06-30. 

BUN berörs av många åtgärder och för var och en finns ett förslag till fördelning av 

huvudansvar och delansvar. Remissyttrandet inriktar sig på de punkter som direkt berör 

BUN och det är de följande tre: 

BUN föreslås huvudansvar (tillsammans med nästan alla andra nämnder och bolag) i 

punkten:  

3.2 Kommunen ska skapa och vidareutveckla interna delningsmöjligheter av exempelvis 

möbler, verktyg, byggvaror, mobilitetstjänster och IT. 

BUN föreslås delansvar för punkten:  

3.3 Arbete ska genomföras med att minska matsvinnet i alla led i livsmedels-kedjan genom 

inventering, innovation, kunskapshöjande insatser och samverkan lokalt och regionalt. 

BUN föreslås till sist huvudansvar för punkten:  

5.1 Arbetet med miljö- och klimatfrågor i kommunens förskolor och skolor ska utvecklas 

och stärkas i samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och berörda bolag och 

förvaltningar. 
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Arbete och insatser pågår sedan tidigare inom alla tre områden. Förvaltningen föreslår 

BUN att ställa sig positiv till åtgärderna. 

Svar: Tack för yttrandet. 

2. Kultur och fritidsnämnden 

Beslut (KFN § 66) 

• Kultur- och fritidsnämnden godkänner remissvaret och översänder det som sitt 

eget 

Sammanfattning 

Kristianstads kommuns klimat- och miljöplan är en kombination av tidigare 

miljömålsprogram samt klimat- och energistrategi. Klimat- och miljöplanen omfattar 

kommunens arbete med klimat och energi samt de miljöområden som inte omfattas av 

andra styrdokument. Klimat- och miljöplanen uppfyller lagkravet om kommunal 

energiplanering. Huvuddokumentet innehåller en kortfattad beskrivning av föreslagna 

åtgärder samt vilken nämnd eller bolagsstyrelse som är ansvarig. 

Kultur- och fritidsnämnden har fått Klimat- och miljöplan för Kristianstads kommun 2022-

2026 av kommunstyrelsen på remiss. 

Ärendet 

Kristianstads kommuns klimat- och miljöplan är en kombination av tidigare 

miljömålsprogram samt klimat- och energistrategi. Klimat- och miljöplanen omfattar 

kommunens arbete med klimat och energi samt de miljöområden som inte omfattas av 

andra styrdokument. Klimat- och miljöplanen uppfyller lagkravet om kommunal 

energiplanering. 

Kristianstads kommuns arbete med klimat- och miljöplanen ska på lokal nivå bidra till att 

internationella, nationella och regionala klimat- och miljömål uppnås. Därutöver föreslås 

ett antal lokala mål. 

Huvuddokumentet innehåller en kortfattad beskrivning av föreslagna åtgärder samt 

vilken nämnd eller bolagsstyrelse som är ansvarig. 

Kultur- och fritidsnämnden har fått Klimat- och miljöplan för Kristianstads kommun 2022-

2026 av kommunstyrelsen på remiss. 

Kultur- och fritidsnämnden är, tillsammans med övriga nämnder ansvariga för åtgärd 

punkt 3.2 bland föreslagna åtgärder:  

”3.2 Kommunen ska skapa och vidareutveckla interna delningsmöjligheter av exempelvis 

möbler, verktyg, byggvaror, mobilitetstjänster och IT. 

Utökad beskrivning: Kommunen har sedan tidigare ett etablerat arbete med del-

ningslösningar av bland annat möbler och IT-produkter. Möbellagrets delning av möbler 
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inom kommunens förvaltningar möjliggör för minskade inköp av möbler och ett ökat 

återbruk. 

Åtgärden syftar till att vidareutveckla de lösningar som redan är implementerade i 

organisationen samt att skapa nya lösningar för andra varugrupper så som verktyg, 

byggvaror och mobilitetstjänster.” 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att delningslösningar är positivt och bör kunna 

utvecklas ytterligare över tid. 

Kultur- och fritidsförvaltningen vill att följande två kompletteringar tas med i planen:  

- sidan 7, citerad text kompletteras med  

 

Kristianstads kommuns Friluftsplan antas under 2022 och är även den ett relevant 

underlag. 

Svar: I klimat- och miljöplanen nämns inte planer/strategier som i dagsläget inte är 

antagna politiskt. Planen har kompletterats med en formulering om att viktiga dokument 

inom naturvård, avfall och friluftsliv är under framtagande. 

”Kommunens Trafikstrategi och Trafikplan samt Grönstrategi och Grönplan, utgör 

underlag till den översiktliga planeringen och anger inriktning för trafikutvecklingen 

respektive utvecklingen av grön- och blåstrukturen, vilket är av central betydelse för den 

ekologiska hållbarheten.”  

- sidan 12, KOF saknas i sammanställningen över förkortningar 

Svar: Endast förkortningar som används i huvuddokumentet är specificerade i detta 

avsnitt och då KOF inte används i huvuddokumentets åtgärdsdel inkluderas den ej. 

3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Beslut (MHN § 54) 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och 

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-04-20 att skicka framtagen klimat- och 

miljöplan på remiss och svar på förslaget kan lämnas fram till 2022-06-30.  

Klimat- och miljöplanen utgör en central del av kommunens arbete med ekologisk 

hållbarhet och ska på lokal nivå bidra till att internationella, nationella och regionala 

klimat- och miljömål uppnås. Klimat- och miljöplanen är en kombination av tidigare 

miljömålsprogram och klimat- och energistrategi. Planen omfattar kommunens arbete 

med klimat och energi och sådana miljöområden som inte omfattas av andra 

styrdokument. 
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Yttrande 

I sin helhet är klimat- och miljöplanen lättläst med pedagogisk dokumentuppdelning. 

Generellt finns det behov av ytterligare diagram och visuella komplement till befintlig text 

för att underlätta för läsaren vid exempelvis jämförande av årtal och målsättningar. 

Generellt behövs förtydligande om förändringar av målår och basår. 

Svar: Målår har förtydligats för ett antal åtgärder. I syfte att hålla planen koncis lyfts ej 

ytterligare visuella komplement in. 

Åtgärderna behöver utvecklas med tidsplan (om åtgärderna är årligen återkommande 

eller gäller för enstaka år), budgetuppskattning i tid eller kr och förtydligande av 

åtgärdernas effekt för att påvisa nyttan av åtgärden och dess koppling till målsättningen. 

Svar: Tillägg görs i huvuddokumentet för att förtydliga att åtgärderna sker löpande om 

inte annan tidplan anges i fördjupad åtgärdsbeskrivning. För de åtgärder som har ett 

målår redovisas detta i den fördjupade åtgärdsbeskrivningen. Åtgärderna är skrivna på en 

generell nivå vilket innebär att kostnader och effekter kan uppskattas först i ett senare 

skede. Det är ansvarig nämnd eller bolagsstyrelse som ansvarar för att genomföra 

åtgärden.  

Generellt bör åtgärderna presenteras i tabellform i stället för i endast text då det blir 

lättare att läsa och få en uppskattning av åtgärdernas omfattning. 

Svar: I huvuddokumentet presenteras åtgärderna i tabellform medan de i den fördjupade 

åtgärdsbeskrivningen presenteras i löpande text.  

Gällande åtgärd 2.5 bör texten skrivas om och förtydligas enligt förslag: 

"Inom arbetet med förorenade områden ska objekt med potentiellt mycket stor eller stor 

risk för människors hälsa och miljön, s k riskklass 1 och 2 objekt, prioriteras. Via tillsyn 

och genom statliga bidrag ska objekten utredas och vid behov åtgärdas." 

I den fördjupade beskrivningen bör åtgärden 2.5 förtydligas enligt följande: 

"För att skydda människors hälsa och miljön från föroreningar är det viktigt att de 

prioriterade områden som innebär störst risker utreds och, vid behov, åtgärdas. Det sker 

sedan tidigare ett strategiskt arbete som en del av tillsynen över förorenade områden. De 

prioriterade objekt som kommunen är ansvarig för (i egenskap av verksamhetsutövare 

eller fastighetsägare) ligger på kommunledningskontoret att hantera." 

Svar: Texten ändras i likhet med förslaget. 

Gällande åtgärden 3.2 bör kommunstyrelsen stå som huvudansvarig och resterande 

nämnder stå som delansvariga. Det bedöms svårt att bygga upp en struktur för 

delningsmöjligheter om alla nämnder står som huvudansvariga och ingen har i uppdrag 

att samordna. Eftersom kommunledningskontoret med Gemensam service är en viktig 

part, borde kommunstyrelsen sättas som huvudansvarig och övriga nämnder, däribland 

miljö- och hälsoskyddsnämnden, vara delansvariga. Dessutom behöver en central rutin tas 

fram för åtgärden. Åtgärden överlappar även med avfallsplanen som är under antagande. 
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Svar: Då det redan finns etablerade delningsmöjligheter inom kommunen som olika 

förvaltningar ansvarar för är utgångspunkten att samtliga förvaltningar och bolag ska 

arbeta utifrån sina förutsättningar för att skapa och vidareutveckla dessa. Möbellagret 

hanteras via OMS exempelvis. Avstämning gentemot avfallsplanen har gjorts flera gånger 

under framtagandeprocessen.  

Det finns ett behov av problembeskrivning och åtgärd gällande mikroplast. Mikroplasten 

som en helhetsfråga bör lyftas i klimat- och miljöplanen då den berörs av flera 

styrdokument men ingen av dem har ett helhetsgrepp om problematiken. Mikroplasten 

berör VA, dricksvatten, spridning av kemikalier, avfall som blir mikroplast eller innehåller 

mikroplast och dess påverkan på naturen och våra ekosystem. 

Svar: En åtgärd kopplat till att genomföra en nulägesanalys av kommunens inköp och 

hantering av både plast och mikroplast har inkluderats i planen (åtgärd 2.6). 

Huvuddokumentet har även kompletterats med en kort skrivelse i bakgrunden till 

åtgärdsområde ”hälsosam livsmiljö”. 

4. Byggnadsnämnden 
 

Beslut (BN § 109) 

• Att byggnadsnämnden godkänner miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 

förslag till yttrande i enlighet med tjänsteutlåtande 2022-06-15. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-04-20 att skicka fram-tagen klimat- och 

miljöplan på remiss och svar kan lämnas på förslaget fram till 20222-06-30. 

Klimat- och miljöplanen utgör en central del av kommunens arbete med ekologisk 

hållbarhet och ska på lokal nivå bidra till att internationella, nationella och regionala 

klimat- och miljömål uppnås. Klimat- och miljöplanen är en kombination av tidigare 

miljömålsprogram och kli-mat- och energistrategi. Planen omfattar kommunens arbete 

med klimat och energi och sådana miljöområden som inte omfattas av andra 

styrdokument.  

Yttrande 

I sin helhet är klimat- och miljöplanen lättläst med pedagogisk dokumentuppdelning. 

Generellt finns det behov av ytterligare diagram och visuella komplement till befintlig text 

för att underlätta för läsaren vid exempelvis jämförande av årtal och målsättningar. 

Åtgärderna behöver utvecklas med tidsplan (om åtgärderna är årligen återkommande 

eller gäller för enstaka år), budgetuppskattning i tid eller kr, åtgärdernas effekt behöver 

förtydligas för att påvisa nyttan av åtgärden och dess koppling till målsättningen. 

 
Svar: Målår har förtydligats för ett antal åtgärder. I syfte att hålla planen koncis lyfts ej 

ytterligare visuella komplement in. Tillägg görs i huvuddokumentet för att förtydliga att 
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åtgärderna sker löpande om inte annan tidplan anges i fördjupad åtgärdsbeskrivning. För 

de åtgärder som har ett målår redovisas detta i den fördjupade åtgärdsbeskrivningen. 

Åtgärderna är skrivna på en generell nivå vilket innebär att kostnader och effekter kan 

uppskattas först i ett senare skede. Det är ansvarig nämnd eller bolagsstyrelse som 

ansvarar för att genomföra åtgärden. 

Generellt bör åtgärdernas presenteras i tabellform i stället för i endast text då det blir 

lättare att läsa och få en uppskattning av åtgärdernas omfattning. 

 

Svar: I huvuddokumentet presenteras åtgärderna i tabellform medan de i den fördjupade 

åtgärdsbeskrivningen presenteras i löpande text.  

 

Gällande åtgärden 3.2 bör kommunstyrelsen stå som huvudansvarig och resterande 

nämnder stå som delansvariga. Det bedöms svårt att bygga upp en struktur för 

delningsmöjligheter om alla nämnder står som huvudansvariga och ingen har i uppdrag 

att samordna. Eftersom kommunledningskontoret med Gemensam service är en viktig 

part, borde kommunstyrelsen sättas som huvudansvarig och övriga nämnder, däribland 

byggnadsnämnden, vara delansvariga. Dessutom behöver en central rutin tas fram för 

åtgärden. Åtgärden överlappar även med avfallsplanen som är under framtagande. 

 

Svar: Då det redan finns etablerade delningsmöjligheter inom kommunen som olika 

förvaltningar ansvarar för är utgångspunkten att samtliga förvaltningar och bolag ska 

arbeta utifrån sina förutsättningar för att skapa och vidareutveckla dessa. Möbellagret 

hanteras via OMS exempelvis. Avstämning gentemot avfallsplanen har gjorts flera gånger 

under framtagandeprocessen.  

Åtgärd 4.7 behöver kompletteras med att en utbyggnadsstrategi tas fram. 

Utbyggnadsstrategin behöver vara kopplad till den översiktliga planeringen för att tydligt 

kunna styra prioriteringen av bebyggelseutvecklingen i kommunen. Utbyggnadsplanen 

ska även syfta till att främja ökad andel av kollektivtrafik och cykel. 

 

Svar: Tillägg görs i den fördjupade åtgärdsbeskrivningen att åtgärden kopplar till 

framtagandet av en utbyggnadsstrategi i enlighet med kommunens Riktlinjer för 

bostadsförsörjning. 

 

Det saknas åtgärder som syftar till att främja ökad andel av kollektivtrafik och cykel som 

kan kopplas till lokal målsättning 6.  

 

Svar: Flera föreslagna åtgärder kopplar till ökad andel hållbar mobilitet, bland annat 4.3, 

4.4 och 5.7 som handlar om multifunktionella mobilitetshus, förbättrad cykelinfrastruktur 

respektive utvecklat arbete med mobility management. Även kommunikationsåtgärder 

inom åtgärd 5.4 kan innehålla hållbar mobilitet. 

5. Tekniska nämnden 

Beslut (TN § 99) 
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Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige: 

• Att tekniska nämnden ställer sig positiv till remissen och föreslår att förslaget till 

klimat- och miljöplan för Kristianstads kommun (2022–2026) antas med 

beaktande av de synpunkter som framförts nedan. 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har fått ett förslag till ny klimat- och miljöplan för Kristian-stads 

kommun för åren 2022–2026 på remiss. Klimat- och miljöplanen omfattar kommunens 

arbete med klimat och energi samt de miljöområden som inte omfattas av andra 

styrdokument samt uppfyller lagkravet om kommunal energiplanering. 

Förslaget är väldigt ambitiöst vilket gör att det kommer att krävas samarbeten över 

förvaltningsgränserna och tillskjutande av investeringsmedel för att säkerställa att alla 

mål kommer att vara möjliga att nå inom angivna tidsramar. Som exempel kan nämnas att 

utbyggnaden av solcellsanläggningar på kommunens fastigheter ska mer än dubbleras på 

bara tre år och ambitionen att alla egna arbetsmaskiner, arbetsfordon och arbetsredskap 

drivs med fossilfritt bränsle år 2028.  

Ambitionerna är bra varför förslaget bör bifallas. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har skickat ett förslag till klimat- och miljöplan för åren 2022–2026 på 

remiss med svar senast 2022-06-30. Planen är tänkt att antas av kommunfullmäktige. 

Klimat- och miljöplanen är en kombination av tidigare miljömålsprogram samt klimat- och 

energistrategi. Den omfattar kommunens arbete med klimat och energi samt de 

miljöområden som inte omfattas av andra styrdokument. Den uppfyller lagkravet om 

kommunal energiplanering. 

Kristianstads kommuns klimat- och miljöplan ska på lokal nivå bidra till att in-

ternationella, nationella och regionala klimat- och miljömål uppnås. Därutöver föreslås ett 

antal lokala mål. 

Huvuddokumentet innehåller en kortfattad beskrivning av föreslagna åtgärder samt 

vilken nämnd eller bolagsstyrelse som är ansvarig. En fördjupad åtgärdsbeskrivning 

återfinns i bilaga 1. 

En ambition som anges är att Kristianstads kommun ska upphandla energieffektiva och 

fossilfria arbetsmaskiner, arbetsfordon och arbetsredskap och att befintliga maskiner i 

möjligaste mån ska drivas med fossilfritt drivmedel. Kommunens mål förslås vara att egna 

arbetsmaskiner, arbetsfordon och arbetsredskap drivs med fossilfritt bränsle år 2028.  

Detta är ett mycket ambitiöst mål sett bland annat till att det idag på marknaden saknas 

fossilfria drivmedel för reservkraftverk till vattenverk. I övrigt kommer det att krävas 

särskilda investeringsmedel för att målet ska kunna nås.  
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En annan ambition är att utbyggnadstakten för solenergianläggningar på befintliga 

byggnader ska öka, och storskaliga solcellsparker på egna fastigheter ska utredas. De 

kommunala anläggningarna står i dag för ungefär 2,3 MW. Målet till år 2025 är att de 

kommunala solenergianläggningarnas samlade effekt ska uppgå till minst 5 MW.  

En ambition att öka takten i utbyggnaden av solenergi på våra egna fastigheter är mycket 

bra, inte minst med hänsyn till driftskostnaderna, mot bakgrund av den senaste tidens 

utveckling vad gäller elpriser. Ett systematiskt arbete har pågått under tekniska nämnden 

(TN) sedan 2014 för att förse nya och befintliga kommunala byggnader med allt fler 

solcellsanläggningar. Att på tre år installera drygt lika mycket som under hela den här 

perioden är väldigt ambitiöst. För att detta ska vara möjligt behöver både den del av 

investeringsbudgeten och personalstyrkan som arbetar med att utöka antalet 

solenergianläggningar mer än dubblas.  

Enligt förslaget ska vidare ett systematiskt arbete med energieffektivisering i koncernens 

byggnader och verksamheter bedrivas. Energiförbrukningen (el och värme) föreslås 

minskas med minst 1,5 % per golvyta och år. Ett systematiskt arbete gällande 

energibesparingar bedrivs också redan på tekniska förvaltningen. Dock saknas i nuläget 

underlag för kostnadsberäkningar av den föreslagna ambitionsnivån som trots detta 

resonemangsmässigt kan bedömas som rimlig.  

Kommunens masshantering ska enligt förslaget kartläggas och lokal återanvändning av 

massor ska stimuleras. TN ska enligt förslaget ta fram en masshanteringsplan. 

Ett åtgärdsprogram ska enligt förslaget tas fram för det kommunala vägnätet där 

riktvärden för buller överskrids. TN ska enligt förslaget ansvara för framtagande av 

åtgärdsprogrammet. Påpekas bör att detta uppdrag till TN går utöver TN:s nuvarande 

uppdrag. 

Ytterligare förslag som berör tekniska nämnden och som kräver nya resurser eller 

omprioriteringar är att fler träd ska planteras i tätortsmiljöer för att öka beskuggning, 

framför allt i närheten av förskolor, skolor, lekplatser och äldre-boenden. Enligt förslaget 

behöver vidare de cykelrelaterade åtgärderna i trafikplanen prioriteras i budgetprocessen. 

TN anges i förslaget som ansvarig för detta. 

Kommunen ska också enligt förslaget eftersträva att genomföra strategiska 

utvecklingsprojekt inom bland annat byggsektorn för att bidra till ökad ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet, vilket berör TN som utförare av den kommunala 

förvaltningsorganisationens byggprojekt. 

Vad den föreslagna ambitionen att byggmaterial med låg klimatpåverkan ska främjas 

betyder för våra fastigheters totala livskostnad är inte utrett. 

Svar: Tack för yttrandet. 

6. Arbete och välfärdsnämnden 

Beslut (AVN § 131) 
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• översända Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande som Arbete och 

välfärdsnämndens remissvar till KSAU 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram en Klimat- och miljöplan som utgör en 

kombination av tidigare miljömålsprogram samt klimat- och energistrategi. Planen syftar 

att sätta färdriktningen för Kristianstads kommuns klimat och miljöarbete fram till år 

2026 med målsättningar som sträcker sig vidare fram till år 2034. 

Med hjälp av planens målsättningar och förslag ämnas arbetet med klimat- och 

miljöplanen på lokal nivå bidra till att internationella, nationella och regionala klimat- och 

miljömål uppnås. 

Förslaget är nu på remiss till Arbete och välfärdsnämnden och besvaras genom detta 

ärende. 

Ärendet 

Kommunledningskontoret har tagit fram en Klimat- och miljöplan som utgör en 

kombination av tidigare miljömålsprogram samt klimat- och energistrategi. Planen syftar 

att sätta färdriktningen för Kristianstads kommuns klimat och miljöarbete fram till år 

2026 med målsättningar som sträcker sig vidare fram till år 2034. 

Med hjälp av planens målsättningar och förslag ämnas arbetet med klimat- och 

miljöplanen på lokal nivå bidra till att internationella, nationella och regionala klimat- och 

miljömål uppnås. 

Arbete och välfärdsförvaltningen omnämns inte som vare sig huvudansvarig el-ler 

delansvarig för någon av de åtgärder som föreslås i Klimat- och miljöplanen. Däremot blir 

Arbete och välfärdsförvaltningen en del av klimat och miljöarbe-tet i stort då vi är en del 

av kommunkoncernen. 

Arbete och välfärdsförvaltningen har inget att erinra gällande Klimat- och mil-jöplanens 

åtgärder och förslag och ställer sig bakom planen och dess syfte. 

Svar: Tack för yttrandet. 

7. C4 Energi 

Remissvar C4 Energi: Remissversion, klimat och miljöplan 2022-2026 

C4 Energi anser att remissversionen av Klimat- och miljöplan 2022-2026 med tillhörande 

bilagor i det stora hela är bra och ambitiös. 

Några kommentarer redovisas enligt följande: 

Generellt: 
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Att ”energiproduktion och energianvändning säkras och effektiviseras” ingår i planens 

syfte är mycket bra! Lagstiftning: Enligt lag (1997:439) om kommunal energiplanering är 

kommuner ansvariga för att ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning 

av energi. Enligt klimat- och miljöplanen uppfyller den lagkravet. Planen bör även ta höjd 

för kommande lagstiftning relaterat till EUs Ren energipaket och Elmarknadsdirektiv. 

Detta innebär bl.a. krav på nätutvecklingsplaner för att på ett tidigt stadium fånga upp alla 

tänkbara kommande belastningar på elnätet, för att säkerställa att tillförsel, distribution 

och användning av energi kan möta samhällets ökade elektrifiering samt ökade krav på 

försörjningstrygghet. I Sverige kommer Energimarknadsinspektionen (EI) vara 

sammanhållande myndighet i detta arbete. C4 Energi bör här ges ett ansvar för att, 

tillsammans med kommunen och övriga nätägare i kommunen, driva arbetet relaterat till 

energi- och effektproblematiken. 

Vi har en effektproblematik vad avser elförsörjningen i prisområde SE4. Det kan under 

lång tid skapa problem med en kraftig ökning av elanvändningen. C4 Energi måste 

tillsammans med den överliggande regionnätsägaren, E.ON avgöra hur mycket effekt 

systemet tål i olika lokala delar i kommunen. Motsvarande behöver övriga lokala elnäts-

aktörer i kommunen göra. Det är viktigt att C4 Energi involveras i tidiga skeden vid 

planering av t.ex. stora mängder elbilsladdare. 

Med koppling till åtgärdsnummer 5.8 är det viktigt att utreda potential och 

genomförbarhet för att nyttja den kollektiva flexibilitet som elanslutningar 

(användning/produktion) i kommunen samlat står för och därtill enskilda 

systembetydande enheters flexibilitet. Flexibilitet- och kapacitetsfrågan behöver även 

väga in potentialen i att ansluta storskalig batteriteknik i elnätet. 

Svar: I åtgärd 5.8 tillförs formuleringar om att ”samverka kring effektproblematiken” samt 

ta fram ”en plan för att trygga långsiktig energi- och effektförsörjning”. C4 Energi tilldelas 

delat huvudansvar (med KS) för åtgärden. 

Det är viktigt att påpeka att elektrifiering av transporter och verksamheter inte per 

automatik innebär nollutsläpp. Det förutsätter att den el man använder/köper är 

”förnyelsebar”. Görs inte ett aktivt val av förnyelsebar el (där ursprungsgarantier köps, 

som kostar extra) erhålls den europeiska produktionsmixen, som fortfarande präglas av 

stor andel fossila bränslen. Det är dock fortfarande en andel elkonsumenter som gör detta 

val idag för att slippa betala det extra påslaget på elpriset. Som lokalproducerat drivmedel 

är också biogas ett viktigt komplement till elenergi i omställning av transportsektorn. 

Likaså är det av stor vikt t.ex. för elfordon hur fordonen produceras och hur material 

recirkuleras och återvinns i slutet av livscykeln. 

Plantering av träd: C4 Energi måste kunna gräva och förlägga kablar avseende fiber och 

elkablar liksom kulvertar för fjärrkyla/värme samt biogas. Dessvärre uppstår idag 

konflikter mellan olika intressen – tillhandahållandet av träd/alléer och en god 

infrastruktur för medborgare och verksamheter i Kristianstad kommun. För att minimera 

risken för konflikter måste planeringssamordningen öka inom kommunen. 

Svar: Tillägg har gjorts i åtgärd 1.10 och 2.3, se nedan. 
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Specifikt: 

Kommentarer till Bilaga 1. Fördjupad åtgärdsbeskrivning. 

Punkt 1.2 där anges redovisar att av kommunens 560 bilar är 45% biogas och 5 st el. 

Åtgärden är att elbilar skall öka till 40%. 

Utökad beskrivning: Förslag till tillägg 

Rimligen bör också biogas prioriteras eller åtminstone prioriteras i samma grad som el. I 

tidigare miljöplan prioriterades biogas och el i första rummet. Biogas har fördelar som bra 

släpdragare och korta tankningstider i både Åhus och Kristianstad. 

Svar: Enligt kommunens Riktlinjer för fordon och bränslen innehar el och biogas samma 

prioritering (prioriteringsgrupp 1). Åtgärden syftar till att bygga ut laddinfrastruktur för 

de områden i kommunen som saknar tillgång till att tanka biogas inom rimligt avstånd, för 

att nå målet om fossilfria fordon till år 2025. 

Punkt 1.6 En koncernövergripande strategi ska tas fram för hur kommunens 

biogasproduktion och användning ska utvecklas. 

Delansvar: Förslag på KRAB, KS. 

Svar: Förslaget implementeras. 

Utökad beskrivning: Förslag till tillägg 

Kommunfullmäktige antog 2015-05-19 en biogasstrategi med vision, mål och tillhörande 

handlingsplan. Delar av denna införlivades sedermera i klimat- och energistrategin (KF 

2018-01-16). Produktion av biogasproduktionen är ett starkt bidrag till cirkulär ekonomi. 

Biogasen i Kristianstad är en del av ett lokalt kretslopp där lokalt matavfall, gödsel och 

restprodukter från livsmedelsindustrin används i biogasproduktionen. Biogasen 

uppgraderas och används som drivmedel till bilar, bussar och lastbilar. Från rötresterna 

utvinns biogödsel som återförs till åkermarkerna. För att stärka och utveckla produktion 

och användning av biogasen ska en koncernövergripande strategi och handlingsplan tas 

fram. 

I strategi och handlingsplan för biogas bör specificeras nyttan av lokal användning där den 

finns tillgänglig samt säkerställa fortsatt användning av lokalproducerat drivmedel som 

alternativ till elenergi. Bussarna bör rimligen fortsatt gå på biogas för att ha en hållbar 

cirkulär ekonomi med jordbruket-livsmedelsindustrin- biogas- fordonsdrift/gödning. 

Användning av biogas i industrin i närområdet som ersättning för gasol och andra fossila 

källor bör undersökas. Möjlighet till ökad utsortering av matavfall i kommunen samt ökad 

kunskap om sortering av matavfall för en renare fraktion behöver utredas gärna i 

samarbete med punkt 3.3 om minskat matsvinn. 

Svar: Den fördjupade åtgärdsbeskrivningen revideras i likhet med förslaget. 

Punkt 1.10 Utbyggnad av och anslutning till fjärrvärmen ska främjas. 
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I syfte att förtydliga C4 Energis förutsättningar för att bedriva fjärrvärmeverksamhet 

föreslås att under punkt 1.10, i ”Bilaga 1. Fördjupad åtgärdsbeskrivning”, avsnittet 

kompletteras med nedan rödmarkerad kursiv text. 

Utökad beskrivning: Förslag till tillägg. 

Fjärrvärmenätet i Kristianstads kommun, som omfattar Kristianstad, Åhus, Norra Åsum, 

Vä, Öllsjö, Hammar, Hammarslund och Fjälkinge, levererar fjärrvärme som de senaste åren 

varit i princip 100 % förnybar. Fjärrvärmen är leveranssäker och avlastar elnätet. 

C4 energi ska utveckla fjärrvärmesystemet genom förtätning i befintliga 

fjärrvärmeområden samt i nyexploateringsområden när det är förenat med god 

resurshushållning och rimligt ekonomiskt utfall för både kund och energibolag. 

Möjligheten att nyttja fastigheterna som en systemresurs för energioptimering skall också 

utvecklas. 

Befintligt kommunalt fastighetsbestånd ska där så är möjligt anslutas till fjärrvärme. Vid 

lokalisering av nya utbyggnadsområden ska möjligheten att ansluta till fjärrvärme särskilt 

beaktas, liksom möjlighet till markförläggning av el-, fjärrvärme- och kylaledningar i 

samband med förgröning genom plantering av träd och alléer. 

Svar: Den utökade beskrivningen revideras i likhet med förslaget. 

Punkt 2.3 Träd ska bevaras och fler träd planteras i tätortsmiljöer för att öka beskuggning, 

framför allt i närheten av förskolor, skolor, lekplatser och äldreboenden. 

Utökad beskrivning: Förslag till tillägg. 

Inventering av träd i tätortsmiljöer ska göras i samband med framtagandet av en trädplan. 

Beskuggning av utemiljöer bör framför allt utföras med hjälp av trädplantering. 

I trädplanen ska även specificeras och karteras ledningsgator för framtida möjlighet till 

utbyggnad av markförlagd infrastruktur såväl, fjärrvärme, fjärrkyla, el och fiber som VA-

ledningar. Åtgärden kan kopplas till arbetet med en ny kommunövergripande 

översiktsplan och beaktas i detaljplaner. 

Svar: Tillägg har gjorts i den fördjupade åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1). 

Bilaga 4. Klimatredovisning 2022 

Rubrik 4 Energianvändning 

I bilaga 4 finns biogas med i redovisningen men redovisas enbart som drivmedel. Det 

nämns att fjärrvärmen använder men biogasen till HKScan saknas. Av kommunens 2181 

GWh var vår produktion 62 GWh så rätt siffra är 2,8%. 

Svar: Värdena korrigeras i kommande års klimatredovisning. 

8. Renhållningen Kristianstads AB 

Yttrande över förslag till Klimat- och miljöplan 2022-2026 
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Renhållningen Kristianstad (nedan kallad Renhållningen) har getts tillfälle att yttra sig 

över kommunledningskontorets förslag till klimat- och miljöplan. Renhållningen lämnar 

härmed följande yttrande. 

Allmänt 

Renhållningen anser att klimat- och miljöplanen har ett bra upplägg där planens 

huvuddokument fokuserar på de viktigaste delarna – mål och åtgärder – medan övriga 

delar återfinns i bilagor. Åtgärderna har med fördel beskrivits kortfattat i 

huvuddokumentet och mer ingående i en bilagd fördjupad åtgärdsbeskrivning. Detta, 

tillsammans med välskriven text och tilltalande layout, ger goda förutsättningar för att 

klimat- och miljöplanen ska bli väl använd inom kommunens förvaltningar och bolag så att 

planerade åtgärder blir utförda.  

Klimat- och miljöplanens huvuddokument 

Inledning 

Det kan vara bra med en kort beskrivning av vad Agenda 2030 är för den oinvigde läsaren, 

t ex ”…från de globala målen i FN:s resolution Agenda 2030 för hållbar utveckling…”. 

Svar: Texten ändras i likhet med förslaget. 
 

Mål 

Under rubriken Kristianstads kommuns mål skulle de tio målen kunna samlas på en och 

samma sida, sidan 10, för tydlighets skull. De skulle också kunna lyftas layoutmässigt i 

förhållande till övrig text. 

Svar: Förslag på ändring implementeras. 

Mål 2 

Den förklarande texten bör förtydligas. Inledningen av första meningen antyder att 

konsumtionen ska ha skett i kommunen, men fortsättningen säger att den också kan ha 

skett i annan del av landet eller utomlands. Är det följande innebörd som avses? ”Målet 

avser de utsläpp som all typ av konsumtion från medborgare och verksamheter i 

kommunen gett upphov till, oavsett om den uppstått i kommunen, i annan del av landet 

eller utomlands. Målet är i linje med det regionala målet.” 

Svar: Texten ändras i likhet med förslaget. 
 
Åtgärdsområden 

Det är alltid svårt att hitta en balans på beskrivningen av åtgärder så att den å ena sidan 

blir tillräckligt övergripande för att inte utesluta viktiga delar och å andra sidan blir 

tillräckligt konkret och specifik för att innehållet ska bli förverkligat och åtgärden ska 

kunna anses vara genomförd. Genom upplägget med en kortare beskrivning i 

huvuddokumentet och en fördjupad beskrivning i bilaga 2 kan båda behoven tillgodoses. 
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För ökad förståelse vore det bra om pictogrammen för de svenska miljökvalitetsmålen 

kompletterades med utskrivna namn på målen. 

Svar: Förslaget implementeras genom att målen benämns under respektive 
åtgärdsområde.  
 

RN saknas i förteckningen över förkortningar på sidan 12. 
 
Svar: Räddningsnämnden (RN) omnämns inte längre som huvud- eller delansvarig (då 

ansvar för åtgärd 1.9 efter revidering ligger hos KS) 

Hållbar energi 

Åtgärd 1.3 

Förtydliga att det är allmänhetens elfordon som avses. 

Svar: Förtydligande inkluderas att det är publik laddinfrastruktur som avses. 

Åtgärd 1.7 

Installation av solcellspaneler på gamla Härlövsdeponin skulle vara ett utmärkt sätt att 

återanvända skräpmark (i dubbel bemärkelse) till något nytt och produktivt. 

Solcellspaneler på i första hand sydsluttningen skulle med fördel kunna kombineras med 

att det stora deponiområdet nyttjas för rekreation, träning och friluftsliv. Den 

närproducerade elen skulle kunna användas i laddstolpar vid friluftsanläggningens 

parkeringar. Solcellspaneler som är väl synliga mot t ex Härlövsängaleden skulle stärka 

kommunens miljöprofil utåt. 

Ett lysande exempel på att använda en nedlagd deponi för solelsproduktion finns i 

Helsingborg, där en solcellspark (www.solarpark.se) uppförs etappvis på den gamla 

Filbornadeponin. Solparken ägs och drivs av en ekonomisk förening i samarbete med 

Öresundskraft. Samma sak skulle kunna ske i Kristianstad alternativt att C4 Energi driver 

parken i egen regi som ett komplement till Solpunkten. 

Svar: Förslaget kan behandlas inom ramen för åtgärden.  

Åtgärd 1.9 

Bör inte åtgärden även avse fiber? (Jämför med den fördjupade beskrivningen i bilaga 1). 

Svar: Då planen endast innefattar klimat- och miljöaspekter hanterar den inte frågan om 

fiber. 

Cirkulär ekonomi 

Åtgärd 3.9 

Krav bör även ställas på reparerbarhet och/eller tillhandahållande av reservdelar. 

Svar: Tillägg för reparerbarhet har gjorts. 
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Grön samhällsutveckling 

Hushållning av vatten tas inte upp i klimat- och miljöplanen. Denna fråga bör belysas, då 

vattenbrist kommer att bli en allt viktigare fråga framöver. Förslagsvis tas detta upp under 

åtgärdsområde Grön samhällsutveckling. 

Svar: Inom ramen för åtgärd 5.4 kan kommunikation gentemot allmänhet och företag 

genomföras för att främja vattenhushållning.  

Samverkan och engagemang 

I åtgärd 5.1 sägs att arbetet med miljö- och klimatfrågor i kommunens förskolor och skolor 

ska utvecklas och stärkas i samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 

berörda bolag och förvaltningar. Renhållningen efterlyser en gemensam målbild för 

utbildning inom hållbarhetsområdet i skola och förskola för att driva hållbarhetsfrågorna 

tillsammans i kommunen samt att kommunen tillsätter mer pengar och andra resurser till 

detta viktiga arbete. 

Renhållningen bedriver idag ett omfattande arbete i olika miljöpedagogiska projekt. Några 

exempel på detta är: 

• Kulturnyckeln: Kulturnyckeln är Kristianstads kommuns kulturgaranti och riktar 

sig till alla barn från förskolan till elever i grundskolan. Till Renhållningens workshop 

”Underbara användbara Återbruk”, som ingår i Kulturnyckelns programutbud, välkomnar 

vi alla kommunens årskurs 5. Med kreativitet, eget skapande och hållbarhet som ledord 

väcker vi intresse och engagemang för återbruk och minimering av avfall 

• C4-lägret: Under två juniveckor tar Renhållningen emot cirka 350 

sommarlovslediga skolbarn i årskurs 2 till 6 och därtill cirka 150 ledare i gymnasieålder, 

genom kommunens stora sommaridrottsläger. Ett aktivitetsbesök hos oss på Returum 

innehåller lek och fysisk rörelse och samtidigt kunskapsbildning inom återvinning, 

återanvändning och minimering av avfall.  

• Aktiv Sommar: Ett samarbete mellan Kristianstads kommun, ABK, Kristianstads 

fritidsgårdsforum, HSB, Svenska Kyrkan och Familjeservice. Projektet, som riktar sig till 

ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden, är en blandning av feriejobb och 

fritidsaktiviteter. Renhållningen är med som en av eftermiddagsaktiviteterna och träffar 

samtliga grupper. Detta är ett sätt för vår verksamhet att träffa ungdomar som bor i 

områden utanför centrala Kristianstad och prata om återvinning, återbruk, minimering av 

avfall och nedskräpning. 

• Utdelning av Renhållningens barnbok Mika och Humlan till kommunens 

förskoleklasser: Under 2021 skapades Renhållningens nya barnbok ”Mika & Humlan”. Med 

fokus på miljö, hållbar utveckling, avfallshantering och biologisk mångfald får läsaren följa 

kompisarna Mika och Humlan som tillsammans gör världen till en lite bättre plats, för allt 

levande. Bokens målgrupp är barn i förskola till ÅK 2 och den delas aktivt ut till barn i 

förskoleklass i Kristianstads kommun. Till boken hör även digitalt pedagogiskt material 

för att kunna jobba vidare med dess olika teman. Boken finns även att köpa som 

privatperson. 
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Dessa projekt är bra exempel på hur vi inom kommunen kan samarbeta och arbeta 

tvärvetenskapligt för att utbilda barn och unga inom hållbar avfallshantering och miljö. Vi 

önskar fortsätta och utveckla detta arbete tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen och även andra delar av kommunen, t ex kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

Svar: Utgångspunkten med åtgärden är i linje med den målbild som efterfrågas och det ses 

som mycket positivt att det redan i dagsläget finns flertalet initiativ både från KRAB och 

andra verksamheter. 

Bilaga 1. Fördjupad åtgärdsbeskrivning 

Åtgärd 1.8 

Att årligen genomföra inventering och kartläggning av energianvändningen är lovvärt, 

men det skulle förmodligen vara mer kostnadseffektivt att göra 

inventeringen/kartläggningen mer sällan och i stället använda resurserna till att vidta 

åtgärder för minskad energiförbrukning. Att mäta och sätta mål för minskad 

energiförbrukning i förhållande till golvyta är relevant för byggnader, men inte för 

anläggningar som t ex återvinningscentraler, där en stor del av elen förbrukas för 

belysning och elektriska maskiner utomhus. 

Svar: Ambitionen är en årlig energikartläggning kopplat till lokaler i första hand. Olika 

typer av "specialfall" som återvinningscentraler får hanteras utifrån de förutsättningar 

som finns. 

Bilaga 2. Åtgärder per ansvarig nämnd och bolagsstyrelse 

Sammanställningen är bra och överskådlig och kommer att underlätta arbetet med 

uppföljningen av åtgärderna. 

Bilaga 3. Sammanfattning av Utvärdering Miljömålsprogrammet 2016-2020 

Utvärderingen förefaller vara väl genomförd och redovisas på ett strukturerat sätt. Viktiga 

slutsatser och lärdomar har dragits inför arbetet med den nya klimat- och miljöplanen och 

kanske även andra kommunala planer och strategier, t ex den nya avfallsplanen som är 

under framtagande. 

Bilaga 4. Klimatredovisning 2022 

Inga synpunkter. 

Bilaga 5. Konsekvens av klimat- och miljöplanens genomförande 

Inga synpunkter. 

 

9. ABK 
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Remissvar på Klimat- och miljöplan 2022-2026 

AB Kristianstadsbyggen (ABK) har sammanställt remissvar på Klimat- och miljöplan 2022-

2026. Förslag till Klimat- och miljöplan 2022-2026 är ett väl genomarbetat dokument och 

vi har valt att lämna våra synpunkter mot respektive åtgärd som finns definierade under 

”Åtgärdsområden” vilka berör ABK med dotterbolag. 

Hållbar energi 

1.3 Laddinfrastrukturen för elfordon ska utvecklas genom att kommunen möjliggör 

utbyggnad av laddstolpar. 

ABK har inga synpunkter angående åtgärdsområdet eller utökad beskrivning. 

Utbyggnad för ABK:s hyresgäster sker kontinuerligt, dels i befintligt bestånd och i 

samband med nybyggnation. Vid årsskiftet 2022/2023 beräknar ABK ha ca 45 

laddpunkter. Utbyggnadstakten kan påverkas av tillgång på komponenter till 

laddutrustning och för närvarande är det långa leveranstider på laddstolpar. Andra 

faktorer som kan påverka är de ekonomiska förutsättningar, så som möjligheten till stöd 

(Klimatklivet) och ABK:s budget. 

ABK och C4 Energi har dialog kring ny etablering av laddpunkter i tätorterna inom 

Kristianstad kommun. 

Hållbar energi 

1.4 Kristianstads kommun ska upphandla energieffektiva och fossilfria arbetsmaskiner, 

arbetsfordon och arbetsredskap. Befintliga maskiner ska i möjligaste mån drivas med 

fossilfritt drivmedel. 

ABK har följande synpunkter angående åtgärdsområdet 1.4. ABK kommer i bedömningen 

”möjligaste mån” inkludera att det är ekonomiskt försvarbart att driva befintliga maskiner 

med fossilfritt drivmedel. Målbilder enligt utökad beskrivning ligger inom ramen för ABK:s 

hållbarhetsmål. 

Svar: I "möjligaste mån" ingår teknisk genomförbarhet och ekonomisk försvarbarhet. 

Hållbar energi 

1.7 Utbyggnadstakten för solenergianläggningar på befintliga byggnader ska öka, och 

storskaliga solcellsparker på egna fastigheter ska utredas. 

ABK har följande synpunkt på utökad beskrivning för 1.7. ABK föreslår att TN (Tekniska 

Nämnden) och ABK har separat mål när det gäller installerad effekt på sina 

solenergianläggningar. 

Enligt Styrelsebeslut är ABK:s mål att producera 1000 MWh/år solenergi 2025, vilket 

motsvarar drygt 1 MW installerad effekt. I dagsläget finns en osäkerhet kring 

kostnadsutveckling och leveranser av solcellspaneler samt komponenter, detta kan 

påverka utbyggnadstakten. 
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ABK anser att huvudansvar för följande del av utökad beskrivning 1.7, inte bör ligga på 

ABK. ABK kommer bygga solcellsanläggningar på byggnader där det finns avsättning för 

den producerade el. ”Kommunen ska även utreda möjligheten för storskaliga 

solcellsparker på kommunal mark, exempelvis mark som inte kan användas till bebyggelse 

eller jordbruk. Avvägningar bland olika intressen behöver göras kopplat till annan 

miljöpåverkan.” 

Svar: Målet gäller hela koncernen och respektive fastighetsägare ansvarar för att bidra till 

måluppfyllelsen. Det har förtydligats i den fördjupade åtgärdsbeskrivningen att åtgärden 

består av två delar och att ABK är huvudansvarig (tillsammans med TN) för den första 

delen. 

Hållbar energi 

1.8 Ett systematiskt arbete med energieffektivisering i koncernens byggnader och övriga 

verksamheter ska bedrivas, inklusive löpande uppföljning och utvärdering. 

ABK har följande synpunkt på utökad beskrivning för 1.8. ABK anser att ”årligen” tas bort i 

texten, då detta skapar omfattande administration. 

ABK arbetar inte idag med livscykelkalkyler (LCC) på fastighetsnivån inom befintligt 

bestånd och anser att det blir en omfattande administration. Miljöpåverkan utreds 

normalt sett inte i LCC och vår uppfattning är att den delen av texten tas bort från ”utökad 

beskrivning” 

”Energianvändningen ska inventeras och kartläggas årligen och åtgärders effekt, 

lönsamhet och miljöpåverkan ska utvärderas genom livscykelkalkyler. Innovativa 

lösningar med avseende på ny teknik och smarta system ska eftersträvas som kan testas 

och utvärderas för möjlig uppskalning till större del av fastighetsbeståndet. 

ABK arbetar kontinuerligt och fortlöpande med energieffektivisering och har sedan 2007 

sänkt energiförbrukning i fastighetsbeståndet (värme inkl. varmvatten och fastighetsel) 

med 24% till och med 2021. ABK:s hållbarhetsmål till 2030 är att uppnå en sänkning av 

energiförbrukningen med 30% i förhållande till 2007. ABK anser att detta mål bör finnas 

med i Kristianstads kommunens Klimat- och Miljöplan i stället för en årlig sänkning på 

1,5%. 

Svar: Energikartläggning ska göras årligen, detta görs delvis redan i dag. Vad gäller 

omfattande åtgärder ska de utredas utifrån miljöperspektiv, men då inte årligen. Detta 

förtydligas i åtgärdsbeskrivningen. Utifrån kommunen som helhet och de olika 

förutsättningarna vad gäller energistatistik anses en årlig minskning vara mest lämplig. 

Hälsosam livsmiljö 

2.3 Träd ska bevaras och fler träd planteras i tätortsmiljöer för att öka beskuggning, 

framför allt i närheten av förskolor, skolor, lekplatser och äldreboenden. 

ABK har följande synpunkt på texten i rubrik och utökad beskrivning för 2.3. ABK anser att 

skrivningen ”Träd ska bevaras”, som finns i åtgärdsrubriken kan vara svår att möta i 
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verkligheten om man ska ha ett välmående trädbestånd på sikt. Ambitionen ska alltid vara 

att bevara träd men detta bör anpassas efter de förutsättningar som finns. Bedömning 

görs från fall till fall om träd ska bevaras/flyttas/beskäras/fällas mm. 

Aspekter som kan påverkar bedömningen är: Fara för allmänhet och fastighet, sjukdomar, 

invasiva arter, urgallring för att stärka trädindivider samt 

ombyggnation/renovering/nybyggnation kan komma att påverka. ABK anser att det bör 

finnas möjlighet att fälla träd om man genomför kompensationsåtgärd genom att plantera 

ett eller flera träd av viss storlek. 

Svar: Åtgärden syftar till att i större utsträckning bevara träd i stadsmiljön. Detta genom 

att lyfta vikten av träd i tätortsmiljöer. I likhet med synpunkten kan det finnas anledningar 

från fall till fall där fällning är oundviklig. 

Grön samhällsutveckling 

4.3 Vid exploatering ska multifunktionella mobilitetshus prioriteras framför ytkrävande 

markparkeringar. 

ABK har följande synpunkt på texten i rubrik och utökad beskrivning för 4.3. ABK ställer 

sig bakom att parkeringshus ska prioriteras framför markparkeringar. Dock anser vi att 

även om mobilitetshus kan vara en bra lösning på flera platser så kan det inte föreskrivas 

som det enda alternativet framför markparkeringar. Parkeringshus bör vara det första 

alternativet och där förutsättningar finns ersätts parkeringshuset med ett mobilitetshus. 

Det kan inte ligga i någons intresse att generellt föreskriva mobilitetshus om det inte finns 

efterfrågan, vilket ger vakanta otrygga ytor i bottenplan i värsta fall. En definition av 

mobilitetshus bör också utarbetas. 

Svar: Syftet med mobilitetshus är att ge förutsättningar för en mer hållbar mobilitet. Vad 

som ska ingå i ett mobilitetshus kan variera från fall till fall, men i grunden ska det utöver 

bilparkeringsplatser även tillhandahålla alternativa och hållbara mobilitetslösningar. För 

att förtydliga att åtgärden ska ske i områden med tillräckligt underlag tillförs en rad i den 

fördjupade åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1). 

10. Länsstyrelsen Skåne  

Yttrande över förslag till Kristianstads kommuns Klimat- och miljöplan 2022-2026 

Länsstyrelsen har erbjudits möjligheten att yttra sig över förslaget till Klimat- och 

miljöplan 2022-2026 för Kristianstads kommun. Vi är positiva till det breda 

remissförfarandet som ger kommunen möjlighet att få in synpunkter och förankra förslag 

till mål och åtgärder för det lokala klimat- och miljöarbetet innan programmet antas. 

Länsstyrelsen vill lämna följande synpunkter som vi hoppas ska bidra till att planen blir 

ett tydligt styrdokument för att stärka kommunens långsiktiga arbete för hållbar 

utveckling och samtidigt bidra till det gemensamma arbetet att nå de regionala miljömålen 

för Skåne. 
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Länsstyrelsens synpunkter och förslag redovisas nedan under aktuellt avsnitt i Klimat- 

och miljöplanen. Yttrandet omfattar inte tillhörande bilagor till planen. 

Avsnitt: Bakgrund 

Framtagandeprocess 

Länsstyrelsen ser positivt på att berörda förvaltningar och bolag har medverkat i 

processen med att ta fram Klimat- och miljöplanen. En bred delaktighet är önskvärt i det 

lokala miljö- och hållbarhetsarbetet, även med externa intressenter som medborgare, 

näringsliv och idéburna organisationer. En beskrivning av hur ovanstående intressenter 

har varit involverade i framtagandet av planen saknas, som en konkretisering av 

målformuleringen ”…hög medborgerlig delaktighet” i kommunens strategiska färdplan 

2021-2024. 

Svar: Extern delaktighet har möjliggjorts genom planens remissförfarande. Följande 

mening läggs till i planen ”Planen skickades på remiss till en bred grupp aktörer samt 

ställdes ut på kommunens hemsida under april-juli 2022 för att möjliggöra för 

allmänheten att inkomma med synpunkter.” 

Sammanhang och avgränsning 

Länsstyrelsen tycker det är positivt att Klimat- och miljöplanen främst fokuserar på vilka 

ytterligare åtgärder som behöver genomföras för att nå ekologisk hållbar utveckling i 

kommunen, utöver redan beslutade styrdokument inom området. För att få en bra 

överblick över andra kommunala styrdokument som bidrar till ekologisk hållbarhet kan 

Klimat- och miljöplanen förslagsvis kompletteras med en illustration eller lista över dessa 

dokument. 

Svar: Det är önskvärt att planen innehåller en dylik lista, men då planen utgör ett statiskt 

dokument kommer listan snabbt bli inaktuell vilket riskerar att leda till förvirring. För 

närvarande pågår revidering och framtagande av ett antal strategier och planer. 

Kommunens ambition är att utarbeta en digital lösning till exempel via hemsidan för att på 

ett enkelt och pedagogiskt sätt visa gällande styrdokument inom ekologisk hållbarhet, en 

lösning som kan uppdateras och löpande hållas á jour. 

Avsnitt: Mål 

Internationell och nationella mål 

Länsstyrelsen ser positivt på att Klimat- och miljöplanen utgår ifrån det övergripande 

generationsmålet för Sveriges miljöpolitik, nationella miljökvalitetsmål samt de globala 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Miljömålen utgör den miljömässiga dimensionen av 

hållbar utveckling och är därför också en viktig utgångspunkt för Sveriges genomförande 

av Agenda 2030. 

Det nationella generationsmålet benämns normalt inte som ett miljökvalitetsmål. För att 

öka tydligheten kring nationella miljömål föreslår vi att texten revideras med att det finns 

sexton miljökvalitetsmål och ett generationsmål. Miljömålssystemet består dessutom av 
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ett antal etappmål inom olika miljöområden, där de nationella klimatmålen formellt utgör 

etappmål för begränsad klimatpåverkan. 

Svar: Texten om de svenska miljökvalitetsmålen revideras enligt förslaget. 

Regionala mål 

Länsstyrelsen ser positivt på redovisningen av myndighetens ansvar för miljömålen och 

det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025 samt Klimat- och 

energistrategin för Skåne. Vi vill dock framföra att målet om att öka andelen förnybar 

energi i länet saknas i hänvisningen till målen i ovanstående strategi. 

Svar: Förslaget implementeras. Följande text läggs till : ”... energianvändningen ska vara 

minst 20 % lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 % förnybar energi...” 

Kristianstads kommuns mål 

Klimat- och miljöplanen redovisar förslag till lokala mål både för det geografiska området 

(mål 1-6) och för kommunorganisationen (mål 7-10). För att öka tydligheten kring vilket 

av ovanstående områden respektive mål avser, föreslår Länsstyrelsen att detta anges med 

en tydlig rubrik i anslutning till redovisningen av målen. 

Svar: Målen för det geografiska området respektive kommunorganisationen har 

förtydligats. 

Länsstyrelsen ser positivt på att förslagen till lokala mål i flera fall relaterar till målen i den 

regionala klimat- och energistrategin, samtidigt som målen är kvantifierade och tidsatta, 

vilket är en förutsättning för att följa utvecklingen och måluppfyllnad. 

Länsstyrelsen konstaterar att förslagen till lokala mål främst omfattar klimat- och 

energiomställning. De åtgärdsområden som redovisas i Klimat- och miljöplanen är 

betydligt bredare, vilket också borde återspeglas i de lokala målen. 

Svar: Kommunen utgår från de nationella målen, generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen. Därutöver har lokala mål tagits fram inom klimat- och energiområdet, 

i likhet med Länsstyrelsens resonemang kopplat till de regionala miljömålen. 

Mål 5. Energianvändningen i Kristianstad som geografiskt område ska vara 40 % 

effektivare år 2030 jämfört med 2008. 

Länsstyrelsen anser att målformuleringen behöver ses över vad gäller användningen av 

begreppet ”effektivare” som indikerar att målet relateras till ekonomisk utveckling. 

Energianvändning bör vara ett mer rättvisande ord i detta sammanhang. 

Svar: Formuleringen ändras till: "Energianvändningen per person i Kristianstad ska 

minska med 40 % till år 2030 jämfört med 2008". 

Mål 10. Från och med planens antagande ska energiförbrukningen i den egna 

verksamheten (el och värme) minska med minst 1,5 % per golvyta och år. 
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Länsstyrelsen anser att begreppet ”energiförbrukning” i målformuleringen behöver 

ändras till det mer korrekta ”energianvändning” i och med att energi inte kan förbrukas, 

bara användas och omvandlas. Vidare uppfattas ambitionsnivån för målet som lågt i 

förhållande till den potential för energieffektivisering som finns de skånska kommunernas 

fastighetsbestånd.1 Det framgår inte om målnivån är satt utifrån en redan låg 

energianvändning eller faktisk potential för energieffektivisering efter en inledande 

energikartläggning. De bästa kommunerna i Sverige har en energianvändning i sina 

lokaler på ca 100 kWh/m2, vilket kan användas som en bra riktlinje vid målsättning. Det 

bör också tydligare framgå om målet gäller kommunorganisationens byggnader eller 

bostadsbolagets byggnader eller båda? 

Svar: Förslaget gällande begrepp implementeras och ändras till energianvändning. 

Ambitionen för energieffektivisering är satt i samråd med relevanta verksamheter. Målet, 

liksom planen i sin helhet, gäller hela koncernens. 

Avsnitt: Åtgärdsområden 

Länsstyrelsen konstaterar att åtgärdsområdena i Klimat- och miljöplanen är relevanta och 

har förutsättningar att bidra till en hållbar samhällsutveckling på lokala och regional nivå. 

Det framgår också tydligt för varje åtgärdsområde vilka globala och nationella mål 

kommunens strategiska miljöarbete förväntas bidra till att nå. Vi föreslår i detta 

sammanhang att åtgärdsområdet Cirkulär ekonomi kompletteras med miljökvalitetsmålet 

Giftfri miljö eftersom flera av åtgärderna som redovisas inom detta område bidrar till 

minskad användning och spridning av kemikalier i miljön. 

Svar: Förslaget implementeras. 

Länsstyrelsen är mycket positiv till att åtgärdsförslagen i Klimat- och miljöplanen till stor 

del ligger i linje med prioriterade åtgärder i det regionala åtgärdsprogrammet för 

miljömålen och den regionala klimat- och energistrategin. En gemensam bild av vilka 

åtgärder som behöver genomföras för att nå våra miljö- och hållbarhetsmål ger bra 

förutsättningar för ett effektivare miljöarbete och ökad samverkan på lokal och regional 

nivå. 

Vidare är det positivt med de utökade beskrivningarna av åtgärderna i bilaga 1. Det är 

positivt att kommunen i bilagan nämner fjärrvärmens betydelse för att avlasta elnätet och 

att föreslagna åtgärder ämnar stötta detta. Länsstyrelsen vill dock påpeka att det för 

elförsörjningsområdet även kan behöva etableras en dialog med regionnätsägaren. Större 

elanslutningar för produktion ansluts ofta inte till lokalnätet utan regionnätet. Det är 

därför viktigt att kommunen också för en dialog med regionnätsägaren för att ha en 

aktuell bild över det lokala och regionala elsystemets utveckling. 

Svar: Samverkan med regionnätsägaren inkluderas i åtgärd 5.8 

Länsstyrelsen noterar att för några åtgärder i bilaga 1 redovisas hur de bidrar till 

kommunens klimat- och miljömål. Det är önskvärt att detta redovisas för fler åtgärder. Ett 

annat förslag som kan övervägas är att ta fram och redovisa indikatorer eller 
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uppföljningsmått för åtgärderna för att följa utvecklingen av åtgärdsarbetet och underlätta 

uppföljning av genomförandet av Klimat- och miljöplanen. 

Svar: I den reviderade versionen av bilaga 1 Fördjupad åtgärdsbeskrivning anges för 

respektive åtgärd hur de kopplar till de lokala målen. Uppföljning kommer ske på 

genomförande av respektive åtgärd. Målen kan löpande följas upp på genom tillgänglig 

statistik. 

Länsstyrelsen saknar en redovisning av vad huvudansvar och delansvar innebär för 

åtgärder i Klimat- och miljöplanen i inledningen av detta avsnitt. Vidare vill vi påtala att 

det förekommer förkortningar för nämnder, till exempel RN, i åtgärdstabellerna och som 

inte redovisas i listan på sidan 12. 

Svar: Förklaring av vad huvud- och delansvar innebär läggs till. Förkortningen RN 

förekommer ej längre i planen. 

Avsnitt: Implementering, uppföljning och aktualisering 

Länsstyrelsen ser positivt på att processen för genomförande, uppföljning och utvärdering 

samt kommunikation redovisas i Klimat- och miljöplanen, och att denna process är 

integrerad i kommunens ordinarie styr- och uppföljningssystem. Detta är 

erfarenhetsmässigt en viktig framgångsfaktor för det konkreta genomförandet av 

strategiska planer och program. 

Stöd från Länsstyrelsen i miljömålsarbetet 

Länsstyrelsen har ett uppdrag att samordna, driva på och följa upp det regionala 

miljömålsarbetet. En del av detta uppdrag är att stödja kommunerna med underlag för att 

formulera lokala miljömål och åtgärdsprogram. Länsstyrelsen har också ett uppdrag 

samordna och leda det regionala arbetet med genomförande av den regionala klimat- och 

energistrategin. 

Länsstyrelsen har beslutat om ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022-

2025, Tillsammans för ett hållbart Skåne. Programmet redovisar prioriterade områden för 

det regionala miljöarbetet tillsammans med åtgärder som kan genomföras av skånska 

aktörer för att förbättra miljötillståndet i Skåne och öka förutsättningarna att nå nationella 

och regionala miljömål samt den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Skånes 

kommuner är viktiga aktörer i det samlade miljöarbetet i länet. Åtgärdsprogrammet kan 

bidra med vägledning och stöd för prioritering av åtgärder på lokal nivå samt stärka 

samverkan i arbetet för ett hållbart Skåne. 

I detta sammanhang vill Länsstyrelsen också lyfta fram Vägledning för lokalt arbete med 

miljömål och Agenda 2030 som ett stöd för kommunens strategiska miljö- och 

hållbarhetsarbete. Vägledningen kan laddas ner från Länsstyrelsens webbplats. 

Rörande energiförsörjningsfrågor och kommunens risk- och sårbarhetsarbete vill 

Länsstyrelsen framföra att det även är lämpligt att kommunen deltar i arbetet med 

Styrgas. Eftersom Kristianstad är en utpräglad biogaskommun är det till nytta för hela 
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länet att kommunen har ett aktivt arbete kopplat till detta, speciellt med tanke på det 

rådande geopolitiska lägets påverkan på den fossila naturgasen. 

Länsstyrelsen välkomnar en fortsatt samverkan och dialog i arbetet med att genomföra 

och följa upp kommunens klimat- och miljöplan. 

11. Hörby kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Hörby kommun har inget att erinra avseende klimat- och miljöplan 2022-2026, 
Kristianstad kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Kristianstads kommun har tagit fram en uppdaterad Klimat- och miljöplan.  
Informationen som inkluderas i planen harmoniserar med de planer som  
Hörby kommun har tagit fram eller har under framtagande.  

Svar: Tack för yttrandet.  

12. HKR 

Remissvar angående Kristianstads kommuns klimat- och miljöplan 2022-2026 

Högskolan Kristianstad (HKR) har beretts tillfälle att kommentera rubricerad plan. 

Högskolan välkomnar Kristianstads kommuns ansatser och höga ambitionsnivå i den 

övergripande inriktningen för miljöarbetet 2022-2026 men avstår från att lämna 

detaljerade synpunkter.  

Svar: Tack för yttrandet.  

13. Fridays for future 

Yttrande över förslag till klimat- och miljöplan, Kristianstads kommun 

Föreningen Fridays for Future Kristianstad anser att klimatplanen och 

åtgärdsprogrammet måste utgå från en lokal koldioxidbudget med inriktning att 

Kristianstads kommun ska klara sin del för att uppfylla Parisavtalet. Det behöver klargöras 

om nuvarande förslag till plan och program är tillräckliga för att en sådan budget - som i 

figuren nedan från kommunens senaste klimatredovisning - ska kunna efterlevas. 

Potentialen för målen och åtgärderna i klimatplanen behöver redovisas. Klimatplanen 

behöver bli styrande som högsta prioritet i kommunens planering, budgetering och 

verksamhet. 

Genomförandet behöver säkerställas med kommunledningen som ansvarig. När en av de 

senaste rapporterna från IPCC publicerades i augusti 2021 uttalade FN:s 
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generalsekreterare António Guterres att rapporten skulle tolkas som ”röd flagg för 

mänskligheten” och att den borde innebära dödsstöten för användning av fossila bränslen. 

“The alarm bells are deafening, and the evidence is irrefutable: greenhouse gas emissions 

from fossil fuel burning and deforestation are choking our planet and putting billions of 

people at immediate risk. If we combine forces now, we can avert climate catastrophe. But, 

as today’s report makes clear, there is no time for delay and no room for excuses.” 

Efter Rysslands invasion av Ukraina framhävde António Guterres även kopplingen mellan 

fossila bränslen, säkerhet och världsekonomin: “The war also shows how the global 

addiction to fossil fuels is placing energy security, climate action and the entire global 

economy at the mercy of geopolitics. This further exacerbates the climate crisis, which is 

already wreaking havoc around the world.” 

Klimatkrisen är ytterst akut, inte bara för att klimatförändringarna medför svåra 

konsekvenser för människor och ekosystem, utan även för de i närtid uppenbara riskerna 

för krig, ekonomiska sammanbrott och samhällskollaps - både globalt och i vår del av 

världen. I detta svåra krisläge behöver alla goda krafter enas för att genomföra mycket 

snabba och genomgripande omställningar till fossilfria och hållbara samhällen. 

Kristianstads kommuns klimat och miljöplan behöver utgå från denna vetenskapligt 

klargjorda realitet. 

Fridays for Future är en av de viktigaste klimatrörelserna i världen och startades av Greta 

Thunberg i Stockholm i augusti 2018. I Kristianstad har vi verkat sedan januari 2019. 

Rörelsens tre grundkrav utgår från Parisavtalet 2015 som Sverige är en av 

undertecknarna av. Våra krav är: 

1. Följ Parisavtalet. Håll den globala temperaturökningen under 1,5 °C jämfört med 

förindustriella nivåer. 

2. Lyssna på den bästa förenade vetenskapen som för närvarande finns. 

3. Säkerställ klimaträttvisa. Rika länder och grupper måste ta ett större ansvar för den 

snabba omställning som krävs. 

Det är mycket bra att Kristianstads kommun nu tagit fram ett förslag till en ny klimat- och 

miljöplan. Våra synpunkter kommer att fokusera på klimataspekterna i planen, vi kommer 

därför att kalla den för ”klimatplanen”. 

Det är bra och helt nödvändigt att det i klimatplanen ingår mål och åtgärder både för 

kommunens egen verksamhet och för kommunen som geografisk enhet. Kommunen har 

stora möjligheter och ett stort ansvar för att planera och engagera hela vårt lokalsamhälle. 

De snabba och nödvändiga omställningarna som behövs kräver en mobilisering inom alla 

områden i samhället, och där spelar kommunen en av de viktigaste rollerna. 

Vi vill understryka det som anges i konsekvensbeskrivningen (bilaga 5) att många 

omställningar kan medföra en positiv utveckling i kommunen i form av ökad livskvalitet, 

goda och hållbara förutsättningar för människor och företag framöver samt förbättrad 

trivsel, sammanhållning och framtidstro. Utebliven omställning kan medföra höga 
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kostnader, förlust av mark, infrastruktur och ekosystem samt minskat förtroende inom 

vårt samhälle. Det är avgörande att omställningarna utgår från en saklig grund och på ett 

sätt som upplevs som rättvist och hållbart även på sikt. 

Vi ser det som felaktigt att klimatplanen begränsas till att ”komplettera” övriga 

kommunala styrdokument. Klimatkrisen är en existentiell och akut kris som behöver 

komma högst i prioritet. Om mål och åtgärder inom klimatområdet kan återfinnas i olika 

dokument uppstår lätt osäkerhet om vad som gäller, deras status i planering och 

budgetering samt uppföljning och ansvar för åtgärderna. Vi föreslår att klimatplanen 

definieras som den primärt styrande och åtminstone redovisar klimataspekter i andra 

planer och styrdokument och infogar dessa i åtgärdslistorna och ansvarsfördelningen. 

Klimatplanen bör framöver styra både budget och fysisk planering. 

Svar: Klimat- och miljöplanen ska betraktas enligt beskrivningen under avsnittet 

Sammanhang och avgränsning. 

Kommunledningen/kommunstyrelsen behöver ta ansvar för att föreslagna åtgärder som 

ska genomföras av nämnder och bolag är tillräckliga och verkligen blir utförda. 

Kommunledningen har makten att genom budget och direktiv se till att klimatplanens 

åtgärdsprogram genomförs. Vi anser också att ord som ”bör” och ”stimulera” lämnar 

alltför stor frihet till nämnder och bolag att genomföra åtgärder i den takt och ordning de 

själva finner lämpligt och inom befintliga budgetramar. 

Svar: Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för planens genomförande och 

respektive nämnd/bolagsstyrelse ansvarar för genomförandet av egna åtgärder. 

Uppföljning av åtgärdsarbetet ska ske årligen.  

Vi anser att grunden för klimatplanen ska utgöras av en koldioxidbudget som anger hur 

mycket utsläpp vi har kvar i vår kommun om vi ska klara vår del av Parisavtalet. Genom 

att räkna baklänges framgår sedan hur mycket utsläpp som kan tolereras under de 

kommande åren. Figur 11 i klimatredovisningen (bilaga 4) är en bra utgångspunkt, men 

alla klimatpåverkande utsläpp och kolsänkor behöver ingå och genomförandet justeras 

årligen därefter. 

Svar: Den lokala koldioxidbudgeten är enligt beslut i kommunstyrelsen framtagen som en 

information och är därmed ej styrande. 

Förslaget till klimatplan har identifierat en lång rad relevanta åtgärder för att uppnå de 

föreslagna målen. Vi saknar dock en beskrivning av prioritet och potential för de olika 

åtgärderna som är en blandning av stort och smått. Det vore önskvärt med en bedömning 

av de olika åtgärdernas effekt, genomförbarhet och samhällskostnader så som exempelvis 

redovisats i IPCC:s rapporter. 

Svar: Åtgärderna är beskrivna på en generell nivå vilket innebär att effekter kan 

uppskattas först i ett senare skede. Antalet åtgärder är medvetet begränsat varför samtliga 

bör betraktas som prioriterade. 

Som framgår av bilaga 4 är det sedan många år jordbruket och transporterna som utgör de 

största utsläppskällorna i kommunen. Det är alltså där som även omställningen är som 
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mest angelägen och även borde ha störst potential. Förslagsvis borde därför klimatplanen 

redovisa dessa sektorer i särskilda avsnitt med bedömning av åtgärdernas effekt, 

genomförbarhet och kostnadsläge. 

Svar: Nuvarande uppdelning i åtgärdsområden bedöms mest lämplig. 

Det är bra att klimatplanen anger både interna mål och mål som avser hela kommunens 

geografiska område. Kommunen medverkar i projektet Viable Cities som har som mål att 

Kristianstad ska vara klimatneutralt år 2030. Som vi tolkar målet är det mer ambitiöst än 

de mål som anges i klimatplanen. Vi menar att detta behöver klargöras och stödjer givetvis 

högre ställda mål. Som vi uppfattat det kommer även Viable Cities-projektet i Kristianstad 

att särskilt prioritera jordbruk och transporter. 

Svar: Det är viktigt att framföra att Kristianstads kommun inte har rådighet över samtliga 

utsläpp i samhället. I det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är ambitionen 

att de 23 deltagande kommunerna inklusive Kristianstad ska gå i bräschen för 

omställningen och därmed bidra till att driva på snabbare omställning på såväl regional, 

statlig som europeisk nivå. En snabbare omställning kräver politiska beslut och adekvata 

styrmedel på alla nivåer. Planens mål bedöms vara ambitiösa men realistiska utifrån de 

förutsättningar som finns i dag. 

Det är bra med målet att de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser ska uppgå 

till max 5 ton per invånare år 2030. Det är svårare att se hur åtgärdsförslagen är kopplade 

till detta mål. Målet behöver också vara i linje med koldioxidbudgetens definitioner. 

Svar: Klimat- och miljöplanen innehåller åtgärder inom kommunens rådighet. Exempelvis 

är åtgärderna 3.2-3.6, 3.8 och 3.9 kopplade till att minska kommunens egna 

konsumtionsbaserade utsläpp. Dessutom är åtgärderna 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 5.7 exempel på 

åtgärder som kan bidra till att minska externa aktörers konsumtionsbaserade utsläpp. 

Koppling till respektive lokalt mål har lagts till i den fördjupade åtgärdsbeskrivningen. 

Vi anser att målen för förnybar elproduktion och solel är för lågt satta. Här finns idag en 

stor potential för en snabb och kostnadseffektiv utbyggnad. Kommunen behöver även 

ändra sin negativa syn på havsbaserad vindkraft (som exempelvis Taggen-projektet). 

Svar: Målet för solelproduktion utökas till 100 GWh per år till år 2030.  

Vi anser att målen för mobilitet är för lågt satta. Cykling har exempelvis en klart högre 

potential vilket framgår av andra kommuners målsättningar. En hög målsättning för gång, 

cykel och kollektivtrafik behöver dessutom kompletteras med mål för minskad biltrafik, 

något kommunen har en ganska stor rådighet över genom trafikplanering och fysisk 

planering. Dessa förändringar skulle dessutom ge stora positiva konsekvenser inom andra 

områden, som framgår av den samlade trafikforskningen. 

Svar: Kristianstad är en relativt stor kommun med hög andel landsbygd. Målet om 

färdmedelsfördelning är satt utifrån detta perspektiv, där det tagits höjd för att vår 

kommuns förutsättningar. 
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En av de föreslagna åtgärderna är bevarande och plantering av träd. Vi anser att ett mer 

tydligt mål bör sättas för detta åtgärdsområde. Exempelvis kan principen 3-30-300 

tillämpas: minst 3 träd synliga från fönstren hemma, minst 30 % krontäckning i alla 

tätorter och högst 300 m till närmaste grönområde. 

Svar: Krontäckning hanteras framför allt i kommunens Grönplan. Åtgärd 2.3 syftar till att 

stärka bevarande och nyplantering av träd i tätorter. 

Vi anser att det behövs ett mål för återvätning av jordbruksmark. 

Svar: Enligt åtgärd 4.5 ska nuläge och potential för kolinlagring utredas. Detta behöver 

göras innan relevanta målnivåer kan sättas. 

Vi förstår varför många åtgärdsförslag utgörs av att ”ta fram handlingsplaner” men 

eftersom läget är akut så måste även konkreta åtgärder genomföras parallellt med att 

handlingsplaner tas fram. Åtgärdslistorna behöver kompletteras med detta, och 

genomföras under pågående lärande med styrning från kommunledningen.  

Svar: I de fall åtgärder innehåller framtagande av handlingsplan eller liknande, behövs ett 

bättre underlag för att kunna föreslå effektiva åtgärder inom området.  

Vi tycker det är bra att energieffektivisering är en del av åtgärdsprogrammet. Idag är 

alltför stort fokus riktat på utökad energiproduktion, medan den stora potentialen för 

effektivisering underskattas. En stor del av värme- och energiproduktionen i Kristianstad 

är idag uppbyggd på biobränsle som energikälla. Det är inte säkert att detta är en hållbar 

inriktning. Det bör finnas en planering för att övergå till andra alternativ ur 

klimatsynpunkt och för säkerställd energitillgång.  

Svar: Kommunen ser biogasproduktion och användning som ett hållbart energialternativ. 

Gällande fjärrvärmen är denna i hög utsträckning baserad på biobränslen, vilket i nuläget 

anses vara det bästa alternativet utifrån ett helhetsperspektiv. Utvecklingen av etablerade 

och nya lösningar inom området följs. Kommunens mål för energi- och elproduktion 

innefattar en hög andel sol- och vindkraft. 

Det är positivt att både lokala jord- och skogsbrukare samt det övriga näringslivet föreslås 

stödjas av kommunen för att uppnå ett ”cirkulärt och hållbart företagande”. Vi anser dock 

att denna formulering behöver preciseras, särskilt ur klimatsynpunkt. Vilken mat vi äter är 

en av de viktigare omställningarna vi kan göra.  

Svar: Åtgärden omformuleras till ”Kommunen ska stötta lokala jord- och skogsbrukare 

samt det övriga näringslivet i omställningen mot ett ekologiskt hållbart och cirkulärt 

företagande” 

Åtgärd 3.4 beskriver ”hållbar matproduktion” som ”bidrar till minskad klimatpåverkan”. 

Vi anser att detta behöver preciseras. ”Närproducerat” är idag inte alltid närproducerat ur 

ett livscykelperspektiv med beaktande av importerad handelsgödsel, bekämpningsmedel 

och andra insatsvaror. Kommunens inköp bör gynna ekologisk eller på andra sätt hållbar 

matproduktion som bidrar till biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan.  
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Svar: Fördjupad åtgärdsbeskrivning revideras med precisering av hållbar matproduktion 

(som bidrar till biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan). 

Klimat- och miljöhänsyn i samhällsbyggnadsprocessen (åtgärd 4.6) kan exempelvis 

preciseras med att byggnader bör utformas i trä, och att ombyggnad bör prioriteras före 

nybyggnad.  

Svar: Åtgärden åsyftar ett utvecklat arbetssätt för ökad klimat- och miljöhänsyn, som 

möjliggör att mer hållbara lösningar kan prioriteras i enskilda ärenden. 

Vi anser att det är en självklar åtgärd att upphöra med subventioner av den klimatskadliga 

och onödiga flygtrafiken från Everöd.  

Svar: Kristianstad Airport samverkar med andra regionala flygplatser i projektet Grön 

Flygplats som bland annat arbetar för ett fossilfritt inrikesflyg 2030. 

Genomförandet av den stora omställning som krävs för att Kristianstads kommun ska ta 

sitt ansvar för sin del av uppfyllande av Parisavtalet hänger på en bred mobilisering av 

kommunens medborgare. Det är avgörande att denna mobilisering utformas med ett 

perspektiv av rättvisa mellan stad-land, män-kvinnor, rika-fattiga med mera. Hela 

lokalsamhället behöver mobiliseras. Kommunen behöver vara drivande i detta exempelvis 

i form av informationskampanjer, byastämmor, frågestunder, medborgarråd och liknande. 

Samrådsgruppen för klimat kan spela en viktig roll i denna mobilisering. Gruppen kan 

vidareutvecklas till en styrgrupp för uppföljning, utvärdering och revidering av 

klimatplanen och åtgärdsprogrammet. 

Svar: Kommunen instämmer i att det är en förutsättning att medborgare och andra 

aktörer involveras i arbetet för att säkerställa en rättvis och inkluderande omställning.  

14. Skåne ESS 

Svar på remiss klimat- och miljöplan 

Skånes Ess tackar för möjligheten att svara på remiss av Kristianstads kommuns klimat- 

och miljöplan. Vi ställer oss positiva till planen med följande synpunkter. 

Övergripande synpunkter 

I planen hänvisas till att det finns styrdokument som omfattar klimatanpassning, 

naturvård och övriga miljöområden. Vi önskar en tydligare hänvisning för att förstå hur 

kommunen som helhet arbetar med miljö- och klimatfrågor. Exempelvis saknar vi mål och 

åtgärder för mark och vatten (havet, sjöarna, åar och våtmarker), biologisk mångfald, 

ekosystemtjänster och hållbar turism. Titeln klimat- och miljöplan antyder att även dessa 

områden borde ingå. 

Svar: Klimat- och miljöplanen "har tagits fram med utgångspunkt i att inte överlappa med 

andra styrdokument i kommunen". Exempelvis ingår områden som klimatanpassning och 

naturvård i andra styrdokument. Detta samt beskrivning av andra relevanta styrdokument 

framgår av avsnittet Sammanhang och avgränsning. 
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Planen sträcker sig till 2026, varför inte koppla till 2030 och de globala målen? 

Svar: Planen sträcker sig till 2026, då en aktualisering av planen genomförs. Klimat- och 

miljöplanen har genomgående en tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala målen. 

Vi saknar genomgående ett landsbygdsperspektiv, där det inte är tydligt hur små orter och 

landsbygd samt dess befolkning omfattas av planen. (Tex Mål 6) 

Svar: Klimat- och miljöplanen omfattar hela Kristianstads kommun och har vare sig ett 

stadsperspektiv eller ett landsbygdsperspektiv. Mål och åtgärder har tagits fram utifrån 

syftet att minska miljö- och klimatpåverkan och säkra och effektivisera energiproduktion 

och energianvändning i kommunen som helhet. Planens åtgärder utgår från kommunens 

rådighet att påverka inom respektive område. 

Livsmedel är ett omfattande och viktigt område. Det borde därför vara en egen åtgärd. 

Svar: Livsmedelsproduktion och förädling är av central betydelse för Kristianstads 

kommun. Området berörs direkt och indirekt av flertalet åtgärder, bland annat kopplat till 

biogas (1.6), matsvinn (3.3, upphandling (3.4), innovationsarbete (3.5), bevarande av 

jordbruksmark (4.7), utbildning (5.1), kommunikation (5.4) och lokal samverkan (5.6). 

Hållbar energi 

Åtgärd 1.3. Laddinfrastrukturen för elfordon ska utvecklas genom att kommunen 

möjliggör utbyggnad av laddstolpar. Finns ambitionen att detta ska vara över hela 

kommunen? 

Svar: Ja. Ett förtydligande har gjorts i den fördjupade åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) att 

det är hela kommunen som avses.  

Åtgärd 1.1-1.3 Infrastruktur är inte bara laddpunkt utan allt på vägen 

Svar: Med laddinfrastruktur avses här möjlighet till laddning av elfordon inklusive 

laddningspunkter och tillhörande ledningsinfrastruktur. 

Åtgärd 1.5 & 1.7 Hur hanteras eventuell konflikt med Livsmedelsstrategin? 

Svar: Vad gäller markanvisning och exploateringsavtal hanteras frågan i 

översiktsplanearbetet. När det gäller eventuella kommunala solcellsparker (1.7) framgår 

det av den utökade beskrivningen att "Kommunen ska även utreda möjligheten för 

storskaliga solcellsparker på kommunal mark, exempelvis mark som inte kan användas till 

bebyggelse eller jordbruk". 

Vi saknar en skrivning om flygtrafiken. Vi anser att det är angeläget med beredskap och 

inrikesflyg, men hur hantera utsläppen? Även om kommunen inte har ansvar för 

flygtrafiken så finns möjlighet att stödja utveckling av grönt flyg. 

Svar: Kristianstad Airport samverkar med andra regionala flygplatser i projektet Grön 

Flygplats som bland annat arbetar för ett fossilfritt inrikesflyg 2030. 

Hälsosam livsmiljö 
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I inledande text för Hälsosam livsmiljö står: 

”Ett annat prioriterat område är säkerställandet av god vattenkvalitet och skydd av 

dricksvattentäkter för att tillgodose en långsiktigt hållbar vattentillgång för kommunens 

medborgare.” Var finns åtgärder för detta? Finns åtgärderna i andra styrdokument är ett 

förslag att här hänvisa/lista titlarna på dessa. 

Svar: Åtgärd 2.4 berör detta område. Vattenstatus för vattendrag, sjöar och hav hanteras i 

naturvårdsplanen som är under framtagande. 

Åtgärd 2.1 Varför ingår inte vindkraftverk i bullerkartläggning? 

Svar: Bullerkartläggningen utgår från EU:s bullerdirektiv som innefattar större vägar, 

järnvägar, industrier och flygplatser. 

Åtgärd 2.4 Hur hanteras ev konflikt med Livsmedelsstrategin? 

Svar: Se tidigare svar.  

Cirkulär ekonomi 

Åtgärderna beskrivna under rubriken Cirkulär ekonomi handlar i de flesta inte om att 

förebygga avfall, det vill säga att avsnittets innehåll inte återspeglar rubriken. Ändra namn 

på åtgärdsområdet? Vi tolkar det som att det avser klimatsmarta åtgärder. Ett alternativ är 

att byta namnet till Konsumtion och produktion och lägga in en åtgärd som enbart berör 

cirkulär ekonomi. 

Svar: Utgångspunkten i åtgärdsområdet är att förändra och förbättra flöden av resurser, 

inte endast att förebygga det. Detta kan ses som en del i en cirkulär ekonomi.  

Åtgärd 3.9 Bioplast nämns inte, varför? 

Svar: Bioplast ingår i begreppet fossilfri plast. 

Grön samhällsutveckling 

Åtgärdsområdet behandlar vår fysiska omgivning men omfattar inte annan utveckling. Byt 

rubrik till grön samhällsbyggnad och livsmiljö? 

Svar: Åtgärdsområdets titel ändras till Grön samhällsbyggnad. 

Vi saknar landsbygdsperspektivet och småorterna i åtgärderna. 

Svar: Åtgärderna avser hela kommunen. 

Vi saknar beskrivning eller hänvisning kring byggnation nära hav, låglänt bebyggelse och 

dagvattenhantering med tanke på havsnivåhöjning och skyfall. Detta inkluderar placering 

av reningsverk. 

Svar: Dessa frågor hanteras framför allt i översiktlig planering, härunder kust- och 

havsplanen. Omnämning av kust- och havsplanen läggs till under avsnitt Sammanhang och 

avgränsning. 



36 

 

Kristianstads kommun | 2022 

Vi saknar åtgärder för att skydda åkermark och framtidens livsmedelsproduktion. 

Svar: Skydd av åkermark hanteras framför allt via översiktlig planering. Vikten av att 

skydda åkermark nämns i flera åtgärder, bland annat i 1.7 och 4.7. 

Samverkan och engagemang 

Vi saknar beskrivning av Biosfärsområdet Vattenriket (utöver barnpedagogiken) 

Svar: Beskrivning av Vattenriket läggs till under avsnitt Sammanhang och avgränsning. 

Vi vill här också belysa att Leader Östra Skåne finns från och med 2023 som en 

samverkanspart. Med en lokal strategi för de tio östra skånska kommunerna i samverkan 

vari ett insatsområde är Grön transformation, erbjuder Leader utöver möjligheter till 

finansiering också nätverk och kan kanalisera lokalt engagemang. 

15. FN-föreningen 

Kristianstads FN-förening är en del av Svenska FN-förbundet. FN:s globala mål för en 

hållbar utveckling är en av huvudaspekterna i vårt arbete. Vi följer därför uppmärksamt 

det arbete som görs lokalt i Kristianstads kommun för att uppfylla inte minst Mål 13 

Bekämpa klimatförändringarna. Den Miljö- och klimatplan som nu lagts fram från 

Kristianstads kommun innehåller många goda målsättningar och ambitioner, men det är 

inte tillräckligt. Framför allt är det viktigt att man sätter mätbara mål och med tydliga steg 

går från ord till handling. Satsningarna på solenergi och annan lokal elproduktion är 

mycket bra. Vi uppskattar att man nu uppmärksammar de konsumtionsbaserade 

utsläppen. Det är viktigt för helhetsbilden. Importerade produkter är ofta baserade på 

råvaror som framställts på ett miljövidrigt sätt och där dessutom mänskliga rättigheter 

kränks. Kristianstad som Fair Trade-kommun är därför viktigt. Här handlar det även om 

klimaträttvisa. För att få gehör för den radikala omställning som krävs om vi ska nå 

klimatmålen är det viktigt att använda både ”piska och morot”. Satsningen på att få 

medborgarna att cykla istället för att åka bil är ett bra exempel på att kunna erbjuda 

positiva alternativ till klimatförstörande vanor. Fler initiativ för att underlätta cyklismen 

är ytterst angeläget. På liknande sätt måste kommunen uppmuntra och underlätta för 

ekologisk odling och matproduktion likaväl som en hållbar konsumtion av livsmedel. 

Kommunen måste givetvis driva den egna verksamheten i en miljö- och klimatvänlig 

riktning. Men även företag och privatpersoner måste påverkas med alla till buds stående 

medel såsom tillståndsgivning, rådgivning och nätverkande. Idébaserade folkrörelser kan 

ha en viktig roll som samverkansparter. För att nå de uppsatta klimatmålen måste den 

materiella konsumtionen i vårt samhälle minskas. Cirkulär ekonomi och delningsekonomi 

är viktiga inslag. En konsekvens blir då naturligt att försäljning och produktion av många 

produkter minskar. Den strukturförändring som följer får inte ses som ett hot utan en 

möjlighet. Livskvalitén kan bli större med färre prylar. Rädsla för nedläggningar och 

arbetslöshet får inte stå i vägen för en nödvändig omställning. Vi måste vara innovativa 

och kan behöva hitta nya verksamheter och försörjningsmöjligheter.  

Sammanfattningsvis vill FN-föreningen särskilt trycka på i planen att kommunen:  
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Utvecklar effektiva påtryckningsmedel för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen  

Svar: I planen föreslås mål för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Åtgärder 

som kopplar till detta mål är framför allt inom åtgärdsområde Cirkulär ekonomi, bland 

annat åtgärder 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8 och 3.9, men även bland annat åtgärd 4.1, 4.2, 5.4, 5.5 

och 5.6. 

Fortsätter att vara en certifierad Fairtrade-kommun  

Svar: Gällande Fairtrade City beslutade kommunstyrelsen 2021-09-29 att Kristianstads 

kommun ska fortsatt vara en diplomerad Fairtrade City-kommun. 

Agerar för ökad cykling genom både infrastrukturförbättringar och beteendepåverkan  

Svara: En ökad andel cykling är en förutsättning för att minska utsläppen från 

transportsektorn. Planen innehåller mål och åtgärder för arbetet, bland annat åtgärd 4.3, 

4.4 och 5.7. Dessutom utgör Trafikstrategins och Trafikplanens syfte ett minskat 

bilresande och utökad cykel- och kollektivtrafik. 

Är positiv till utbyggnad av vindkraft och främst havsbaserad sådan  

Svar: I samband med arbetet med en ny översiktsplan ska en revidering av befintlig 

vindbruksplan ske (åtgärd 1.11). 

Tar fram en plan för solparkslokalisering och på olika sätt främjar solenergin  

Svar: Gällande solenergi innehåller planen såväl mål som åtgärder för att främja 

utbyggnaden av solelproduktion i kommunen.  

Bygger ut biogasanläggningen i Karpalund på ett hållbart sätt med tanke på de ökade 

behoven av energi.  

Svar: Gällande biogas föreslås en åtgärd för att ta fram en strategi och handlingsplan för 

att stärka och utveckling produktion och användning av biogas (1.6). 

16. Extinction Rebllion 

Först. Målen behöver skrivas ut/ upprepas i åtgärdsplanen. Målen behöver vara mätbara 

med tidsplan och uppföljning.  

Svar: I den reviderade versionen av fördjupad åtgärdsbeskrivning (bilaga 1) görs för 

respektive åtgärd en koppling till de lokala målen. Samtliga föreslagna mål är kvantifier- 

och mätbara, innehåller målår och ämnas följas upp årligen enligt avsnittet 

Implementering, uppföljning och aktualisering.  

Det saknas uppskattningar, beräkningar av åtgärdernas minskade utsläpp, och koppling 

till den framtagna koldioxidbudgeten. Använd budgeten för att tydliggöra vad som krävs 

för att nå Parisavtalet.  
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Svar: Kommunens koldioxidbudget är framtagen som en information och är därför inte 

styrande. Åtgärderna är relativt breda för att inte hindra exempelvis nya tekniska 

lösningar eller arbetssätt samt för att ta höjd för eventuella ändringar i lagstiftning, vilket 

innebär att effekter kan uppskattas först i ett senare skede. Ambitionen är dock att ta fram 

dylika beräkningar framgent. I den årliga uppföljningen görs bedömning av åtgärdernas 

genomförande och måluppfyllelse.  

Persontransporter borde ha en egen avdelning, eftersom det är där de största utsläppen 

som går att påverka finns.  

Svar: Mål 6 gäller persontransporter samt flertalet åtgärder. Bedömningen är att de 

föreslagna åtgärdsområdena är lämpliga utifrån de områden som ska täckas av planen. 

Även andra styrdokument såsom trafikplan berör persontransporter. 

Använd ordet drivmedel istället för bränsle.  

Svar: Förslaget implementeras genomgående i planen. 

Lägg till mål med krontäckning, förutom allt annat positivt är träden den enda 

koldioxidifällan och sänkan som finns lätt tillgänglig.  

Svar: Krontäckning hanteras framför allt i kommunens Grönplan. Åtgärd 2.3 syftar till att 

stärka bevarande och nyplantering av träd i tätorter. 

Och följande i planen: 2.3 Öka mängden stora träd, bevara etablerade träd. Det tar 20 år 

innan ett nyplanterat sänker temperaturen vid en värmebölja. Ställ krav på att stora 

företagsetableringar, biltema o dyl, planterar träd, behåller träd.  

Svar: Processen för hänsyn för bevarande och plantering av träd hanteras i åtgärd 4.6.  

3.0 Inventera befintliga huskroppar, byggnader och överloppshus inför nybyggnation. 

Skapa en återbyggdepå eller en digital plattform för tillvaratagande av byggmaterial. 

Minska byggsvinnet. Här finns en stor potential, byggbranschen står för 10-13% av 

utsläppen.  

Svar: Återbyggdepå kan ingå som del av åtgärd 3.2 för intern användning. Gällande extern 

återanvändning av byggmaterial hanteras det som en del av kommande avfallsplan. 

4.4 "Kommunens cykelinfrastruktur ska bli så säker, gen och lätt att hitta i, så att fler väljer 

cykel framför bil." För både klimat, hälsa och luftkvalité. Trafikplanen ska genomföras. 

Svar: Tillägg görs ”… för att fler ska ha möjlighet att välja cykel framför bil." i den 

fördjupade åtgärdsbeskrivningen. 

17. S-föreningen (S)amverkan i Kristianstad 

S-föreningen (S)amverkan i Kristianstad (”staden öster om Helgeå”: Centrum/Söder, 

Sommarlust/Kulltorp, Parkstaden/Egna hem, Hammar/Hammarslund/Nosaby och 

Österäng) 2022-06-30  
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Yttrande över klimat- och miljöplanen 2022-2026  

S-föreningen (S)amverkan i Kristianstad tycker planen är ambitiös och visar på att 

Kristianstads kommun inser allvaret i klimathoten men också miljöhoten och vill bidra till 

att lösa dem. Vi vill betona att de kommande 4 åren är av synnerlig vikt för vårt klimat och 

miljö. Det är nu vi behöver spänna musklerna för att rädda klimatet. Många av målen är 

bra men behöver brytas ner till delmål för att bli mätbara. Det är positivt att 

utgångspunkten för planen är Agenda 2030, de 17 globala hållbarhetsmålen, där flera mål 

är relevanta för planen. Utmaningarna kring klimatet i vår kommun handlar främst om 

transporterna och jordbruket där kraftiga insatser krävs. Det är bra att målen kring 

transporter anger att 50 % av alla transporter i kommunen ska ske med kollektivtrafik, 

cykel eller gång. Ett tufft mål i vår ytmässigt stora kommun. För att nå målen om ökad 

kollektivtrafik, krävs en bättre kollektivtrafik: lägre priser, hållplatser som är bättre 

anpassade till resenärernas boende och resvanor. Ökad kolinlagring ska utredas vilket är 

positivt men inte tillräckligt. Det behövs verkstad nu. Konsumtionsutsläppen ska också 

utredas vilket inte är tillräckligt, åtgärder behövs nu. Klimatet kan inte vänta! Buller och 

luftföroreningar tas upp i miljöavsnitten vilket är bra då sådana föroreningar orsakar 

sjukdom och tom död.  

S-föreningen (S)amverkan vars geografiska område är större delen av själva staden 

Kristianstad, vill särskilt trycka på följande åtgärder i planen.  

• Att kommunen agerar för ökad cykling genom både infrastrukturförbättringar och 

beteendepåverkan  

 

Svar: En ökad andel cykling är en förutsättning för att minska utsläppen från 

transportsektorn. Planen innehåller mål och åtgärder för arbetet, bland annat 

åtgärd 4.3, 4.4 och 5.7. Dessutom utgör Trafikstrategins och Trafikplanens syfte ett 

minskat bilresande och utökad cykel- och kollektivtrafik. 

 

• Att kommunen påverkar fastighetsägare att installera mer solenergi på taken 

 

Svar: Utbyggnadstakten för solenergianläggningar på kommunens egna fastigheter 

föreslås att öka i åtgärd 1.7. Installation av solceller ska stimuleras till i 

markanvisningar och exploateringsavtal. 

  

• Att Renhållningen inrättar en återbruksbutik i centrum där man kan shoppa 

klimatsmart 

 

Svar: Förslaget hanteras inom ramen för framtagande av avfallsplan. 

 

• Att genomfartsvägar i centrala staden, som Snapphanevägen, på sikt blir lokalgata 

för att undvika luftföroreningar, buller mm.  

 

Svar: Minskad biltrafik är ett mål i planen. 
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• Att ABK och andra fastighetsägare snabbt bygger ut laddstolpar vid sina 

fastigheter  

 

Svar: Förslaget berörs i åtgärd 1.3 Laddinfrastrukturen för elfordon ska utvecklas 

genom att kommunen möjliggör utbyggnad av laddstolpar, där ABK har delansvar. 

Samt i åtgärd 1.5 Kommunen ska i markanvisningar och exploateringsavtal 

stimulera till installation av laddstationer och solceller. 

 

• Att fler träd planteras i centrala Kristianstad, bl a när nya bostadsområden byggs, 

för klimatets skull men också för trivsel och rekreation  

 

Svar: Förslaget hanteras i åtgärd 2.3 ”Träd ska bevaras och fler träd planteras i 

tätortsmiljöer för att öka beskuggning, framför allt i närheten av förskolor, skolor, 

lekplatser och äldreboenden”. Samt i åtgärd 4.6 ”Ett systematiskt arbete med 

klimat- och miljöhänsyn i samhällsbyggnadsprocessen med ständig förbättring ska 

utvecklas”, men även i kommunens Grönplan. 

Slutligen vill S-föreningen (S)amverkan betona vikten av att kommunen i sitt klimat- och 

miljöarbete mobiliserar allmänheten i arbetet, såväl som näringslivet och den idéburna 

sektorn, men också att samverkan sker både nationellt och internationellt för att lära och 

utveckla metoder på området.  

18. Naturskyddsföreningen 

Remissvar Klimat- och miljöplan 

Naturskyddsföreningen har tagit del av remisshandlingarna för Kristianstads kommuns 

Klimat- och Miljöplan. Vi ser i detta arbete ett stort steg framåt för att göra kommunens 

arbete inom klimat och miljö överskådligt. Vi ser även mycket positivt på att kommunen 

har lyssnat och tagit till sig förslag och idéer som kommit upp under samrådsmöten vi 

deltagit i. 

Vi har gått igenom dokumenten ingående vad angår klimat, inom studiecirkeln 

Klimatverkstad där även andra organisationer deltar. De flesta frågor från detta arbete 

framfördes under senaste samrådsmötet för klimatet. Detta remissvar ska ses som 

föreningens synpunkter. 

Övergripande ser vi några behov av kompletteringar och höjning av ambitionsnivån, även 

om planen i stort har många goda intentioner. För att göra en komplett analys krävs 

mycket bred kunskap vilket vi inte kan bidra med i alla hänseenden. Vi anser dessutom att 

det är otydligt vilka delar inom viable cities som ingår i klimat- och miljöplanen. Vissa 

delar är med, andra inte. Vi önskar ett generellt förtydligande kring hur viable cities blir en 

del av kommunens klimat- och miljöarbete  

Svar: Via kommunens deltagande i Viable Cities har kommunen möjlighet att stärka sitt 

klimatarbete, genom stöd från programkontoret och genom samverkan med andra 

deltagande kommuner samt myndigheter och övriga medlemmar inom programmet.  
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1) Ansvar vid uteblivet arbete – tydliga formuleringar önskas  

Fina ord är bra – men utförs de inte så är allt förlorat. Därför ser vi det som helt 

nödvändigt att ett tydligt ansvar läggs på beslutsfattarna i kommunen, med en tydlig 

konsekvens vid uteblivet arbete. I avsnitt om uppföljning ser vi att man lyssnat på dessa 

förslag, men vi vill gärna se en ännu tydligare formulering. Vem ska granska om arbetet 

utförts? Hur ofta granskas? Vad händer om ansvariga inte utfört det som skulle gjorts? Hur 

hanteras ansvarsfördelning mellan nationell och kommunal nivå i fall där utsläpp inte 

minskas inom t ex jordbruk och transport? Ett årligt offentligt redovisningstillfälle är 

önskvärt. Det är också önskvärt att otillräckligt utförande får en tydlig ansvarsplacering. Vi 

ser en risk att det återigen kan uppstå ett långt glapp mellan denna plan och kommande 

plan, eftersom man vill vänta till år 2026 för att utföra aktualisering - vilket, som vi 

uppfattar det, innebär utvärdering och arbete med nya formuleringar.  

Svar: Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för planens genomförande och 

respektive nämnd/bolagsstyrelse ansvarar för genomförandet av egna åtgärder. 

Uppföljning av åtgärdsarbetet ska ske årligen. Planen gäller till och med 2026 och under 

2026 sker en aktualisering av planen, vilket kan innebära att föreslagna mål och åtgärder 

revideras, kompletteras och utvecklas. 

2) Koldioxidbudget – implementering saknas 

Svar: Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 att koldioxidbudgeten skulle ingå som en 

information i den årliga klimatredovisningen. Det innebär att den för närvarande inte är 

styrande. 

2.a) 1,5 istället för 2 grader. 

Det är oroväckande att läsa att koldioxidbudgeten i klimatredovisningen utgår från 2 

graders mål. Parisavtalet säger att vi ska hålla den globala medeltemperaturen långt under 

2 grader och sträva efter att begränsa den till 1,5. Om siffrorna stämmer för 2 grader så är 

det i verkligheten mycket lägre utrymme för utsläpp. Framöver måste koldioxidbudgeten 

utgå från1,5-gradersmålet. 

Svar: Koldioxidbudgeten är beräknad utifrån den metodik som tagits fram av forskare vid 

bland annat Uppsala universitet och är jämförlig med dylika budgetar som tagits fram i 

andra kommuner och län. Kristianstads kommun har beräknat sin egen budget, men 

utifrån den metodik som vid tidpunkten fanns att tillgå, vilken utgick från 2-gradersmålet. 

2.b) Implementera budget i verksamhet och sektorer 

Koldioxidbudget finns delvis i kommunen, men bara i form av hur mycket utsläppen 

behöver minska. Meningen med en sådan budget borde vara att sätta ramar för vilka 

utsläpp som ska minska. Mängden kvarvarande koldioxid som enligt Parisavtalet kan 

tillåtas släppas ut bör alltså fördelas på olika sektorer för varje år. En bra början är den 

strategiska färdplanen som visar upp önskad utsläppsminskning för varje år fram till 

2024. Men helheten saknas samt fördelning av mängden koldioxid. 
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Svar: I åtgärd 5.5 föreslås att en fördjupad kartläggning av förvaltningarnas totala 

klimatpåverkan genomförs. Detta för att ge förutsättningar för att koppla ihop 

klimatbudget med ekonomisk budget. I arbetet med Viable Cities-projektet Klimatneutrala 

Kristianstad 2030 pågår ett arbete med att kvantifiera nödvändiga utsläppsminskningar 

inom framför allt transport- och jordbrukssektorn. 

2.c) Budget för lustgas och metan 

En problematik med koldioxidbudget är att man inte kommer åt övriga växthusgaser, 

såsom lustgas och metan vilka utgör en betydande del av kommunens utsläpp, främst från 

jordbruket. Vi föreslår att Kristianstads kommun går före som jordbrukskommun och 

visar upp en budget även för metan och lustgas. 

Svar: Som angivit i tidigare svar har kommunens koldioxidbudget utgått från den 

befintliga, fritt tillgängliga metodiken. Det är önskvärt att även andra växthusgaser 

inkluderas i en klimatbudget för en mer komplett bild. På samma sätt bör en större del av 

de konsumtionsbaserade utsläppen ingå. 

3) Ekonomisk budget - saknas 

Stora investeringar och utgifter är innebörden av planens målsättningar. Därför är det 

nödvändigt att bygga upp en grovt uppskattad budget som tydliggör behoven för att dessa 

mål ska kunna nås. 

Åtgärderna är skrivna på en generell nivå vilket innebär att kostnader och effekter kan 

uppskattas först i ett senare skede. Det är ansvarig nämnd eller bolagsstyrelse som 

ansvarar för att genomföra åtgärden. 

4) Ekonomi – munkmodellen 

Tomelilla kommun gick nyligen ut med att vara först bland Sveriges kommuner att 

anamma munkmodellen som ekonomisk modell. Vi anser att Kristianstad ska vara med 

från början med att införa munkmodellen, även kallat donut-ekonomi, skapad av 

ekonomen Kate Raworth. Den främsta anledningen är att alla länder bör komma bort från 

BNP som mått för välstånd. Detta har aktualiserats särskilt i närtid då både FNs Antonio 

Guterres och flera partiledare i Sverige nu är positiva till gå bort från BNP som mått för 

välstånd. Munkmodellen ger en tydlig intention att hålla ekonomin inom de planetära 

gränserna för att bland annat undvika utarmning av natur och resurser. Observera att 

detta inte är samma som cirkulär ekonomi (som inte tar hänsyn till planetära gränser). I 

åtgärd 5.6 står det: “kommunen anordnar regelbundet tillväxtträffar och fredagsfrukostar, 

där näringslivet utbyter erfarenheter och kommunen informerar om aktuella frågor som 

påverkar företagarna.” Vi anser att det är fel att stimulera till tillväxt. I stället bör fokus 

vara på välfärd som inte överskrider planetära gränser och globalt säkrar humanitära 

basala behov.  

Svar: Kristianstads kommun är angelägen om att arbeta för en hållbar utveckling i enlighet 

med Agenda 2030 och de globala målen. Den föreslagna klimat- och miljöplanen utgör en 

viktig del av arbetet med ekologisk hållbarhet. Parallellt pågår ett arbete i kommunen med 

att samordna, stärka och utveckla arbetet med miljömässig, social och ekonomisk 
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hållbarhet i Kristianstads kommun. I detta ingår att ta fram ett övergripande 

styrdokument som ska samla hållbarhetsarbetet i linje med Agenda 2030 i kommunen. 

5) Energiproduktion – höj ambitionen  

5.a) Den förnybara elproduktionen ska uppgå till minst 700 GWh år 2030.  

Ett av kommunens förslag till nya mål är: Den förnybara elproduktionen ska uppgå till 

minst 500 GWh år 2030. Men på lång sikt måste ambitionen vara att kommunen i 

genomsnitt blir självförsörjande på el, så som var målet i den tidigare vindbruksplanen. 

Detta innebär att det slutliga målet bör ligga runt 900 – 1000 GWh. Klimatredovisningen 

visar att den förnybara elproduktionen fördubblades mellan år 2010 och år 2017 till ca 

360 GWh, men utvecklingen har sedan stått still sedan kommunen lade in veto mot 

vindkraftsparken Taggen. Det finns fortfarande möjlighet att öka vindkraftproduktionen 

inom kommunen och utbyggnaden av solcellsanläggningar har bara börjat. Vi föreslår att 

den förnybara elproduktionen ska uppgå till minst 700 GWh år 2030.  

Svar: Det bedöms i nuläget inte vara realistiskt med 700 GWh förnybar elproduktion i 

kommunen till år 2030, vilket framför allt beror på att utbyggnaden av vindkraft har 

avstannat. 

5.b) År 2030 ska 200 GWh solel per år produceras i kommunen  

Nästa mål är: År 2030 ska 40 GWh solel per år produceras i kommunen År 2020 

producerades cirka 14 GWh solel, men utbyggnaden kommer nu att gå mycket fortare än 

kommunen förutsett eftersom elpriserna stigit våldsamt under det senaste året. Det finns 

redan en ansökan om att bygga en stor anläggning med en elproduktion av ca 120 GWh 

som kan vara färdig år 2025. Kommunens blygsamma mål kan alltså överträffas flera 

gånger om innan år 2030. Vi föreslår att år 2030 ska 200 GWh solel per år produceras i 

kommunen  

Svar: Målet för solelproduktion utökas till 100 GWh per år till år 2030.  

5.c) År 2025 ska de kommunala solenergianläggningarnas samlade effekt uppgå till minst 

10 MW.  

Mål 9 är: År 2025 ska de kommunala solenergianläggningarnas samlade effekt uppgå till 

minst 5 MW. Eftersom solcellsparken ”Solpunkten” vid Lägsta punkten redan har 4 MW 

effekt lär också detta mål var lätt att nå och överträffa. Vi föreslår att år 2025 ska de 

kommunala solenergianläggningarnas samlade effekt uppgå till minst 10 MW.  

Svar: I detta sammanhang räknas inte Solpunkten som en kommunal anläggning, då den är 

en ekonomisk förening där kommuninvånare och företag kan köpa andelar. De 

kommunala anläggningarna står i dag för omkring 2,3 MW och det bedöms ambitiöst men 

realistiskt att med 5 MW till år 2025. 

5.d) Utreda storskalig lagring av el och vätgas eller liknande  

En viktig del av ett mera självförsörjande samhälle är lagring av överskottsel. En stor 

utmaning är att lagra för användning under vintersäsongen. Även om en del av 



44 

 

Kristianstads kommun | 2022 

lösningarna är under utveckling är det mycket viktigt att kommunen utreder lösningar och 

placeringar för att snabbt kunna bygga och utveckla. Vätgasomvandling är en möjlighet, 

men även stora stationära batterier baserade på natrium och järn eller liknande är 

intressanta.  

Svar: Energilagring är tillagd till åtgärd 3.5 i den fördjupade åtgärdsbeskrivningen. 

5.e) Utreda solvärmeproduktion samt lagring av värmeenergi  

Solvärme har ett stort potential då det producerar varmt vatten både vår, sommar och 

höst. Härnösands kommun har ett pilotprojekt som visat sig intressant. Även här behöver 

Kristianstads kommun utreda placering och lösningar då det är stora ytor som behöver tas 

i anspråk både för solvärmeparker och för lagring av varmt vatten. Detta är ett sätt att fasa 

ut biobränslen från skogsråvara (se punkt 5.g)  

Svar: Energilagring är tillagd till åtgärd 3.5 i den fördjupade åtgärdsbeskrivningen. 

5.f) Utreda placering av solcells- och solvärmeparker för hela kommunen  

Åtgärd 1.7: Utbyggnadstakten för solenergianläggningar på befintliga byggnader ska öka 

och storskaliga solcellsparker på egna fastigheter ska utredas. Höj ambitionen och utreda 

för storskalig solcellsparker samt solvärmeparker inom hela kommunens geografiska 

område. Detta måste bli ett underlag för övergripande planering i kommunen då stora ytor 

behövs tas i anspråk.  

Svar: Åtgärden gäller kommunens egen mark och egna fastigheter. För anläggning på 

annan mark ansvarar respektive markägare och det är Länsstyrelsen som bedömer om 

naturmiljön riskerar att ändras.  

5.g) Biobränslen - Sätt ett hållbarhetsmål för träflis  

Fjärrvärmen i Kristianstads kommun skapas huvudsakligen av träflis. Enligt Svenska 

Naturskyddsföreningen bör man inte använda stock eller rötter då återbetalningstiden för 

denna kolinlagring är för lång. Vi önskar en målsättning som säkrar att den skogsråvara 

som kommunen eldar ska vara rester från ekologiskt hållbart skogsbruk. Det innebär både 

att det inte är stockar eller rötter som eldas, samt att mängden skogsråvara inte orsakar 

extra avverkning utöver det som görs för andra ändamål och i övrigt kommer från 

avverkningar som är ekologisk hållbara. Artutrotningen i svenska skogar måste stoppas.  

Svar: Endast svensk råvara används till fjärrvärmen, i övrigt följs myndigheters regler och 

EU:s regler för hållbarhetsbesked.  

5.h) Biobränslen - Kontrollprogram av leverantörer och egna lager  

Kontroll av leverantörer biobränsle är viktig då materialet är svårbedömd vid leverans. 

Leverantörer som inte utför flisning av stock och rot kan få förtur för att gynna 

omställningen i branschen. Man bör utreda om fjärrvärmeanläggningens egen buffert av 

stock för flisning kan undvikas och istället ha lager av flis redo som buffert. Om inte bör 

det även finnas kontrollprogram att lagret kommer från stockvirke från FSC-märkt 

avverkning och att det inte går att använda för virkesproduktion. Vi anser dock att FSC-
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märkningen inte säkerställer ett hållbart skogsbruk i Sverige, men det är brist på bättre 

märkningar som till exempel säkrar hyggesfritt skogsbruk.  

Svar: Endast svensk råvara används till fjärrvärmen, i övrigt följs myndigheters regler och 

EU:s regler för hållbarhetsbesked.  

5.i) Biobränslen - Förbereda inför en framtid med begränsade mängder träflis  

Den samlade mängd Svensk skogsråvara som kan anses vara hållbar, måste fördelas bland 

många intressen. Därför ser vi ett behov av ransonering där varje enskild verksamhet får 

tilldelad en årlig mängd. Skogen räcker inte till allt och det finns anledning att utgå ifrån 

kommande skärpningar inom mängden avverkningar på grund av den klimatnytta en 

kvarstående skog har. Ämnet är såklart stort och komplext, eftersom alternativen kan 

ställas upp som sämre, tex ökad användning av fossil energi. Men ett annat alternativ, som 

även är en nödvändig åtgärd, är att minska den generella energianvändningen. Detta bör 

såklart redas ut på nationell nivå, men kommunen bör vara redo för en anpassning till 

kommande förändringar. Solvärme är också en intressant lösning i sammanhanget.  

Svar: Kommunen är enig i vikten av att prioritera energieffektiviseringar, se bland annat 

åtgärder 1.8, 5.2 och 5.3. 

6) Jordbruk – allvarlig brist på miljömål angående gödsel och bekämpningsmedel 

Jordbruket är centralt för kommunens klimat- och miljöarbete. Därför är det en stor brist 

att kommunen inte tar till fler målsättningar och planer inom jordbrukets miljöpåverkan. 

Inom Viable Cities kommer det att vara stort fokus på klimatarbete inom jordbruk, men 

miljödelen går delvis under radarn. Klimat- och Miljöplanen innehåller bra delar som rör 

jordbruk, dock kan vissa av dessa behövas förtydligas. Tex Minska matsvinn i alla led. 

Dricksvattentäkter. Luftföroreningar. Biogödsel. Inköp av mat som gynnar hållbar 

matproduktion. Inom dessa områden kan man arbeta för miljöarbete inom jordbruk, men 

mer behövs. Källan till många problem i vår natur och miljö är intensivt konventionellt 

jordbruk, vilket det finns mycket av koncentrerad i slättlandskapet i kommunen. Främst är 

det gödselhantering samt bekämpningsmedel som påverkar vattenmiljöer och 

naturmiljöer på land, negativt. Det skadar biologisk mångfald och vattenkvalité. Därför 

måste Kristianstads kommun ta ansvar och sätta upp tydliga mål för hur vi ska hindra den 

negativa påverkan på ett strukturellt plan. Vi är medvetna om att många regler är 

nationella eller internationella, men det finns rådighet för kommuner att påverka lokalt. 

Det enklaste instrumentet är att främja ekologiskt jordbruk. Detta är fritt från 

bekämpningsmedel och konstgödsel. Slutligen vill vi gärna understryka en central mening 

som vi stöttar till fullo: ”kommunen är en viktig medaktör och utgör en länk mellan den 

lokala lantbrukaren och det regionala samt nationella arbetet.”. Det är bra och viktigt att 

kommunen visar att man har rådighet inom jordbrukssektorn.  

Svar: Klimat- och miljöplanens åtgärder berör jordbruket ur flera olika aspekter, bland 

annat 1.6, 3.3, 3.4, 4.7 och 5.6. Åtgärder kopplat till bekämpningsmedel hanteras i 

kemikalieplanen, medan vattenkvalitet och biologisk mångfald framför allt hanteras i 

kommande naturvårdsplan. 
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6.a) Förtydliga ordvalen hållbart och cirkulärt 

Angående åtgärd 5.6: ”Kommunen ska stötta lokala jord- och skogsbrukare samt det 

övriga näringslivet i omställningen mot ett cirkulärt och hållbart företagande.” 

Det otydliga begreppet ”hållbart företagande” ger för stora tolkningsmöjligheter. Även 

ordet “cirkulärt företagande” är här missvisande då cirkulär ekonomi definitionsmässigt 

inte innefattar matproduktion och övrig grön näring. En förklaring till detta kan man läsa 

här: 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vad-menas-med-cirkular-ekonomi/ 

Ett hållbart företagande kan av vissa anses enbart innebära ekonomisk hållbarhet, utan 

ekologisk hållbarhet. Ordet hållbart måste därför definieras tydligare , vilket inte görs i 

den fördjupade åtgärdsplanen. 

Vi föreslår att istället använda uttrycket ”ekologiskt hållbart skogs- och jordbruk” samt att 

särskilja målen så att ”cirkulärt” i detta sammanhanget förtydligas angående “övriga 

näringslivet” 

Svar: Åtgärden omformuleras till ”Kommunen ska stötta lokala jord- och skogsbrukare 

samt det övriga näringslivet i omställningen mot ett ekologiskt hållbart och cirkulärt 

företagande” 

6.b) Visa hur ett hållbart jordbrukssamhälle ser ut. 

Sätt ett hållbarhetsmål för antal djurenheter i kommunen. Även om kommunen inte skulle 

ha rådighet att bestämma om utvidgning och nyetablering av djurproduktion, finns det 

god anledning att sätta upp mål för hur många djurenheter som Kristianstads kommun 

kan hysa i ett hållbart samhälle med självförsörjning av foder och hantering av gödsel som 

inte ger negativ påverkan på naturmiljöerna. Det ger tydlighet i var vi står idag. Detta är 

komplext men viktigt att informera samhället om.  

Svar: Frågan är komplex. En stor andel av svenskars köttkonsumtion kommer från 

importerat kött. Minskad köttkonsumtion bör i första hand vara på bekostnad av 

importerat kött. Dessutom mättar livsmedelsproduktionen i kommunen inte enbart 

Kristianstadsbor, varför systemavgränsningen inte är helt lätt. Åtgärd 3.5 berör 

kommunala matinköp som gynnar hållbar matproduktion och minskar klimatpåverkan. 

6.c) Peka ut känsliga områden 

Peka ut lokala områden där hantering av gödsel och bekämpningsmedel bör ske med stor 

försiktighet - dvs främst i närheten av alla känsliga naturområden och vattendrag. 

Svar: Detta får hanteras som en del av naturvårdsarbetet. 

6.d) Kommunicera med brukare för att minska negativ påverkan 

Kommunen måste säkerställa god kommunikation med samtliga brukare kring hur man 

kan hindra den negativa påverkan från gödsel och bekämpningsmedel på naturmiljöer i 
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närheten av åker, t ex beroende på vind och väder. Se gärna bifogade presentationer från 

Greppa Näringen som ger konkreta exempel på åtgärder på gårdsnivå. 

Prioriteringsområden bör vara lantbruk som påverkar ytvatten med lägre status än “god”. 

Se karta nedan. 

Svar: Detta får hanteras som en del av naturvårdsarbetet. 

6.e) Samarbeta med enskilda storskaliga djurhållare kring ammoniakutsläpp 

Samarbeta med enskilda gårdar med stora besättningar för att se hur man särskilt kan 

minska ammoniakutsläppen.  

Svar: Detta får hanteras som en del av naturvårdsarbetet. 

6.f) Sätta mätbart mål för ammoniakutsläpp Det praktiska arbetet med att minska den 

negativa påverkan behöver stöd i ett mål. Här finns EUs Takdirektiv (NECD) där Sverige 

åtagit sig att minska bland annat ammoniakutsläppet. Eftersom Skåne med Kristianstad 

utgör en stor utsläppskälla är det också här det bör arbetas med minskningen. Enligt RUS 

har utsläppen minskat sedan 1990 för att stagnera inom de senaste åren. Det behövs 

därför ett aktivt arbete med minskningen. Kristianstads kommun står för 1155 ton utav 

Skånes 8074 ton. Sverige har satt som mål att komma ner på 48.000 ton till 2030. Idag 

ligger Sverige på ca 53.000 ton beroende på räknesätt. Vi måste vara delaktiga i den 

minskningen! Om man utgår ifrån att kommunen står för 1155/53000 = 2,18% av 

Sveriges utsläpp bör man ha som mål att bidra med minskningen utifrån 53.000-48.000 = 

5.000. 5.000 x 0.0218 = 109 ton. Alltså bör vi åtminstone sätta ett utsläppsmål för 

ammoniak på 1155-109 = 1046 ton. Men det är en låg ambition då minskningen ligger 

efter och vi faktiskt har varit nära detta ett par år tidigare. Vi föreslår en mer ambitiös 

målsättning på 1000 t till 2026 och 900 ton till 2030. Greppa Näringen har visat på flera 

åtgärdsförslag för att hindra ammoniakutsläpp från stall, lagring och användning. Det 

finns även ekonomisk incitament för enskilda lantbrukare att minska kväveavgången. 6.g) 

Säkerställa en god tillsyn Det är mycket viktigt att tillsyn från kommun ska fungera för att 

hindra lagbrott kring att gödsla utanför åkermark och lagbrottet att gödsla i 

naturbetesmark ( det är lagbrott enligt miljöbalken oavsett om det ansöks om 

miljöersättning eller inte ). Vi ser ett behov av att säkerställa tillräckligt med 

tillsynspersonal för att utföra en god tillsyn inom kommunens lantbruk. Mer information: 

Greppa näringen (praktiska åtgärder): Checklista ammoniak spridning ( pdf ) 

Greppa näringen (kartor, siffror): ammoniak avgång ( pdf ) 

SMHI: https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/ ( välj ammoniak+kristianstad ) 

Karta över ytvattnets näringspåverkan: 

https://www.skanesmiljomal.info/bedomningar-2022/ingen-overgodning-2022/ 

(karta från 2021 har försvunnit - vi lägger in den här nedan) 

Svar: Detta får hanteras som en del av naturvårdsarbetet. 
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6.h) 30 % ekologisk jordbruksmark till 2030 - eller högre! 

Kristianstad är nu bland de sämsta inom andelen ekologisk jordbruksmark och vi drar ner 

genomsnittet i Skåne. Ekologisk produktion är ett mycket bra, väl implementerat och 

starkt verktyg för att minska brukandet av bekämpningsmedel och ger många andra 

värden såsom ökat biologisk mångfald. Det nationella målet ligger på 30 % till 2030 och 

det finns även EU-mål om 25 % ekologisk jordbruksmark till 2030. Enligt Jordbruksverket 

ligger Kristianstads kommun på runt 8 % ekologisk jordbruksmark. Det är relativt lågt i 

jämförelse med genomsnittet på 19 % på nationell nivå. Det är även under genomsnittet i 

Skåne och grannkommuner ligger före. Östra Göinge med 35 %, Sjöbo med 21 %, 

Hässleholm med 11 %. I topp ligger en kommun på 78 %. 

https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2022/06/03/andel-ekologiskt-odlad-

jordbruksmark-pe r-kommun/  

Svar: Andelen ekologisk jordbruksmark i Kristianstads kommun är låg jämfört med det 

nationella genomsnittet och för att Kristianstad ska bidra till måluppfyllelse på nationell 

och EU-nivå bör andelen öka, vilket åtgärden kan bidra till. 

6.i) 60 % ekologisk mat i offentliga kök till 2030 - eller högre! Regeringen har satt målet 

om 60 % ekologiska ingredienser i mat som serveras i regioner och kommuner. Malmö är 

dock redan uppe på 70 % år 2020 - och hade målet om 100 % till 2020. Kristianstads 

senaste mätning låg på 43 % med en stadig liten ökning varje år. Dock räcker inte denna 

årliga ökningen för att nå riksmålet om 60 % till 2030. Det behövs informations- och 

utbildningsinsatser, samt benchmarking om ekologiskt i skolor, förskolor, sjukhus och 

äldreboenden. Detta bör komma in i livsmedelpolicyn som behöver ett målår enligt vår 

kommentar under avsnitt 8.  

Svar: Förslaget hanteras i arbetet med ny livsmedelspolicy. 

7) Fler cykelmål och högre ambitioner 

Ökad cykling och minskad bilanvändning är tydligt ett av de mest självklara verktyg för att 

minska utsläppen i kommunen. Samtidigt ger det betydande effekter eftersom 

investeringar i cykelinfrastruktur är mycket lönsamma för samhället. Redan efter ett par 

år kan investeringar vara återbetalda genom minskat sjukfrånvaro, ökad folkhälsa etc. 

Svar: Kristianstad är en relativt stor kommun med hög andel landsbygd. Målet om 

färdmedelsfördelning är satt utifrån detta perspektiv, där det tagits höjd för att vår 

kommuns förutsättningar. Åtgärd 4.4 berör förbättrad cykelinfrastruktur. 

7.a) Mäta oftare 

En mycket viktig åtgärd vi saknar, är att mäta oftare. I dagsläget använder kommunen 

regionens mätningar för resvanor, men dessa utföras enbart vart femte år. Tidsbristen för 

att klara klimatmålen tvingar oss nu att följa upp oftare för att kunna se om åtgärder 

behövs och kunna granska om det blivit effekt. Vi föreslår att mäta varje år. 

Svar: Det vore önskvärt med fler och tätare mätningar. Kommunen ser på möjligheten att 

komplettera med andra typer av mätningar. 

https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2022/06/03/andel-ekologiskt-odlad-jordbruksmark-pe%20r-kommun/
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2022/06/03/andel-ekologiskt-odlad-jordbruksmark-pe%20r-kommun/
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7.b) Fler cykelmål och högre ambitioner 

Flera mål behövs för att följa utvecklingen och för att kunna sätta in åtgärder där det 

behövs. Vi tipsar här om samarbetskommunen Køge, i Danmark, som har följande mål: 

Ett mål är att andelen cykelresor har målsättningen 20 % till 2030. Det är lågt satt och det 

finns stora potential pga dagens höga bilanvändning på korta sträckor. Växjö har 

ambitionen att gå från dagens 19 % till 40 % år 2030. Vi anser att Kristianstad kan bättre 

än 20 % och bör ha flera delmål. Vi föreslår 25 % till 2025 och 30 % till 2030. Boverket har 

också mål om andelen bilar i stadsmiljö som vi gärna ser implementerad i trafikplanen i 

stället för att enbart omnämnas i denna.  

Svar: Kristianstad är en relativt stor kommun med hög andel landsbygd. Målet om 

färdmedelsfördelning är satt utifrån detta perspektiv, där det tagits höjd för att vår 

kommuns förutsättningar. 

7.c) Visa framfötterna, viljan och medverkande anda - delta i kommunvelometern Det är 

oroande att kommunen anser att det räcker att delta vartannat år i kommunvelometern. 

Genom denna brist på kontinuitet visar man inte bara ointresse utan även brist på vilja, 

ledarskap och medverkande-anda. Kommunen bör självklart årligen stötta upp kring 

Cykelfrämjandets undersökning Kommunvelometern. Kostnaden är symbolisk och 

tjänstemännen kan få hjälp att fylla i enkäter. Det finns dessutom annars risk för 

felbedömning pga. av olika satsningar olika år.  

Svar: I nuläget är bedömningen att det är tillräckligt att delta i denna undersökning 

vartannat år. 

8) Övriga kommentarer till åtgärdsförslagen  

1.3 Laddinfrastrukturen för elfordon ska utvecklas genom att kommunen möjliggör 

utbyggnad av laddstolpar. Mätbart mål saknas. Försiktigt förslag är att fördela ett antal 

laddstolpar i basorter med utgångspunkt från invånarantal, för att motverka 

“räckviddsångest”. Det är viktigt att förebygga och därmed motivera invånarna, istället för 

att anpassa sig till dagsläget. Extra laddstolpar bör placeras vid stora arbetsplatser.  

Svar: I utbyggnaden ska en god fördelning eftersträvas. Generellt, vid större arbetsplatser, 

är det fastighetsägarens ansvar att installera laddpunkter. Energirådgivningen arbetar 

inom projektet "Hela Sverige laddar" för att öka kunskap och incitament för 

bostadsrättsföreningar och företag att installera laddstolpar. 

1.6 En koncernövergripande strategi ska tas fram för hur kommunens biogasproduktion 

och användning ska utvecklas. Målår saknas. År 2026 är för sent. Vi föreslår att ha målet 

att ha klart denna strategi senast år 2023.  

Svar: I den reviderade versionen av fördjupad åtgärdsbeskrivning (bilaga 1) anges att 

strategi och handlingsplan ska tas fram till senast år 2024. 

1.11 Kommunens vindbruksplan ska aktualiseras i samband med översiktsplanearbetet. 

Målår saknas. År 2026 är för sent. Vi föreslår senast år 2023.  
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Svar: Målår 2023 för aktualisering av planen läggs till i den fördjupade 

åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1). 

2.1 Befintlig bullerkartläggning av vägar och järnvägar ska uppdateras och ett 

åtgärdsprogram ska tas fram för det kommunala vägnätet där riktvärden överskrids. 

Målår saknas. Omfattning saknas. Vi anser att detta arbete är mycket viktigt då det kan 

resultera i sänkta hastigheter på vägsträckor i stadsmiljö, vilket gynnar cyklister, gående 

och generell trygghetsupplevelse, förutom att det ger mindre utsläpp av partiklar med 

mera.  

Svar: Målår för kartläggningen (2022) läggs in i fördjupad åtgärdsbeskrivning. 

2.2 Kommunens luftkvalitet ska följas upp för att säkerställa fortsatt goda nivåer. Enligt 

den senaste tillgängliga mätningen vi kunde hitta (från 2019) så överskrids möjligen 

riktlinjer från miljömålen ang PM(10)-årsmedelvärde samt PM(2.5)-årsmedelvärde. 

Dessutom överstiger NOx riktvärdet på 30 μg/m3. Här finns anledning att fundera över 

lämpliga åtgärder.  

Svar: I enlighet med den rapport som luftvårdsförbundet tagit fram ligger kommunen 

under miljökvalitetsnormerna.  

KRISTIANSTAD.pdf (xn--skneluft-b0a.se) 

2.3 Träd ska bevaras och fler träd planteras i tätortsmiljöer för att öka beskuggning, 

framför allt i närheten av förskolor, skolor, lekplatser och äldreboenden. Detta är viktigt 

och bra, men mätbara mål saknas liksom målår för olika delar. Riktlinjer för att möjliggöra 

bevarande av befintliga träd i samband med exploatering och förtätning bör tas fram 

omedelbart. Vi föreslår att det här ingår ett bonus-malussystem där etableringsvärdet av 

stadsträd som tas ner, som minst ska utgöra värdet för nyplantering av stadsträd. Det ger 

incitament till att flytta stadsträd istället för att avverka. Flyttning av stadsträd bör också 

ske till platser där stadsträd behövs. Vi föreslår även mätbara mål på 30% procent 

krontäckning samt modellen 3/30/300 (se länk). Ett målår bör sättas för detta. Den 

planerade trädplanen bör också ha ett målår, liksom vi gärna ser att biologisk mångfald 

blir en viktig del av trädplanen. https://se.thegreencities.eu/fakta-om-3-30-300/  

Svar: Förslagen hanteras i arbetet med Grönplan. 

3.1 Kommunen ska utreda möjligheter för att placera kapital hållbart och utnyttja de 

möjligheter som finns för att ansöka om och få investeringar klassificerade som gröna 

investeringar. Vi föreslår även att utreda möjligheterna för kommunen att skapa “gröna 

obligationer”. Alltså att privatpersoner och företag kan låna pengar till enskilda 

kommunala projekt som är bra för klimatarbetet och biologiska mångfalden.  

Svar: En skrivelse om gröna lån läggs till i den fördjupade åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1).  

3.3 Arbete ska genomföras med att minska matsvinnet i alla led i livsmedelskedjan genom 

inventering, innovation, kunskapshöjande insatser och samverkan lokalt och regionalt. 

Mätbara mål och målår saknas.  

http://dokument.skåneluft.se/Samordnad%20kontroll/arsrapport/2021/KRISTIANSTAD.pdf
https://se.thegreencities.eu/fakta-om-3-30-300/


51 

 

Kristianstads kommun | 2022 

Svar: Åtgärden innebär ett kontinuerligt arbete, där minskande matsvinn utgör ett 

trendmål. 

3.4 Kommunen ska köpa in mat som gynnar hållbar matproduktion och bidrar till minskad 

klimatpåverkan. Uppdateringen av livsmedelpolicyn behöver ett målår. Se vårt förslag 6.i  

Svar: Målår (2023) läggs till i fördjupad åtgärdsbeskrivning (bilaga 1). 

3.8 Klimatsmarta och hållbara produkter ska efterfrågas genom arbete med nya lösningar 

och innovation i upphandling. Dialog och behovsanalys ska genomföras i tidigt skede. 

Beskrivningen kan tolkas på olika sätt och vi önskar någon form av prioritering av utvalda 

verksamheter som leder till stor effekt. Omfattningen är också oklar.  

Svar: Det är svårt att prioritera vilken typ av nya och innovativa lösningar som ska 

prioriteras, eftersom de per definition är okända i nuläget, åtminstone till viss del. Åtgärd 

5.5 avser ge stöd åt inom vilka områden insatser bör prioriteras. 

3.9 Krav ska ställas i upphandling på demonterbarhet, energiprestanda, hållbart material, 

fossilfri eller återvunnen plast och rättvisemärkta produkter och tjänster. Mål om giftfria 

skolor bör ingå i kemikalieplanen och denna åtgärdspunkt bör därför implementeras i 

kemikalieplanen. Demonterbarhet måste planeras ihop med utveckling av 

återbruksverksamhet, gärna i kommunal regi. Återbruk måste stimuleras och det måste 

stå med i planen. Även mätbara mål bör sättas upp.  

Svar: Återbruk stimuleras genom åtgärd 3.2 och 3.9 för kommunens interna arbete. 

Gällande externt återbruk hanteras frågan i kommande avfallsplan.  

4.1 Kommunal nybyggnation ska minst motsvara kraven för certifiering enligt 

Miljöbyggnad Silver och byggmaterial med låg klimatpåverkan ska främjas. Alternativet 

att upcycla byggnader är viktigt att bejaka istället för att bygga nytt. Varje byggnad som 

övervägas att demonteras bör först undersökas för möjligheten att renoveras och 

uppgraderas.  

Svar: Det är viktigt ur flera perspektiv. Åtgärden i sig innefattar dock nybyggnation. 

4.3 Vid exploatering ska multifunktionella mobilitetshus prioriteras framför ytkrävande 

markparkeringar. Förtätning av parkeringsplatser är såklart bra, men ett viktigare mål är 

att minska antalet bilar i stadsmiljön, vilket också är ett mål från Boverket. Kostnaden för 

ett mobilitetshus bör därför noga vägas mot effekten från andra satsningar med samma 

kostnad. Vi rekommenderar att om man bygger mobilitetshus ska man lägga åtminstone 

lika stor budget på att samtidigt bygga cykelparkeringar och cykelreparationslokaler samt 

på försköning av ytor som avvecklas som markparkeringsplatser.  

Svar: Klimat- och miljöplanen har mål om att minska bilåkandet till förmån för gång, cykel 

och kollektivtrafik. Syftet med mobilitetshus är att även tillhandahålla alternativa och mer 

hållbara mobilitetslösningar. 

4.4 Kommunens cykelinfrastruktur ska byggas ut och den befintliga ska utvecklas med 

avseende på framkomlighet, trygghet och säkerhet. Målår saknas för utförande av 



52 

 

Kristianstads kommun | 2022 

trafikplanens olika delar. Strategiska färdplanen har ramen 2021-2024. Varje stråk där 

nya cykelväg behövs kommer ta mycket ekonomiska medel i anspråk och kommer i 

realiteten att ta många decennier att utföra med den vanliga budgeteringen. Häri ser vi ett 

grundläggande problem. Därför önskar vi målår för samtliga delar i trafikplanen, särskilt 

åtgärdsplan för cykling (U8). Vi föreslår även en utredning av den ekonomiska vinst som 

kommunens investeringar i cykelinfrastruktur ger till stat, kommun och lokala företag. 

Detta för att tydligt belysa de ekonomiska fördelarna med cykelsatsningar. Se i övrigt 

avsnitt 7.  

Svar: Målår avseende Trafikplan kan ej sättas i denna plan. Kommunal investering i 

cykelinfrastruktur ger flera mervärden som kan resultera i ekonomiska besparingar hos 

andra aktörer. En utredning för att åskådliggöra detta bör adresseras på en mer 

övergripande nivå, exempelvis via samverkansprojekt såsom Viable Cities. 

4.5 Nuläge och potential för ökad kolinlagring i kommunen ska utredas och åtgärdsförslag 

ska tas fram. Stryka “och uppnå klimatneutralitet” då det skapar förvirring angående 

tillvägagångssättet inom Viable Cities. Det geografiska området bör innebära hela 

kommunen och inte enbart kommunens mark. Ett målår saknas. Ett sådant arbete är 

enkelt och utförs redan i dag av enskilda forskare och kan utföras på ett par månader. 

Förslag till målår är 2023. 

Svar: Åtgärdsbeskrivningen revideras och formuleringen "... uppnå klimatneutralitet" 

stryks. Målår sätts till år 2023. 

4.7 Förtätning ska prioriteras framför exploatering i ytterområden, utan att ge avkall på 

tillgänglighet till grönområden. Kommunen har i hög grad tagit jordbruksmark i anspråk 

för byggnation och därför ser vi denna åtgärdspunkt viktig. Samtidigt vill vi påpeka att det 

ofta är grönområden i staden som tas i anspråk vid byggnation och att bevarande och 

utveckling av grönområden måste ingå i åtgärdsbeskrivning  

Svar: Åtgärden anses i nuvarande formulering täcka in dessa synpunkter på ett 

tillfredsställande sätt. 

5.4 Kommunens verksamheter ska samarbeta kring och utveckla gemensam 

kommunikation internt och externt gällande klimat- och miljöfrågor. Åtgärden är mycket 

bra men hur ska man följa upp och säkra att det händer? Hur mycket medel ska avsättas? 

Kommer extra personal avsättas eller ska befintliga tjänstemän samarbeta mera?  

Svar: Implementering och uppföljning följer ordinarie tillvägagångssätt enligt avsnittet om 

implementering och uppföljning.  

5.5 En fördjupad kartläggning av förvaltningarnas klimatpåverkan inklusive 

konsumtionsbaserade utsläpp ska genomföras. I beskrivningen låter det: “På sikt bör en 

klimatbudget kopplas ihop med den ekonomiska budgeten för respektive nämnd.”. Vi 

anser att det bör ska omedelbart och inte på sikt. Det är en del av innebörden i att ha en 

koldioxidbudget. Se avsnitt 2.  

Svar: Kommunens koldioxidbudget är framtagen som en information och är därav inte 

styrande. Åtgärden syftar till att ge förutsättningar för att koppla ihop ekonomisk budget 
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med klimatpåverkan. Formuleringen ”på sikt” stryks i den fördjupade 

åtgärdsbeskrivningen. 

5.7 Arbetet med mobility management internt och externt ska utvecklas för att påverka 

behovet av transporter och föra över resor och transporter till mer hållbara transportslag. 

Denna mobilitetsplan är redan enligt åtgärdsplanen från 2019-02-14 prioriterat A och 

borde redan vara klar med tanke på den låga kostnaden och de antal år som gått sedan 

dess. Vi föreslår målår 2022.  

Svar: Åtgärdsplan cykel enligt Trafikplan (U8) är inte samma som den mobilitetsplan som 

avses här. Målår för när planen för beteendepåverkande mobilitetsåtgärder ska vara 

framtagen (2023) inkluderas i fördjupad åtgärdsbeskrivning (bilaga 1).



 

 

 

 

 

  
 

Remissredogörelse 

      

 
 

www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se 
 



BARNKONSEKVENSANALYS FÖR 

BARN 0-18 ÅR 

1 (1) 

 

 

 

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

www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

 

Påverkan av åtgärd/beslut på barn 

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

 
Ett antagande och genomförande av klimat- och miljöplanen innebär att kommunens 
arbete med klimat-, miljö- och energifrågor stärks, i linje med den ekologiska 
dimensionen av Agenda 2030 såväl som de svenska miljökvalitetsmålen. Ett 
genomförande av planens åtgärder och uppfyllande av dess mål bidrar till att skapa 
bättre förutsättningar för barns levnadsvillkor i Kristianstads kommun. Insatser inom 
hållbar energi bidrar till ökad försörjningstrygghet, en säkrare energitillförsel, bättre 
luft och minskad miljöpåverkan. Insatser inom hälsosam livsmiljö bidrar till god 
luftkvalitet, beskuggade utemiljöer och skyddande av dricksvattentäkter. Insatser inom 
cirkulär ekonomi bidrar till minskat resursuttag, minskad mängd avfall och ökat 
återbruk. Insatser inom grön samhällsbyggnad skapar attraktiva och gröna livsmiljöer 
samt tryggare, säkrare och mer trivsamma tätortsmiljöer. Genom utökad samverkan 
och engagemang kan omställningen mot en hållbar utveckling gå snabbare. 

 

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: 
 

Ett arbete med att minskad klimat- och miljöpåverkan och tryggad energiförsörjning 
beaktar alla människors bästa i allmänhet och barns bästa i synnerhet. Då ärendet berör 
strategiska beslut och satsningar har barns synpunkter inte inhämtats. 
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Förord

Planen kompletteras med förord i ett senare 
skede.

Författare:

Kajsa Aldman och Magnus Lund

Omslagsfoto samt foton i dokumentet: 

Claes Sandén och Cecilia Sandén Kristianstads 
kommun
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Sammanfattning

Klimat- och miljöplanen utgör en central 
del av Kristianstads kommuns arbete med 
ekologisk hållbarhet, med tydliga mervärden 
kopplat till de sociala och ekonomiska 
dimensionerna av Agenda 2030. Planen 
och dess mål och åtgärder är styrande för 
kommunens arbete med minskad klimat- och 
miljöpåverkan och säkrad energiförsörjning.

Kristianstads kommun ska på lokal nivå 
bidra till att internationella, nationella 
och regionala mål uppnås. Lokala mål 
för kommunen som geografiskt område 
innefattar en utfasning av fossila bränslen, 
minskade konsumtionsbaserade utsläpp, ökad 
förnybar elproduktion, energieffektivisering 
och en ökad andel hållbar mobilitet. 
För att möjliggöra måluppfyllnad och 
för att kommunen ska leda den lokala 
utvecklingen ingår ytterligare fyra mål för 
kommunorganisationen.

Klimat- och miljöplanen innehåller åtgärder 
inom fem områden: Hållbar energi, 
Hälsosam livsmiljö, Cirkulär ekonomi, Grön 
samhällsbyggnad samt Samverkan och 
engagemang. I huvuddokumentet anges en 
kort beskrivning av respektive åtgärd samt 
vilken nämnd eller bolagsstyrelse som är 
ansvarig. En fördjupad åtgärdsbeskrivning 
återfinns i bilaga 1.

Kommunstyrelsen ansvarar för 
implementeringsprocessen och samtliga 
nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för 
att planera in arbetet med egna åtgärder 
och återkoppla detta till kommunstyrelsen. 
Årligen ska uppföljning av måluppfyllelse och 
genomförande av åtgärder ske och redovisas 
för allmänheten.
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Inledning 

tydliga mervärden kopplat till de sociala och 
ekonomiska dimensionerna av Agenda 2030. 
Klimat- och miljöplanen och dess mål och 
åtgärder är styrande för kommunens arbete 
med minskad klimatpåverkan och säkrad 
energiförsörjning. Klimat- och miljöplanen 
omfattar Kristianstads kommun som 
geografiskt område.

Läsanvisning

Dokumentet är uppbyggd med en 
bakgrundsdel som beskriver planens syfte 
och sammanhang med övriga övergripande 
styrdokument i kommunen samt lagstiftning. 
I den andra delen presenteras mål på olika 
nivåer och i den tredje delen åtgärdsområden 
och åtgärder på en övergripande nivå. En 
fördjupad beskrivning av respektive åtgärd 
finns i bilaga 1. I sista delen i dokumentet 
presenteras arbetet med implementering, 
uppföljning och aktualisering. 

I planen används begreppet kommunen för att 
representera Kristianstads kommunkoncern 
vilket inkluderar både kommunens 
förvaltningar och bolag. I de fall då det åsyftar 
till Kristianstads kommun som geografiskt 
område och samtliga som lever och är 
verksamma i kommunen specificeras detta i 
texten.

Hållbar utveckling utgår från de globala målen 
i FN:s resolution Agenda 2030 och innefattar 
de tre dimensionerna av hållbarhet: ekologisk, 
social och ekonomisk. Hållbar utveckling är 
en utveckling som tillgodoser dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina. Hållbarhet 
inom den ekologiska dimensionen är en 
grundläggande förutsättning för att uppnå 
hållbarhet inom de ekonomiska och sociala 
dimensionerna. I dag överskrids de ekologiska 
ramarna på ett sätt som utarmar jordens 
resurser. Samtidigt finns goda möjligheter att 
ställa om till ett samhälle med ett gott liv för 
alla inom planetens gränser. 

Klimatförändringarna vi står inför är 
en konsekvens av våra energikrävande 
samhällen. Användningen av fossila bränslen, 
såsom olja, kol och gas, står för en stor andel 
av de globala växthusgasutsläppen. Globalt 
liksom lokalt behövs en utökad produktion 
och användning av förnybar energi, liksom ett 
intensifierat arbete med energieffektivisering. 
Klimatförändringarna är ett hot mot såväl 
människans som planetens hälsa. I den 
senaste syntesrapporten från FN:s klimatpanel 
IPCC – som sammanställer det globala 
kunskapsläget om klimatförändringarna och 
dess effekter – fastställs med tydlighet att:

“Climate change is a threat to human well-
being and planetary health. Any further delay 

in concerted anticipatory global action on 
adaptation and mitigation will miss a brief and 
rapidly closing window of opportunity to secure 

a liveable and sustainable future for all.”

En hållbar utveckling begränsar 
klimatförändringarna och minskar 
sårbarheter för negativa miljöeffekter. Klimat- 
och miljöfrågorna är en nyckel i arbetet med 
att skapa en hållbar framtid och kommuner 
har ett stort ansvar i arbetet med frågorna 
både i sin egen verksamhet och externt. 

Kristianstads kommuns klimat- och miljöplan 
utgör en central del av kommunens arbete 
med den ekologiska hållbarheten, med 
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Bakgrund

Syfte 

Kristianstads kommuns arbete med miljö, 
klimat och energi ska bidra till internationella, 
nationella och regionala åtaganden och 
kommunen ska fortsatt vara i framkant 
inom arbetet med ekologisk hållbarhet. 
Kristianstads kommun ska föregå med gott 
exempel och styra utvecklingen mot ett 
klimatsmart samhälle med en rik, välmående 
natur.

Planen ska leda till att lagkrav efterföljs, att 
miljö- och klimatpåverkan minskar samt 
att energiproduktion och energianvändning 
säkras och effektiviseras. Syftet med planen 
är att presentera konkreta åtgärder kopplat 
till relevanta mål inom området med 
tydlig ansvarsfördelning samt struktur för 
uppföljning. 

Nulägesbeskrivning

Kristianstads kommun har sedan tidigare 
ett framgångsrikt arbete inom området för 
ekologisk hållbarhet. Kommunens tidigare 
miljömålsprogram gällde 2016-2020 
och har efter utgång utvärderats och en 
sammanfattning av utvärderingen återfinns 
i bilaga 3.  En uppföljning av kommunens 
klimatpåverkan, energianvändning och 
elproduktion återfinns i bilaga 4. 

Då kommunen sedan 2020 inte haft 
något gällande miljömålsprogram har det 
funnits ett behov av att ta fram en plan 
som täcker in de områden som inte täcks 
in av övriga styrdokument. Den gällande 
klimat- och energistrategin fastställdes av 
kommunfullmäktige 2018. Då flertalet av 
åtgärderna sträckte sig till 2020 fanns behov 
av revidering. För att samla arbetet samt för 
att stärka synergier mellan klimat-, miljö- och 
energifrågorna har en kombinerad klimat- och 
miljöplan tagits fram. 

Framtagandeprocess

Uppdraget att ta fram en ny kombinerad 
klimat- och miljöplan gavs till 
kommunledningskontoret i början av 2021. 
En kartläggning av gällande styrdokument 
inom miljöområdet har genomförts för 
att identifiera de områden som inte täcks 
av övriga styrdokument. Två workshops 
har genomförts med representanter från 
alla förvaltningar och bolag för att ta fram 
åtgärdsförslag att inkludera i planen. Planen 
skickades på remiss till en bred grupp aktörer 
samt ställdes ut på kommunens hemsida 
under april-juli 2022 för att möjliggöra för 
allmänheten att inkomma med synpunkter.

Lagstiftning

Enligt lag (1977:439) om kommunal 
energiplanering är kommuner ansvariga för 
att ha en aktuell plan för tillförsel, distribution 
och användning av energi. Planen ska 
innehålla en analys av vilken inverkan den i 
planen upptagna verksamheten har på miljön, 
hälsan och hushållningen med mark och 
vatten och andra resurser. Planen ska beslutas 
av kommunfullmäktige. För Kristianstads 
kommun uppfyller klimat- och miljöplanen 
detta lagkrav.

För en plan som upprättas enligt lagen om 
kommunal energiplanering ska en strategisk 
miljöbedömning genomföras om planen antas 
ha en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 
Miljöbalken. En analys av konsekvenserna av 
planens genomförande har genomförts och 
redovisas i bilaga 5.

Kristianstads kommuns bedömning är att det 
inte krävs en strategisk miljöbedömning för 
ett antagande av klimat- och miljöplanen, då 
dess genomförande inte antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.

Bakgrund 
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Bakgrund

 7

Sammanhang och avgränsning

Kristianstads kommun arbetar mot 2030 efter 
visionen “Vi lyfter tillsammans”. Visionen 
preciseras i den strategiska färdplanen som 
prioriterar bland satsningarna. Strategisk 
färdplan 2021-2024 innebär ökade 
hållbarhetsambitioner med målformuleringen 
“Kristianstad ska vara en ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt hållbar kommun, med rik, välmående 
natur och klimatsmarta samhällen präglade 
av minskad segregation och hög medborgerlig 
delaktighet.” Klimat- och miljöplanen med 
dess fokusområden kopplar till den strategiska 
färdplanen och målområde hållbarhet utifrån 
den ekologiska dimensionen. 

Kommunens översiktliga planering är av stor 
betydelse för arbetet med klimat-, miljö- och 
energifrågor. Översiktsplanen ger riktlinjer för 
hur kommunens mark- och vattenområden 
ska användas och den planerade fysiska 
utvecklingen indikerar framtida energibehov 
samt klimat- och miljöpåverkan. Den nu 
gällande översiktsplanen för Kristianstads 
kommun antogs av kommunfullmäktige 2013 
och har en tidshorisont fram till 2025. År 2019 
antogs en kust- och havsplan och år 2021 en 
fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad. 
Kommunens Trafikstrategi och Trafikplan samt 
Grönstrategi och Grönplan, utgör underlag 
till den översiktliga planeringen och anger 
inriktning för trafikutvecklingen respektive 
utvecklingen av grön- och blåstrukturen. 
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike - ett 
modellområde för hållbar utveckling utsett av 
FN-organet Unesco - utgör en särskild styrka i 
kommunens arbete med ekologisk hållbarhet.

Klimat- och miljöplanen har tagits fram med 
utgångspunkt i att inte överlappa med andra 
antagna styrdokument i kommunen. För 
närvarande pågår framtagandet av ett flertal 
styrdokument i kommunen, bland annat 
inom avfall, naturvård och friluftsliv. Genom 
kartläggningen av befintliga och kommande 
styrdokument inom ekologisk hållbarhet har 
områden identifierats som planen behöver 
täcka in för att kommunens arbete ska omfatta 
de nationella miljökvalitetsmålen. Kommunens 
arbete med klimatanpassning och naturvård 
beskrivs i andra styrdokument och omfattas ej 
av klimat- och miljöplanen.
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Mål

Mål 

Internationella mål 

Målen och åtgärderna i planen ingår i kom-
munens arbete med de globala målen i FN:s 
resolution Agenda 2030 för hållbar utveckling. 
Åtgärderna inom planen anknyter till mål 6, 
rent vatten och sanitet för alla, mål 7, hållbar 
energi för alla, 9 Hållbar industri, innovatio-
ner och infrastruktur, mål 11, hållbara städer 
och samhällen, mål 12, hållbar konsumtion 
och produktion, mål 13 bekämpa klimatför-
ändringarna, mål 15 ekosystem och biologisk 
mångfald. 

I december 2015 enades världens länder ge-
nom Parisavtalet om att den globala tempe-
raturökningen ska hållas väl under två grader 
och att det ska strävas efter att begränsa den 
till 1,5 grader. Sverige ratificerade avtalet 
2016. För att nå Parisavtalet behöver världens 
länder senast vid mitten av detta århundrade 
ha uppnått nettonoll-utsläpp, det vill säga att 
den mängd växthusgaser som släpps ut inte 
får överstiga upptaget. Europeiska unionens 
långsiktiga klimatstrategi innebär att EU ska 
bli klimatneutralt till år 2050, samt att utsläp-
pen ska minska med minst 55 % till år 2030 
jämfört med 1990.

Nationella mål

De 16 svenska miljökvalitetsmålen samt gene-
rationsmålet utgör i sin tur en bred grund för 
arbetet med Agenda 2030 och anses på natio-
nell nivå täcka in den ekologiska dimensionen 
av Agendan med sina mål och delområden. 

Sverige beslutade i juni 2017 att anta ett kli-
matpolitiskt ramverk som innehåller klimat-
mål, en klimatlag som reglerar regeringens 
klimatpolitik samt att skapa ett oberoende 
klimatpolitiskt råd. Sverige ska senast år 2045 
inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären. För den icke-handlande sektorn 
(verksamheter som inte ingår i EU:s handels-
system för utsläppsrätter) bör utsläppen jäm-
fört med 1990 minska med minst 63 % till år 
2030, minst 75 % till år 2040 samt minst 85 % 
till år 2045. Dessutom ska utsläppen från in-
rikes transporter, utom inrikes flyg som ingår 
i EU:s utsläppshandelssystem, minska med 
minst 70 % till år 2030 jämfört med 2010.

Sverige har också som en del av Energiöver-
enskommelsen beslutat om 100 % förnybar 
elproduktion till år 2040 samt 50 % effektiva-
re energianvändning (korrigerat för BNP) till 
år 2030. Det övergripande målet för energiför-
sörjningen innebär att förena och balansera 
de tre grundpelarna försörjningstrygghet, 
konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Illustrationer generationsmålet och Sveriges miljömål: Tobias Flygar
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Mål

Regionala mål

Greater Copenhagen är en politisk samar-
betsorganisation för tillväxt och utveckling i 
Öresundsregionen, vilket inkluderar Kristian-
stads kommun. I november 2020 lanserades 
en strategi för grön omställning och grön 
tillväxt - “Greater Copenhagen Green” - som 
syftar till en klimatneutral och resilient metro-
polregion år 2030. Strategin består av insatser 
inom fyra temaområden: förnybar energi, 
energieffektivitet, cirkulär ekonomi och klima-
tanpassning. 

Arbetet med att ta fram en regionplan för 
Skåne pågår. Granskningshandlingen tydlig-
gör att regionplanen ska vara ett verktyg för 
att stärka Skånes utveckling som flerkärnig 
arbetsmarknads- och bostadsregion med 
minskad klimatpåverkan och anpassning till 
ett förändrat klimat. Planen ska bidra till att 
uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle där 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster är 
förutsättningar för den goda livsmiljön.

Länsstyrelsen i Skåne har ansvar för de Re-
gionala miljömålen, som inkluderar åtgärder 
som kommunen ansvarar för. Den 20 decem-
ber 2021 antogs ett nytt åtgärdsprogram 
- “Tillsammans för ett hållbart Skåne” - som 
innehåller prioriterade åtgärder som kan ge-
nomföras av skånska aktörer för att bidra till 
de regionala och nationella miljömålen samt 
miljödimensionen av Agenda 2030.

Klimat- och energistrategi för Skåne togs fram 
2018 av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne 
och Kommunförbundet Skåne inom plattfor-
men Klimatsamverkan Skåne. Till år 2030 ska 
utsläppen i Skåne vara minst 80 % lägre än år 
1990, utsläppen av växthusgaser från trans-
porter ska vara minst 70 % lägre än år 2010, 
de konsumtionsbaserade utsläppen ska vara 
högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person 
och år, energianvändningen ska vara minst 20 
% lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 % 
förnybar energi och andelen resor som görs 
med kollektivtrafik, cykel eller gång ska vara 
minst 58 %.

Kristianstads kommuns mål

I kommunens strategiska färdplan utgör 
Hållbarhet ett av fem fokusområden, med tre 
resultatindikatorer inom ekologisk hållbarhet: 
i) Minskande växthusgasutsläpp från trans-
porter, i linje med det nationella och regionala 
utsläppsmålet för transporter, ii) fler insatser 
för att stärka biologisk mångfald, och iii) mins-
kande mängd kommunalt avfall. 

Översiktsplanen för Kristianstads stad utgår 
från tre stadsbyggnadsmål – Stad för alla, 
Attraktiv stad och Grönblå stad – som bygger 
på de tre hållbarhetsdimensionerna i Agenda 
2030. Till målen kopplas 15 strategier som be-
skriver hur samhällsplaneringen ska bidra till 
att målen nås. Strategierna Lokalisera smar-
tare, Öka tätheten, Positiv klimatpåverkan och 
klimatanpassning, Främja en hållbar mobilitet 
och Stärka ekosystemen har en tydlig koppling 
till klimat- och miljöplanen. 

Kristianstads kommun deltar i det strategiska 
innovationsprogrammet Viable Cities med 
satsningen Klimatneutrala Kristianstad 2030. 
Satsningens mission är Klimatneutrala städer 
2030 med ett gott liv för alla inom planetens 
gränser. Som ett led i arbetet ska kommunen 
årligen tillsammans med nationella myndig-
heter ta fram och underteckna ett klimatkon-
trakt som beskriver de åtaganden som ska 
göras för att nå missionen. Kommunstyrelsen 
i Kristianstad har ställt sig bakom ambitionen 
att gå i bräschen för klimatomställningen och 
försäkrat att hela kommunkoncernen åtar sig 
att arbeta med projektmålen.

Kristianstads kommun ska bidra till de i tidi-
gare avsnitt beskrivna internationella, natio-
nella och regionala mål. Kommunen ska uppnå 
de nationella klimatmålen på lokal nivå. Kris-
tianstads kommun har inte ensamt rådighet 
över alla utsläpp i samhället. Alla aktörer be-
höver bidra till att målen nås. För att nå målen 
behövs politiska beslut och styrmedel på regi-
onal, statlig och internationell nivå.

Följande tio lokala mål antas som en del av 
Kristianstads kommuns klimat- och miljöplan, 
för kommunen som geografiskt område res-
pektive kommunorganisationen. 
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Mål

Mål för kommunen som geografiskt 
område

1.  Kristianstads kommun ska vara 
fossilbränslefri år 2034 

Som ett led i kommunens ambition om att 
vara en föregångare i klimatomställningen 
antas målet om en fossilbränslefri kommun år 
2034. Målet innebär att lokal användning av 
kol, olja och naturgas fasats ut. 

2. År 2030 ska de konsumtionsba-
serade utsläppen uppgå till max 5 
ton per invånare

Målet avser de utsläpp som all typ av kon-
sumtion från verksamheter och medborgare 
i kommunen gett upphov till, oavsett om ut-
släppen uppstått i kommunen, i annan del av 
landet eller utomlands. Målet är i linje med det 
regionala.

3. Den förnybara elproduktionen 
ska uppgå till minst 500 GWh år 
2030

Målvärdet är detsamma som i kommunens 
tidigare klimat- och energistrategi, men med 
reviderat målår. En utökad lokal elproduktion 
ökar självförsörjningsgraden och bidrar till att 
minska risken för effektbrist. 

4. År 2030 ska 100 GWh solel per år 
produceras i kommunen

Målet är reviderat jämfört med kommunens 
tidigare klimat- och energistrategi. Utbygg-
naden av solelproduktion går starkt framåt i 
kommunen.

5. Energianvändningen per person i 
Kristianstad ska minska med 40 % 
till år 2030 jämfört med 2008 

Målet avser energianvändning per invånare 
och är detsamma som i tidigare klimat- och 
energistrategi, men med uppdaterat målvärde 
och målår.

6. År 2030 ska hälften av alla resor i 
kommunen företas med gång, cykel 
eller kollektivtrafik

En ökad andel hållbar mobilitet är en förut-
sättning för att nå det nationella sektorsmå-
let såväl som det lokala målet i kommunens 
strategiska färdplan om att minska utsläppen 
från transporter. Målet kan nås genom att 
färdmedelsfördelningen 2030 utgörs av 20 % 
kollektivtrafik, 20 % cykel och 10 % gång. 

Mål för kommunorganisationen

7. År 2025 ska kommunens egna 
fordon drivas med fossilfritt driv-
medel 

8. År 2028 ska kommunens egna 
arbetsmaskiner, arbetsfordon och 
arbetsredskap drivas med fossilfritt 
drivmedel

9. År 2025 ska de kommunala so-
lenergianläggningarnas samlade 
effekt uppgå till minst 5 MW

10. Från och med planens antagan-
de ska energianvändningen i den 
egna verksamheten (el och värme) 
minska med minst 1,5 % per golvy-
ta och år 
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Åtgärdsområden

Åtgärdsområden

Fem åtgärdsområden har tagits fram där åt-
gärdsområde Engagemang och samverkan 
spänner över de övriga fyra. I denna del pre-
senteras åtgärdsområdena ett i taget tillsam-
mans med en beskrivande bakgrund samt 
åtgärder kopplade till området. Under rubri-
ken visas symbolerna för de globala mål samt 
svenska miljökvalitetsmål som åtgärdsområ-
det kopplar an till. 

Åtgärderna är beskrivna på en generell nivå 
för att inte hindra exempelvis nya tekniska 
lösningar eller arbetssätt samt för att ta höjd 
för eventuella ändringar i lagstiftning. Arbetet 
med åtgärderna bör initieras i samband med 
planens antagande och pågå under hela plan-
perioden om inget annat uppges i den fördju-
pade åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1). 

För respektive åtgärd anges huvud- och de-
lansvarig nämnd eller bolagsstyrelse. Huvud-
ansvar innebär att nämnden eller bolagssty-
relsen säkerställer att åtgärden genomförs 

Hållbar energi

Cirkulär ekonomiHälsosam livsmiljö

Grön 
samhällsbyggnad

Samverkan 
och 

engagemang 

inom förvaltningen/bolaget eller att förvalt-
ningen/bolaget ansvarar för att samordna 
genomförandet med andra aktörer. Delansvar 
innebär att nämnden/bolagsstyrelsen ansva-
rar för ett aktivt deltagande i genomförandet 
av åtgärden.

En fördjupad beskrivning om respektive åt-
gärd återfinns i bilaga 1. 

Förkortningar som används i åtgärdsdelen:

ABK: AB Kristianstadsbyggen 
BN: Byggnadsnämnden  
BUN: Barn-och utbildningsnämnden 
EKR: Energi-och klimatrådgivningen 
KRAB: Kristianstads Renhållnings AB  
KS: Kommunstyrelsen 
MHN: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
ON: Omsorgsnämnden 
TN: Tekniska nämnden
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Åtgärdsområden

Bilden visar Kristianstadskanalens vatten och omgivande grönska. Både mikro- och 
makroskräp kan spridas via vattnet ut till haven och skada både miljö och hälsan.

Hållbar energi

Kristianstads kommun har kommit långt 
vad gäller omställningen av energisystemen. 
Kommunens satsning på biobränslebaserad 
fjärrvärme har haft stor betydelse för att 
minska de lokala utsläppen av fossil koldioxid. 
Detsamma gäller för den lokala produktionen 
av biogas baserad på avfall och andra restpro-
dukter.

Inom stora utsläppssektorer som industri 
och transport utpekas elektrifieringen som 
en nyckel för den fossilfria omställningen. En 
omfattande elektrifiering av samhället inne-
bär dock att betydligt mer el kommer behövas 
framöver. Fram till 2050 kan elanvändningen 
i Sverige ha fördubblats vilket ställer stora 
krav på säker och tillräcklig produktion och 
distribution av el. I Sveriges södra elområde är 
användningen ungefär fyra gånger större än 

produktionen, vilket ställer krav på en säker 
och tillförlitlig eldistribution. Att fullt ut ut-
nyttja alternativa förnybara energikällor som 
fjärrvärme och biogas bidrar till att avlasta 
elnäten, ger en ökad försörjningstrygghet och 
en säkrare energileverans. Samtidigt behövs 
åtgärder för att energieffektivisera byggnader, 
transporter och processer.

Genom att stimulera klimatsmart teknik och 
vara öppen för innovationer inom energisek-
torn kan energieffektiviseringen, produktio-
nen och användningen av förnybar energi öka. 
Detta kräver en utökad dialog och samverkan 
mellan energiproducenter, nätägare, kommun 
och stora energikonsumenter.

Globala mål Svenska miljökvalitetsmål

Begränsad     
klimatpåverkan

Bara naturlig 
försurning

God bebyggd 
miljö
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Åtgärdsområden

Åtgärds-
nummer Åtgärdsbeskrivning Huvudansvar Delansvar

1.1
Kommunens klimatväxlingssystem för att stimulera 
fossilfria drivmedel och tjänsteresor ska redovisas 
löpande och utvärderas. 

KS

1.2
Laddinfrastruktur för kommunförvaltningarnas egna 
fordon ska byggas ut, framför allt i områden som sak-
nar tillgång till biogas eller annat biodrivmedel.

KS

1.3
Publik laddinfrastruktur för elfordon ska utveck-
las genom att kommunen möjliggör utbyggnad av 
laddstolpar.

KS ABK, C4 Energi

1.4
Kristianstads kommun ska upphandla energieffek-
tiva och fossilfria arbetsmaskiner, arbetsfordon och 
arbetsredskap. Befintliga maskiner ska i möjligaste 
mån drivas med fossilfritt drivmedel.

KS, TN

KRAB, ABK, C4 
Energi, Kristi-

anstad Airport, 
Åhus Hamn

1.5
Kommunen ska i markanvisningar och exploaterings-
avtal stimulera till installation av laddstationer och 
solceller.

KS BN, C4 Energi

1.6
En koncernövergripande strategi ska tas fram för hur 
kommunens biogasproduktion och användning ska 
utvecklas.

C4 Energi KS, KRAB

1.7
Utbyggnadstakten för solenergianläggningar på 
befintliga byggnader ska öka och storskaliga sol-
cellsparker på egna fastigheter ska utredas.

a) TN, ABK 
b) KS, C4 En-

ergi

Kristianstad 
Airport, Åhus 
Hamn, KRAB, 

MHN, BN

1.8
Ett systematiskt arbete med energieffektivisering i 
koncernens byggnader och övriga verksamheter ska 
bedrivas, inklusive löpande uppföljning och utvärde-
ring.

TN, ABK

C4 Energi, 
KRAB, Kristi-

anstad Airport, 
Åhus Hamn

1.9
Samhällsviktiga verksamheter ska säkras med avse-
ende på tillgång till el, värme och kyla genom kom-
munens risk- och sårbarhetsarbete.

KS

1.10 Utbyggnad av och anslutning till fjärrvärmen ska 
främjas. C4 Energi, KS BN

1.11 Kommunens vindbruksplan ska aktualiseras i sam-
band med översiktsplanearbetet. BN KS
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Åtgärdsområden

Hälsosam livsmiljö

Den fysiska livsmiljön som medborgarna lever 
och verkar i har stor betydelse för hälsa, miljö 
och välbefinnande. Fokusområdet hälsosam 
livsmiljö ska bidra till att påverka människ-
ors miljöer positivt och minska påverkan 
från de faktorer som har negativ inverkan. 
Genom att skapa hälsosamma livsmiljöer ges 
förutsättningar för att få en god livskvalitet. 
Exponering för skadliga ämnen, stora mäng-
der UV-strålning, luftföroreningar och miljöer 
med höga ljudnivåer kan ge människor hälso-

problem. Barn är särskilt sårbara och därför 
är deras livsmiljöer prioriterade. Ett annat 
prioriterat område är säkerställandet av god 
vattenkvalitet och skydd av dricksvattentäkter 
för att tillgodose en långsiktigt hållbar vatten-
tillgång för kommunens medborgare. Plast är 
ytterligare en utmaning kopplat till hälsa och 
miljö. Detta gäller både fossil plast utifrån kli-
matperspektiv men också ingående kemikalier 
i plast och mikroplasters påverkan på biologi 
och hälsa. 

Globala mål Svenska miljökvalitetsmål

Frisk luft Säker strålmiljö Levande sjöar 
och vattendrag

Grundvatten av 
god kvalitet
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Åtgärdsområden

Åtgärds-
nummer Åtgärdsbeskrivning Huvudansvar Delansvar

2.1

Befintlig bullerkartläggning av vägar och järnvägar 
ska uppdateras och ett åtgärdsprogram ska tas fram 
för det kommunala vägnätet där riktvärden över-
skrids.

TN, BN

2.2 Kommunens luftkvalitet ska följas upp för att säker-
ställa fortsatt goda nivåer. MHN

2.3
Träd ska bevaras och fler träd planteras i tätortsmil-
jöer för att öka beskuggning, framför allt i närheten 
av förskolor, skolor, lekplatser och äldreboenden.

TN KS, ABK, BN

2.4
Ett aktivt arbete med att skydda dricksvattentäkter 
ska bedrivas genom bildande av nya och genom att 
uppdatera befintliga vattenskyddsområden.

TN

2.5

Inom arbetet med förorenade områden ska objekt 
med risk för människors hälsa och miljön (riskklass 1 
och 2) prioriteras. Via tillsyn och genom statliga bi-
drag ska objekten utredas och vid behov åtgärdas.

KS TN, MHN

2.6 En nulägesanalys ska tas fram gällande kommunens 
inköp och hantering kopplat till plast och mikroplast. KS



 17Kristianstads kommun | 2022

Åtgärdsområden

Bilden visar Kristianstadskanalens vatten och omgivande grönska. Både mikro- och 
makroskräp kan spridas via vattnet ut till haven och skada både miljö och hälsan.

Cirkulär ekonomi

Förhållningssättet till hur och vad som konsu-
meras och produceras i samhället i dag måste 
förändras för att minska ett ohållbart uttag av 
resurser och utsläpp av växthusgaser. För att 
nå en mer hållbar konsumtion och produktion 
behöver samhället en ekonomi som utgår från 
cirkulära flöden och som tar hänsyn till hela 
livscykeln för material och varor. Att arbeta ut-
ifrån ett cirkulärt perspektiv har stor potential 
att bidra till detta och en hållbar konsumtion 
bidrar utöver miljöfördelar även till sociala 
och ekonomiska mervärden i enlighet med 
målen i Agenda 2030.

Inom den kommunala verksamheten bör 
användningen av varor och material minska, 
göras mer effektiv och baseras på cirkulära 
principer. Genom samarbete lokalt och regi-
onalt samt genom att utveckla ett tvärsekto-
riellt förhållningssätt kopplat till konsumtion 
kan nya lösningar hittas. Med resurseffektivt 
och innovativt arbete med upphandlingar, ett 
ökat återbruk samt fler delningslösningar för 
produkter minskar både kommunens resur-
sanvändning och kostnader.

Globala mål Svenska miljökvalitetsmål

Begränsad     
klimatpåverkan

God bebyggd 
miljö

Giftfri miljö
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Åtgärdsområden

Åtgärds-
nummer Åtgärdsbeskrivning Huvudansvar Delansvar

3.1
Kommunen ska utreda möjligheter för att placera 
kapital hållbart och utnyttja de möjligheter som finns 
för att ansöka om och få investeringar klassificerade 
som gröna investeringar.

KS

3.2
Kommunen ska skapa och vidareutveckla interna 
delningsmöjligheter av exempelvis möbler, verktyg, 
byggvaror, mobilitetstjänster och IT.

Samtliga nämn-
der och bolag

3.3
Arbete ska genomföras med att minska matsvinnet 
i alla led i livsmedelskedjan genom inventering, inn-
ovation, kunskapshöjande insatser och samverkan 
lokalt och regionalt.

KS ON, BUN, MHN, 
KRAB, Krinova

3.4 Kommunen ska köpa in mat som gynnar hållbar mat-
produktion och bidrar till minskad klimatpåverkan. KS

3.5
Kommunen ska satsa på investeringar i ny teknik och 
innovationer samt användning av digitala tjänster 
för ökad resurshushållning och minskad klimat- och 
miljöpåverkan.

KS
TN, Krinova, 

ABK, C4 Energi, 
KRAB

3.6
Krav på fossilfria transporter ska inkluderas i upp-
handlingar där transport förekommer som tjänst, del 
av tjänst eller vid leverans av varor.

KS

3.7 Kommunen ska bedriva ett systematiskt arbete med 
uppföljning av ställda miljökrav. KS

3.8
Klimatsmarta och hållbara produkter ska efterfrågas 
genom arbete med nya lösningar och innovation i 
upphandling. Dialog och behovsanalys ska genomför-
as i tidigt skede.

KS

3.9
Krav ska ställas i relevanta upphandlingar på demon-
terbarhet, reparerbarhet, energiprestanda, hållbart 
material, fossilfri eller återvunnen plast och rättvise-
märkta produkter och tjänster.

KS
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Åtgärdsområden

Grön samhällsbyggnad

Hållbar samhällsbyggnad är en central del i 
arbetet med klimat och miljö och för att nå 
en hållbar utveckling i enlighet med målen i 
Agenda 2030. Fokusområdet grön samhälls-
byggnad ska bidra till att markanvändningen 
sker på ett sätt så att miljö- och klimataspek-
ter integreras i hela samhällsbyggnadspro-
cessen. En grön samhällsbyggnad innebär ett 
klimatsmart och energieffektivt samhälle som 
erbjuder alla människor en attraktiv och grön 
livsmiljö.

Globala mål Svenska miljökvalitetsmål

Byggnadssektorn och transporter har en stor 
påverkan på både människa och miljö och 
aspekterna måste integreras tidigt i processen 
samt genomsyra hela processen. Inom ramen 
för grön samhällsbyggnad finns åtgärder som 
kopplar an till både byggnation, masshante-
ring, kolinlagring och transporter.

Begränsad     
klimatpåverkan

Bara naturlig 
försurning

God bebyggd 
miljö

Frisk luft
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Åtgärdsområden

Åtgärds-
nummer Åtgärdsbeskrivning Huvudansvar Delansvar

4.1
Kommunal nybyggnation ska minst motsvara kraven 
för certifiering enligt Miljöbyggnad Silver och bygg-
material med låg klimatpåverkan ska främjas.

TN, ABK

4.2 Kommunens masshantering ska kartläggas och lokal 
återanvändning av massor ska stimuleras. TN KS, MHN

4.3 Vid exploatering ska multifunktionella mobilitetshus 
prioriteras framför ytkrävande markparkeringar. KS BN, ABK

4.4
Kommunens cykelinfrastruktur ska byggas ut och 
den befintliga ska utvecklas med avseende på fram-
komlighet, trygghet och säkerhet.

TN

4.5 Nuläge och potential för ökad kolinlagring i kommu-
nen ska utredas och åtgärdsförslag ska tas fram. KS BN

4.6
Ett systematiskt arbete med klimat- och miljöhänsyn 
i samhällsbyggnadsprocessen med ständig förbätt-
ring ska utvecklas.

KS BN, TN

4.7
Förtätning ska prioriteras framför exploatering i 
ytterområden, utan att ge avkall på tillgänglighet till 
grönområden.

KS BN
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Åtgärdsområden

Samverkan och engagemang

Klimat- och miljöfrågor är komplexa- och ing-
en aktör har ensam rådighet över frågorna. 
För att säkerställa en hållbar utveckling måste 
förändring ske på alla nivåer och hos flera 
aktörer. Det offentliga, näringslivet, akademin 
och civilsamhället behöver arbeta tillsammans 
i olika konstellationer för att gemensamt iden-
tifiera, formulera och lösa de utmaningar vi 
står inför. 

En viktig aspekt av Kristianstads kommuns 
strategiska arbete är därför att stimulera 
samverkan, sprida kunskap och väcka enga-
gemang för klimat- och miljöfrågor. En utökad 

samverkan och ett lokalt engagemang är av-
görande för att uppnå en hållbar utveckling i 
hela Kristianstads kommun. Åtgärdsområdet 
betraktas som horisontellt ur perspektivet att 
samverkan och engagemang är en förutsätt-
ning för framgång även i övriga åtgärdsområ-
den.

Globala mål Svenska generationsmålet
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Åtgärdsområden

Åtgärds-
nummer Åtgärdsbeskrivning Huvudansvar Delansvar

5.1

Arbetet med miljö- och klimatfrågor i kommunens 
förskolor och skolor ska utvecklas och stärkas i sam-
verkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen 
och berörda bolag och förvaltningar.

BUN

5.2

Kommunen ska erbjuda energi- och klimatrådgivning 
till hushåll, företag och organisationer i enlighet med 
förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal 
energi- och klimatrådgivning.

KS

5.3
Kommunens energi- och klimatrådgivning och miljö-
tillsyn ska förstärka samt komplettera varandra ge-
nom regelbunden dialog och gemensam planering.

MHN, EKR

5.4
Kommunens verksamheter ska samarbeta kring och 
utveckla gemensam kommunikation internt och ex-
ternt gällande klimat- och miljöfrågor.

KS

5.5
En fördjupad kartläggning av förvaltningarnas kli-
matpåverkan inklusive konsumtionsbaserade utsläpp 
ska genomföras.

KS

5.6
Kommunen ska stötta lokala jord- och skogsbrukare 
samt det övriga näringslivet i omställningen mot ett 
ekologiskt hållbart och cirkulärt företagande.

KS Krinova

5.7

Arbetet med mobility management internt och ex-
ternt ska utvecklas för att påverka behovet av trans-
porter och föra över resor och transporter till mer 
hållbara transportslag.

KS

5.8
Samverkan mellan elnätsägare, energibolag och bety-
dande systemanvändare samt kommunala represen-
tanter ska fördjupas. 

KS, C4 Energi BN

5.9

Kommunen ska vara aktiv i att söka externfinansie-
ring till klimat- och miljöprojekt, samt vara medlem 
i nätverket Klimatkommunerna, Borgmästaravtalet 
och delta i det strategiska innovationsprogrammet 
Viable Cities.

KS



För att klimat- och miljöplanen ska få den 
genomslagskraft som krävs för att målen 
ska uppnås och åtgärderna genomföras 
är implementeringen efter planens 
antagande av vikt. Årligen ska uppföljning av 
måluppfyllelse och åtgärder ske och redovisas 
för allmänheten. Genom uppföljningen 
skapas incitament för genomförande av 
åtgärderna, kontroll för hur arbetet fortgår 
samt möjlighet för utvärdering gällande 
åtgärdens genomförbarhet. Kommunstyrelsen 
har ett övergripande ansvar för att en årlig 
uppföljning av åtgärderna sammanställs, 
förslagsvis kopplat till årsbokslutet. Nämnder 
och bolagsstyrelser ansvarar för att planera 
in och följa upp egna åtgärder och återkoppla 
detta till kommunstyrelsen. Klimat- och 
miljöplanens åtgärdsarbete följer kommunens 
årshjul och dess styrprocess och syftar till 

att få en bättre koppling mellan budget, 
delårsrapport och bokslut. Det övergripande 
årshjulet för åtgärdsarbetet med generella 
tidsramar illustreras nedan. 

Det är viktigt att kommunicera arbetet med 
planen både internt och externt. Externt 
ska klimat- och miljöplanen som helhet 
presenteras på kommunens hemsida 
tillsammans med uppföljningsresultaten 
för respektive år. Det är viktigt att kunna 
hänvisa intresserade aktörer till uppdaterad 
information och ge dem möjlighet att 
följa arbetet med klimat och miljöfrågor i 
kommunen. 

Denna klimat- och miljöplan gäller till 2027. 
Under 2026 påbörjas en aktualisering av 
planen.
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I detta dokument presenteras fördjupad beskrivning av åtgärderna i Kristianstads kommuns 
klimat- och miljöplan. 

Fem åtgärdsområden har tagits fram där åtgärdsområde Engagemang och samverkan spänner 
över de övriga fyra. I denna del presenteras en fördjupad beskrivning av åtgärderna inom res-
pektive åtgärdsområde. 

Åtgärderna är beskrivna på en generell nivå för att inte hindra exempelvis nya tekniska lösning-
ar eller arbetssätt samt för att ta höjd för eventuella ändringar i lagstiftning. 

Arbetet med åtgärderna bör initieras i samband med planens antagande och pågå under hela 
planperioden om ingen annan tidsplan uppges i denna fördjupade beskrivning. 

Ansvar för genomförandet ligger hos respektive nämnd och bolagsstyrelse.

Följande förkortningar används:

ABK: AB Kristianstadsbyggen

BN: Byggnadsnämnden 

BUN: Barn-och utbildningsnämnden

EKR: Energi-och klimatrådgivningen

KRAB: Kristianstads Renhållnings AB 

KS: Kommunstyrelsen

MHN: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

ON: Omsorgsnämnden

TN: Tekniska nämnden

Inledning
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Internationella, nationella och lokala mål

In
te
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Begränsad       
klimatpåverkan

Frisk luft Bara naturlig 
försurning

Giftfri miljö Skyddande 
ozonskikt

Säker 
strålmiljö

Ingen  
övergödning

Levande sjöar 
och vattendrag

Grundvatten 
av god kvalitet

Hav i balans 
samt levande 
kust och 
skärgård

Myllrande 
våtmarker

Levande skogar Ett rikt         
odlingsland-
skap

Storslagen 
fjällmiljö

God bebyggd 
miljö

Ett rikt växt- 
och djurliv

Agenda 2030-målen 

De svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet

Generationsmålet
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Lo
ka

la

Mål för kommunen som geografiskt område

1.  Kristianstads kommun ska vara fossilbränslefri år 2034  

2. År 2030 ska de konsumtionsbaserade utsläppen uppgå till max ton per invånare

3. Den förnybara elproduktionen ska uppgå till minst 500 GWh år 2030

4. År 2030 ska minst 100 GWh solel per år produceras i kommunen

5. Energianvändningen i Kristianstad som geografiskt område ska vara 40 % effekti-
vare år 2030 jämfört med 2008. 

6. År 2030 ska hälften av alla resor i kommunen företas med gång, cykel eller 
kollektivtrafik

Mål för kommunorganisationen

7. År 2025 ska kommunens egna fordon drivas med fossilfritt bränsle 

8. År 2028 ska kommunens egna arbetsmaskiner, arbetsfordon och arbetsredskap 
drivas med fossilfritt bränsle

9. År 2025 ska de kommunala solenergianläggningarnas samlade effekt uppgå till 
minst 5 MW

10. Från och med planens antagande ska energiförbrukningen i den egna verksam-
heten (el och värme) minska med minst 1,5 % per golvyta och år
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Hållbar energi

Bilden visar Kristianstadskanalens vatten och omgivande grönska. Både mikro- och 
makroskräp kan spridas via vattnet ut till haven och skada både miljö och hälsan.

Hållbar energi

Kristianstads kommun har kommit långt 
vad gäller omställningen av energisystemen. 
Kommunens satsning på biobränslebaserad 
fjärrvärme har haft stor betydelse för att 
minska de lokala utsläppen av fossil koldioxid. 
Detsamma gäller för den lokala produktionen 
av biogas baserad på avfall och andra restpro-
dukter.

Inom stora utsläppssektorer som industri 
och transport utpekas elektrifieringen som 
en nyckel för den fossilfria omställningen. En 
omfattande elektrifiering av samhället inne-
bär dock att betydligt mer el kommer behövas 
framöver. Fram till 2050 kan elanvändningen 
i Sverige ha fördubblats vilket ställer stora 
krav på säker och tillräcklig produktion och 
distribution av el. I Sveriges södra elområde är 
användningen ungefär fyra gånger större än 

produktionen, vilket ställer krav på en säker 
och tillförlitlig eldistribution. Att fullt ut ut-
nyttja alternativa förnybara energikällor som 
fjärrvärme och biogas bidrar till att avlasta 
elnäten, ger en ökad försörjningstrygghet och 
en säkrare energileverans. Samtidigt behövs 
åtgärder för att energieffektivisera byggnader, 
transporter och processer.

Genom att stimulera klimatsmart teknik och 
vara öppen för innovationer inom energisek-
torn kan energieffektiviseringen, produktio-
nen och användningen av förnybar energi öka. 
Detta kräver en utökad dialog och samverkan 
mellan energiproducenter, nätägare, kommun 
och stora energikonsumenter.

Globala mål Svenska miljökvalitetsmål

Begränsad     
klimatpåverkan

Bara naturlig 
försurning

God bebyggd 
miljö
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Hållbar energi

1.1 Kommunens klimatväxlingssystem 
för att stimulera fossilfria drivmedel 
och tjänsteresor ska redovisas löpande 
och utvärderas.  

Huvudansvar: KS

Delansvar: -

Utökad beskrivning:

Kristianstads kommun har haft ett 
klimatväxlingssystem sedan 2017, i syfte 
att skynda på omställningen mot en 
fossilbränslefri kommun med avseende på 
fordon, arbetsmaskiner och tjänsteresor.

Systemet omfattar kommunens samtliga 
nämnder och förvaltningar. Avgifterna 
belastar verksamheterna, men går tillbaka 
till förvaltningarna för att användas till 
åtgärder som minskar användningen av 
fossilbränsle. Under 2021 reviderades 
klimatväxlingssystemet enligt beslut i 
kommunfullmäktige. Klimatväxlingssystemet 
lägger avgift på inköp av bensin och diesel, 
ersättning för egen bil i tjänst samt på 
flygresor.

I samband med kommunens årsredovisning 
ska resultaten av klimatväxlingssystemet 
sammanställas och varje förvaltning ska 
redovisa vad de utbetalda pengarna har 
använts till. Den nuvarande utformningen av 
klimatväxlingssystemet gäller till och med 
2024-12-31. En utvärdering av systemet ska 
genomföras under 2024.

Kopplar till lokala mål: 

1.2 Laddinfrastruktur för 
kommunförvaltningarnas egna fordon 
ska byggas ut, framför allt i områden 
som saknar tillgång till biogas eller 
annat biodrivmedel.

Huvudansvar: KS

Delansvar: -

Utökad beskrivning:

Kommunstyrelsen beslutade 2021-
02-17 att ge Gemensam service på 
kommunlednings-kontoret i uppdrag att 
ta fram en plan för laddinfrastruktur för 
kommunförvaltningarnas egna fordon. 
Områden utanför Kristianstad stad och Åhus 
ska prioriteras, då dessa områden saknar 
tillgång till biogas eller andra biodrivmedel. 

Kommunförvaltningarnas fordonsflotta består 
av ca 560 lätta fordon (november 2021), 
varav 45 % drivs med biogas och enbart 1 % 
(5 st) utgörs av elbilar. Övriga fordon drivs 
med HVO, etanol, bensin och diesel. För att nå 
målet om fossilfria fordon till år 2025 behöver 
andelen elbilar öka till att utgöra omkring 
40 % av den totala fordonsflottan. Samtidigt 
ska fordonsanvändningen effektiviseras och 
antalet bilar därmed minska.

Åtgärden delfinansieras via Kristianstads 
kommuns klimatväxlingssystem. Insamlade 
medel från fossil drivmedelsanvändning för 
kommunens lätta fordon ska användas till 
att snabba på omställningen mot en fossilfri 
fordonsflotta. 

Kopplar till lokala mål:  

6

1. 

6.

7.

8.

1. 

7. 
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Hållbar energi

1.3 Publik laddinfrastruktur för 
elfordon ska utvecklas genom att 
kommunen möjliggör utbyggnad av 
laddstolpar.

Huvudansvar: KS

Delansvar: ABK, C4 Energi

Utökad beskrivning:

I dagsläget finns drygt 30 publika 
laddstationer i Kristianstads kommuns 
geografiska område, varav en majoritet 
i Kristianstad stad. För att nå målet 
om att kraftigt minska utsläppen från 
transportsektorn behöver andelen fossilfria 
fordon öka i kommunen. För att möjliggöra 
detta behövs en välutbyggd, publik 
laddinfrastruktur i hela kommunen. 

Kommunen ska stimulera till fler publika 
laddstationer vid exempelvis kommunala 
besöksmål. Kommunen ska möjliggöra 
för leverantörer att installera laddstolpar 
i Kristianstads kommun. ABK erbjuder 
laddpunkter för sina hyresgäster och deras 
besökare, samt för dialog med dessa kring 
laddmöjligheter. C4 Energi erbjuder publika 
laddmöjligheter i kommunen samt installation 
av laddutrustning till enskilda fastigheter, 
företag och föreningar.

Kopplar till lokala mål: 

1.4 Kristianstads kommun ska 
upphandla energieffektiva och 
fossilfria arbetsmaskiner, arbetsfordon 
och arbetsredskap. Befintliga maskiner 
ska i möjligaste mån drivas med 
fossilfritt drivmedel.

Huvudansvar: KS, TN

Delansvar: KRAB, ABK, C4 Energi, 
Kristianstad Airport, Åhus Hamn

Utökad beskrivning:

Kristianstads kommun ska vid upphandling 
ställa krav på energieffektiva arbetsmaskiner, 
arbetsfordon och arbetsredskap. Krav på 
fossilbränslefria maskiner ska ställas när 
det finns tillgång på marknaden. Detta kan 
innebära behov av marknadsanalyser inför 
upphandlingar.

Utvecklingen går snabbt på området och 
bland mindre redskap och maskiner är eldrift 
möjlig redan i dag. Tyngre maskiner och 
arbetsfordon kan i många fall drivas med 
biogas eller annat biodrivmedel. Allt fler 
leverantörer godkänner HVO som substitut för 
fossil diesel i sina maskiner.

Kommunens mål är att egna arbetsmaskiner, 
arbetsfordon och arbetsredskap drivs med 
fossilfritt drivmedel år 2028.

Samverkan och kunskapsutbyte ska ske 
internt mellan förvaltningar och bolag samt 
externt med andra kommuner för att driva på 
marknaden.

Kopplar till lokala mål:

1. 

1. 

8. 
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Hållbar energi

1.5 Kommunen ska i markanvisningar 
och exploateringsavtal stimulera 
till installation av laddstationer och 
solceller.

Huvudansvar: KS 

Delansvar: BN, C4 Energi

Utökad beskrivning: 

Det är i dag inte möjligt att ställa 
tekniska särkrav i exploateringsavtal och 
markanvisningar. För att stimulera till 
installation av laddstationer och solceller 
kan detta exempelvis ingå som kriterier 
för mervärden i utvärdering, för att på så 
sätt påtala kommunens ambition. Elnätens 
kapacitet behöver säkerställas för att 
möjliggöra utvecklingen. Frågan ska även 
lyftas i samband med detaljplanearbete och 
bygglovsansökan. 

Sedan maj 2020 är laddning av elfordon 
ett nytt egenskapskrav i plan- och 
bygglagen, PBL. Vilka byggnader som ska 
ha utrustning för laddning av elfordon eller 
förberedelse för laddning genom så kallad 
ledningsinfrastruktur framgår av plan- 
och byggförordningen, PBF. Reglerna för 
uppförande av nya byggnader ska tillämpas 
om man söker bygglov eller gör en anmälan 
efter den 10 mars 2021.  

Kopplar till lokala mål:

1.6 En koncernövergripande strategi 
ska tas fram för hur kommunens 
biogasproduktion och användning ska 
utvecklas. 
 
Huvudansvar: C4 Energi

Delansvar: KS, KRAB 

Utökad beskrivning:

Kommunfullmäktige antog 2015-05-19 en 
biogasstrategi med vision, mål och tillhörande 
handlingsplan. Delar av denna införlivades 
sedermera i klimat- och energistrategin 
(KF 2018-01-16). Biogasen i Kristianstad 
är en del av ett lokalt kretslopp där lokalt 
matavfall, gödsel och restprodukter 
från livsmedelsindustrin används i 
biogasproduktionen. Biogasen uppgraderas 
och används som drivmedel till bilar, bussar 
och lastbilar. Från rötresterna utvinns 
biogödsel som återförs till åkermarkerna. 
Biogasen utgör därmed ett bidrag till den 
cirkulära ekonomin.

För att stärka och utveckla produktion 
och användning av biogasen ska en 
koncernövergripande strategi och 
handlingsplan tas fram, senast år 
2024. I strategin ska nyttan av lokal 
biogasanvändning specificeras samt fortsatt 
användning av lokalproducerat drivmedel 
som alternativ till elenergi säkerställas. Ur det 
lokala cirkularitetsperspektivet bör bussar 
fortsatt gå på biogas. Användning av biogas 
i industrin i närområdet som ersättning för 
gasol och andra fossila källor bör utvecklas. 
Möjlighet till ökad utsortering av matavfall i 
kommunen samt ökad kunskap om sortering 
av matavfall för en renare fraktion behöver 
utredas, förslagsvis i kombination med åtgärd 
3.3. 

Kopplar till lokala mål:

1. 

 

1. 

9.
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Hållbar energi

1.7 Utbyggnadstakten för 
solenergianläggningar på befintliga 
byggnader ska öka, och storskaliga 
solcellsparker på egna fastigheter ska 
utredas.

Huvudansvar: a) TN, ABK b) KS, C4 Energi

Delansvar: Kristianstad Airport, Åhus 
Hamn, KRAB, MHN, BN

Utökad beskrivning:

Åtgärden består av två delar. 

a) Tekniska förvaltningen och ABK ska ha 
solenergi på alla nyproducerade byggnader, 
där det är möjligt. Tekniska förvaltningen 
och bolagen ska i möjligaste mån installera 
solenergi på befintliga byggnader. Detta 
kan kräva en kartläggning av de takytor 
som saknar solceller i dag för att utreda 
potential, investeringskostnad och framtida 
driftsbesparingar.

b) Kommunen ska även utreda möjligheten för 
storskaliga solcellsparker på kommunal mark, 
exempelvis mark som inte kan användas till 
bebyggelse eller jordbruk. Avvägningar bland 
olika intressen behöver göras kopplat till 
annan miljöpåverkan.

Kopplar till lokala mål: 

1.8 Ett systematiskt arbete med 
energieffektivisering i koncernens 
byggnader och övriga verksamheter 
ska bedrivas, inklusive löpande 
uppföljning och utvärdering.

Huvudansvar: TN, ABK

Delansvar: C4 Energi, KRAB, Kristianstad 
Airport, Åhus Hamn 

Utökad beskrivning:

Kommunkoncernen ska arbeta aktivt och 
systematiskt med energieffektivisering med 
avseende på el och värme vid renovering, drift 
och underhåll av det egna fastighetsbeståndet. 

Energianvändningen ska inventeras och 
kartläggas årligen. Åtgärders effekt, lönsamhet 
och miljöpåverkan ska utvärderas genom 
livscykelkalkyler. Innovativa lösningar med 
avseende på ny teknik och smarta system ska 
eftersträvas som kan testas och utvärderas 
för möjlig uppskalning till större del av 
fastighetsbeståndet. 

Kopplar till lokala mål: 

3. 

4. 

9. 

5.

10. 
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Hållbar energi

1.9 Samhällsviktiga verksamheter ska 
säkras med avseende på tillgång till 
el, värme och kyla genom kommunens 
risk- och sårbarhetsarbete. 
 
Huvudansvar: KS

Delansvar: - 

Utökad beskrivning:

Kommunen ska delta i Styrel, den 
gemensamma planeringsprocessen för att 
kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare 
vid manuell frånkoppling, och ska ha ett 
aktuellt underlag för att prioritering.

Vidare ska en risk- och sårbarhetsanalys 
enligt Lag (2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 
genomföras varje mandatperiod. Åtgärder i 
risk- och sårbarhetsarbetet ska säkerställa en 
tillräcklig leverans av el, värme, kyla och fiber 
i kommunen.

1.10 Utbyggnad av och anslutning till 
fjärrvärmen ska främjas.

Huvudansvar: C4 Energi, KS

Delansvar: BN

Utökad beskrivning:

Fjärrvärmenätet i Kristianstads kommun, som 
omfattar Kristianstad, Åhus, Norra Åsum, Vä, 
Öllsjö, Hammar, Hammarslund och Fjälkinge, 
levererar fjärrvärme som de senaste åren 
varit i princip 100 % förnybar. Fjärrvärmen 
är leveranssäker och avlastar elnätet. I 
Kristianstad stad finns även tillgång till 
fjärrkyla, som leder till lägre elanvändning.

C4 energi ska utveckla 
fjärrvärmesystemet genom förtätning 
i befintliga fjärrvärmeområden samt i 
nyexploateringsområden när det är förenat 
med god resurshushållning och rimligt 
ekonomiskt utfall. Möjligheten att nyttja 
fastigheterna som en systemresurs för 
energioptimering skall också utvecklas.

Befintligt kommunalt fastighetsbestånd ska 
där så är möjligt anslutas till fjärrvärme 
och fjärrkyla. Vid lokalisering av nya 
utbyggnadsområden ska möjligheten att 
ansluta till fjärrvärme särskilt beaktas. 
Bevarande av befintliga träd (åtgärd 2.3) ska 
samordnas med behovet av markförläggning 
av el-, fjärrvärme- och kylaledningar.

Kopplar till lokala mål:

5.
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Hållbar energi

1.11 Kommunens vindbruksplan 
ska aktualiseras i samband med 
översiktsplanearbetet.

Huvudansvar: BN

Delansvar: KS

Utökad beskrivning:

Regeringen tillsatte 2020 en särskild utredare 
med uppdrag att undersöka förutsättningarna 
för att upphäva bestämmelsen i 
miljöbalken om kommunal tillstyrkan av 
vindkraftsanläggningar, samt lämna förslag 
på hur det kommunala inflytandet kan 
tillgodoses på annat sätt.

Kristianstads kommuns vindbruksplan är 
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och 
antogs 2011-09-13. Kommunfullmäktige 
beslutade 2021-12-14 att arbetet med en 
ny kommunövergripande översiktsplan ska 
påbörjas. I samband med detta arbete ska en 
aktualisering av vindbruksplanen ske, senast 
år 2023. 

Kopplar till lokala mål:

3. 
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Hälsosam livsmiljö

Hälsosam livsmiljö

Den fysiska livsmiljön som medborgarna lever 
och verkar i har stor betydelse för hälsa, miljö 
och välbefinnande. Fokusområdet hälsosam 
livsmiljö ska bidra till att påverka människ-
ors miljöer positivt och minska påverkan 
från de faktorer som har negativ inverkan. 
Genom att skapa hälsosamma livsmiljöer ges 
förutsättningar för att få en god livskvalitet. 
Exponering för skadliga ämnen, stora mäng-
der UV-strålning, luftföroreningar och miljöer 
med höga ljudnivåer kan ge människor hälso-

problem. Barn är särskilt sårbara och därför 
är deras livsmiljöer prioriterade. Ett annat 
prioriterat område är säkerställandet av god 
vattenkvalitet och skydd av dricksvattentäkter 
för att tillgodose en långsiktigt hållbar vat-
tentillgång för kommunens medborgare. Plast 
är ytterligare en utmaning kopplat till hälsa 
och miljö. Detta gäller både fossil plast utifrån 
klimatperspektiv men också mikroplasters 
påverkan på biologi och hälsa. 

Globala mål Svenska miljökvalitetsmål

Frisk luft Säker strålmiljö Levande sjöar 
och vattendrag

Grundvatten av 
god kvalitet
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Hälsosam livsmiljö

2.1 Befintlig bullerkartläggning av 
vägar och järnvägar ska uppdateras och 
ett åtgärdsprogram ska tas fram för det 
kommunala vägnätet där riktvärden 
överskrids.

Huvudansvar: TN, BN

Delansvar: -

Utökad beskrivning:

En bullerkartläggning kopplat till väg 
och järnvägsnät har genomförts och 
det finns ett behov av uppdatering för 
denna. BN ansvarar för att genomföra 
bullerkartläggning under 2022. TN ansvarar 
för framtagande av åtgärdsprogram samt för 
att ge bidrag för bullerdämpande åtgärder. 
Bullerkartläggningen tas fram utifrån 
bullerdirektivet från EU. 

2.2 Kommunens luftkvalitet ska följas 
upp för att säkerställa fortsatt goda 
nivåer.

Huvudansvar: MHN

Delansvar: - 

Utökad beskrivning: 

Den största källan till luftföroreningar i 
Kristianstad är som i många andra tätorter 
trafiken – både vanliga bilar och tung 
trafik. Rök från vedeldning bidrar också 
till luftföroreningar inom vissa områden. 
Kristianstads kommun ingår i Skånes 
Luftvårdsförbund som utför mätningar 
och beräkningar av luftkvaliteten i Skåne. 
Beräkningar för centrala Kristianstad visar 
att nivåerna av luftföroreningar ligger under 
de nationella miljökvalitetsnormerna. För 
att säkerställa fortsatt god luftkvalitet ska 
kommunen fortsatt följa upp mätningar för 
luftkvaliteten.
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Hälsosam livsmiljö

2.3 Träd ska bevaras och fler träd 
planteras i tätortsmiljöer för att öka 
beskuggning, framför allt i närheten 
av förskolor, skolor, lekplatser och 
äldreboenden. 

Huvudansvar: TN

Delansvar: KS, ABK, BN

Utökad beskrivning:

Träd bidrar till flera ekosystemtjänster 
kopplat till rekreation, biologisk mångfald, 
beskuggning, markvattenreglering och 
kolinlagring. Krontäckningen är låg i 
Kristianstad och fler träd behöver planteras 
i tätortsmiljöer i kommunen. Detta är extra 
prioriterat i närheten av förskolor, skolgårdar, 
lekplatser och äldreboenden. Andelen träd i 
den offentliga stadsmiljön behöver öka, och 
enligt översiktsplan för Kristianstad stad 
bör 50 % av ytan där barn vistas mest på 
utegården vara beskuggad.

Vikten av att bevara befintliga träd i 
tätortsmiljöer ska lyftas i tidigt planskede. 
Riktlinjer för att möjliggöra bevarande av 
befintliga träd i samband med exploatering 
och förtätning bör tas fram. Detta kan med 
fördel inkluderas i arbetet med åtgärd 4.6.

Enligt kommunens Grönplan ska utemiljöer 
vid förskolor, skolgårdar, lekplatser och 
äldreboenden inventeras med avseende 
på beskuggning. Inventering av träd i 
tätortsmiljöer ska göras i samband med 
framtagandet av en trädplan. I trädplanen 
ska hänsyn tas till ledningsgator för framtida 
möjlighet till utbyggnad av markförlagd 
infrastruktur för såväl fjärrvärme, fjärrkyla, el 
och fiber som VA-ledningar. 

2.4 Ett aktivt arbete med att 
skydda dricksvattentäkter ska 
bedrivas genom bildande av nya 
och genom att uppdatera befintliga 
vattenskyddsområden.

Huvudansvar: TN

Delansvar: - 

Utökad beskrivning:

I Kristianstads kommun geografiska område 
finns 20 vattenskyddsområden. Inom dessa 
områden gäller skyddsföreskrifter som ska 
minska risken för att vattentäkten förorenas. 
Detta innebär att vissa verksamheter är 
förbjudna medan andra verksamheter kan 
kräva tillstånd eller anmälan. 

Alla vattenskyddsområden har egna 
skyddsföreskrifter och regler därför att 
förutsättningarna varierar. Även inom ett 
område kan det finnas det olika skyddszoner. 
Strängast bestämmelser finns i zonen 
närmast vattentäkten. Utöver kommunens 
skyddsföreskrifter finns även annan 
lagstiftning som skyddar vårt gemensamma 
dricksvatten. Åtgärden innebär att kommunen 
där det finns behov av uppdatering för 
utformning eller föreskrifterna uppdaterar 
dessa i dialog med markägare samt inrättar 
vattenskyddsområden där det idag saknas. 
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Hälsosam livsmiljö

2.5 Inom arbetet med förorenade 
områden ska objekt med risk för 
människors hälsa och miljön (riskklass 
1 och 2) prioriteras. Via tillsyn och 
genom statliga bidrag ska objekten 
utredas och vid behov åtgärdas.

Huvudansvar: KS

Delansvar: MHN, TN

Utökad beskrivning:

För att skydda människors hälsa och miljön 
från föroreningar är det viktigt att de 
prioriterade områden som innebär störst 
risker utreds och, vid behov, åtgärdas. Det 
sker sedan tidigare ett strategiskt arbete som 
en del av tillsynen över förorenade områden. 
De prioriterade objekt med högst riskklass 
som kommunen är ansvarig för (i egenskap 
av verksamhetsutövare eller fastighetsägare) 
faller inom kommunstyrelsens ansvar.

2.6 En nulägesanalys ska tas fram 
gällande kommunens inköp och 
hantering kopplat till plast och 
mikroplast. 

Huvudansvar: KS

Delansvar: -

Utökad beskrivning:

Fossil plast är en utmaning både utifrån klimat- 
och hälsoperspektiv. För att minska kommunens 
klimatutsläpp och säkerställa hälsan för 
invånarna i kommunen behöver kommunen 
ta ansvar för sina plastinköp och sin hantering 
av dessa. Mikroplaster produceras både när 
plast bryts ner, men även från bland annat 
däck, granulatmattor samt konstgräsplaner. 
Åtgärden syftar till att genomföra en 
nulägesanalys gällande inköp och användning av 
plastprodukter, samt samla vilka aktiviteter och 
åtgärder som redan genomförs i kommunen. 
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Bilden visar Kristianstadskanalens vatten och omgivande grönska. Både mikro- och 
makroskräp kan spridas via vattnet ut till haven och skada både miljö och hälsan.

Cirkulär ekonomi

Förhållningssättet till hur och vad som konsu-
meras och produceras i samhället i dag måste 
förändras för att minska ett ohållbart uttag av 
resurser och utsläpp av växthusgaser. För att 
nå en mer hållbar konsumtion och produktion 
behöver samhället en ekonomi som utgår från 
cirkulära flöden och som tar hänsyn till hela 
livscykeln för material och varor. Att arbeta ut-
ifrån ett cirkulärt perspektiv har stor potential 
att bidra till detta och en hållbar konsumtion 
bidrar utöver miljöfördelar även till sociala 
och ekonomiska mervärden i enlighet med 
målen i Agenda 2030.

Inom den kommunala verksamheten bör 
användningen av varor och material minska, 
göras mer effektiv och baseras på cirkulära 
principer. Genom samarbete lokalt och regi-
onalt samt genom att utveckla ett tvärsekto-
riellt förhållningssätt kopplat till konsumtion 
kan nya lösningar hittas. Med resurseffektivt 
och innovativt arbete med upphandlingar, ett 
ökat återbruk samt fler delningslösningar för 
produkter minskar både kommunens resur-
sanvändning och kostnader.

Globala mål Svenska miljökvalitetsmål

Begränsad     
klimatpåverkan

God bebyggd 
miljö

Giftfri miljö
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3.1 Kommunen ska utreda möjligheter 
för att placera kapital hållbart och 
utnyttja de möjligheter som finns för 
att ansöka om och få investeringar 
klassificerade som gröna investeringar.

Huvudansvar: KS

Delansvar: - 

Utökad beskrivning: 

Kommunen har sedan tidigare beviljats 
flertalet investeringar som klassats som gröna. 
Varje år återrapporterar kommunen både 
ekonomin i projekten men också de tekniska 
och miljömässiga kraven till Kommuninvest. 
Alla skolor och förskolor går under 
beteckningen ”Gröna byggnader”, det vill säga 
att de uppfyller högt ställda krav på bland 
annat energieffektivisering. Kommunen ska 
fortsatt arbeta med att placera kapital hållbart 
och ansöka om investeringar i gröna projekt. 
Gröna och sociala lån ska eftersträvas i de fall 
det är marknadsmässigt möjligt.

 

3.2 Kommunen ska skapa 
och vidareutveckla interna 
delningsmöjligheter av exempelvis 
möbler, verktyg, byggvaror, 
mobilitetstjänster och IT. 
 
Huvudansvar: Samtliga nämnder och bolag

Delansvar: - 

Utökad beskrivning: 

Kommunens har sedan tidigare ett etablerat 
arbete med delningslösningar av bland annat 
möbler och IT-produkter. Möbellagrets delning 
av möbler inom kommunens förvaltningar 
möjliggör för minskade inköp av möbler 
och ett ökat återbruk. Redan etablerade 
delningsmöjligheter ansvarar respektive 
nämnd eller bolag för.

Åtgärden syftar till att vidareutveckla de 
lösningar som redan är implementerade i 
organisationen samt att skapa nya lösningar 
för andra varugrupper så som verktyg, 
byggvaror och mobilitetstjänster. 

Kopplar till lokala mål:

2.
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3.3 Arbete ska genomföras med 
att minska matsvinnet i alla led i 
livsmedelskedjan genom inventering, 
innovation, kunskapshöjande insatser 
och samverkan lokalt och regionalt.

Huvudansvar: KS

Delansvar: ON, BUN, MHN, KRAB, Krinova

Utökad beskrivning:

Kommunen har sedan många år tillbaka 
arbetat med matsvinn. Åtgärden innebär att 
löpande mäta svinnet för att kunna identifiera 
var insatser bör prioriteras. Kunskapshöjande 
och beteendepåverkande insatser för att 
minska svinnet kan riktas mot såväl personal 
som elever och kunder. Att aktivt arbete för 
att hitta innovativa lösningar ska bedrivas. 
Samverkan lokalt och regionalt bör ske för att 
utbyta erfarenheter och kunskap.

Kopplar till lokala mål:

3.4 Kommunen ska köpa in mat som 
gynnar hållbar matproduktion och 
bidrar till minskad klimatpåverkan. 

Huvudansvar: KS

Delansvar: - 

Utökad beskrivning: 

Enligt nuvarande livsmedelspolicy 
ska närproducerade, ekologiska och 
säsongsanpassade råvaror prioriteras. 
Matproduktionen har stor påverkan på 
klimat och miljö och det finns behov av att 
ytterligare gynna en hållbar matproduktion 
som bidrar till biologisk mångfald och 
minskad klimatpåverkan. Revidering av 
livsmedelspolicy är påbörjad och ska vara klar 
år 2023.  

Kopplar till lokala mål: 
 

2.
 

2.
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3.5 Kommunen ska satsa på 
investeringar i ny teknik och 
innovationer samt användning 
av digitala tjänster för ökad 
resurshushållning och minskad klimat- 
och miljöpåverkan. 

Huvudansvar: KS

Delansvar: TN, Krinova, ABK, C4 Energi, 
KRAB

Utökad beskrivning:

Kommunen ska satsa på investeringar i ny 
teknik och innovationer samt användning av 
digitala tjänster för ökad resurshushållning 
och minskad klimat- och miljöpåverkan. 
Strategiska utvecklingsprojekt ska eftersträvas 
inom bland annat livsmedelsproduktion, 
energiproduktion, energilagring och 
energieffektivisering, byggsektorn och 
transportsektorn för att bidra till ökad 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Kopplar till lokala mål:

3.6 Krav på fossilfria transporter 
ska inkluderas i upphandlingar där 
transport förekommer som tjänst, del 
av tjänst eller vid leverans av varor.

Huvudansvar: KS

Delansvar: - 

Utökad beskrivning:

Upphandlingarna bör i första hand stimulera 
till att tjänsterna utförs med fordon som drivs 
med biogas eller el, om möjligt. För tunga 
fordon kan även biodiesel (HVO100, FAME/
RME) inkluderas då det i nuläget finns få 
tunga fordon som drivs med biogas eller el.  

Krav på transporter bör ställas även i de 
fall där transporter inte är primära, utifrån 
upphandlingsmyndighetens krav på basnivå 
eller högre. Kraven ska stå i proportion till 
det som köps i förhållande till tjänstens 
transportbehov. Kraven kan i dessa fall 
därför vara mildare jämfört med primära 
transporttjänster, men det är viktigt att 
kommunen genomgående signalerar att alla 
leverantörer som kommunen upphandlar ska 
bidra till målet om kraftigt minskade utsläpp 
från transporter.

Kopplar till lokala mål:

1. 

2.

 
3.  

5.

6. 

1. 

2.

6. 

7. 

8. 
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3.7 Kommunen ska bedriva ett 
systematiskt arbete med uppföljning av 
ställda miljökrav.

Huvudansvar: KS

Delansvar: - 

Utökad beskrivning:

Att ställa miljökrav i kommunens 
upphandlingar är ett viktigt sätt att säkerställa 
att inköpta varor och tjänster följer de 
kravställningar som funnits i underlaget för 
upphandlingen samt mål som kommunen 
antagit. 

För att säkerställa att miljökraven uppfylls 
under avtalstiden krävs regelbunden 
uppföljning genom kontroller eller stickprov 
gentemot leverantörerna. Åtgärden syftar till 
att kommunen i längden ska genomföra någon 
form av uppföljning på miljökrav i samtliga 
avtal med miljökrav någon gång under 
avtalstiden. 
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3.8 Klimatsmarta och hållbara 
produkter ska efterfrågas genom 
arbete med nya lösningar och 
innovation i upphandling. Dialog och 
behovsanalys ska genomföras i tidigt 
skede.

Huvudansvar: KS

Delansvar: - 

Utökad beskrivning: 

För att stimulera och driva på arbetet 
med smartare lösningar ska kommunen 
arbeta med att främja och efterfråga mer 
klimatsmarta och hållbara produkter och 
tjänster. Genom att dialog och behovsanalyser 
genomförs tillsammans med verksamheterna 
i ett tidigt skede före upphandling kan behov 
kartläggas för att arbeta vidare med nya och 
innovativa lösningar. 

Åtgärden kan innebära att delta i projekt 
kopplat till forskning och utveckling samt att 
granska nuvarande arbetssätt och analysera 
behoven för att hitta nya lösningar. 

Kopplar till lokala mål:

1.  
 
 
2. 
 
 
5. 
 
 
 

3.9 Krav ska ställas i relevanta 
upphandlingar på demonterbarhet, 
reparerbarhet, energiprestanda, 
hållbart material, fossilfri eller 
återvunnen plast och rättvisemärkta 
produkter och tjänster.

Huvudansvar: KS

Delansvar: - 

Utökad beskrivning: 

Genom att ställa miljökrav i upphandlingar 
kan kommunen, som den stora aktör den 
är, påverka marknaden och säkerställa att 
hälso- och miljöaspekter i varor och tjänster 
minimeras. Krav ska ställas i relevanta 
upphandlingar och prioriteras utefter 
miljöpåverkan, hälsoaspekter, total kostnad 
samt huruvida den upphandlade tjänsten eller 
varan ska användas av barn och unga.

Kopplar till lokala mål:

1. 

2.
 



 23Kristianstads kommun | 2022

Grön samhällsbyggnad

Grön samhällsbyggnad

Hållbar samhällsbyggnad är en central del i 
arbetet med klimat och miljö och för att nå 
en hållbar utveckling i enlighet med målen i 
Agenda 2030. Fokusområdet grön samhälls-
byggnad ska bidra till att markanvändningen 
sker på ett sätt så att miljö- och klimataspek-
ter integreras i hela samhällsbyggnadspro-
cessen. En grön samhällsbyggnad innebär ett 
klimatsmart och energieffektivt samhälle som 
erbjuder alla människor en attraktiv och grön 
livsmiljö.

Globala mål Svenska miljökvalitetsmål

Byggnadssektorn och transporter har en stor 
påverkan på både människa och miljö och 
aspekterna måste integreras tidigt i processen 
samt genomsyra hela processen. Inom ramen 
för grön samhällsbyggnad finns åtgärder som 
kopplar an till både byggnation, masshante-
ring, kolinlagring och transporter.

Begränsad     
klimatpåverkan

Bara naturlig 
försurning

God bebyggd 
miljö

Frisk luft
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4.1 Kommunal nybyggnation ska minst 
motsvara kraven för certifiering enligt 
Miljöbyggnad Silver och byggmaterial 
med låg klimatpåverkan ska främjas.

Huvudansvar: TN, ABK

Delansvar: - 

Utökad beskrivning:

Kommunal nybyggnation ska minst 
motsvara kraven för certifiering enligt 
Miljöbyggnad Silver eller liknande. Val av 
byggmaterial som minskar klimatpåverkan 
ur ett livscykelperspektiv ska främjas 
både vid nybyggnation och vid renovering. 
Den 1 januari 2022 infördes krav på 
klimatdeklaration vid uppförande av 
nya byggnader. Boverket har i uppdrag 
av regeringen att utreda införande av 
gränsvärden för klimatpåverkan från 
byggnader. Kommunen bevakar utvecklingen 
och möjligheten att kravställa utifrån 
klimatdeklarationerna.

Kopplar till lokala mål:

4.2 Kommunens masshantering ska 
kartläggas och lokal återanvändning av 
massor ska stimuleras.

Huvudansvar: TN

Delansvar: KS, MHN

Utökad beskrivning:

Åtgärden syftar till att uppkomna 
schaktmassor ska återanvändas när det är 
möjligt. Nuvarande flöden ska kartläggas 
och åtgärder tas fram för att gå mot en mer 
cirkulär masshantering i kommunen.

En masshanteringsplan ska påvisa nuläge 
och hur hanteringen kan förbättras framöver 
för att främja lokal återanvändning när det 
är möjligt, sam för att minska mängden 
tunga transporter. Det är av stor vikt att 
masshanteringsfrågan hanteras i tidiga 
projektskeden. 

5.

10. 
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4.3 Vid exploatering ska 
multifunktionella mobilitetshus 
prioriteras framför ytkrävande 
markparkeringar. 

Huvudansvar: KS

Delansvar: BN, ABK

Utökad beskrivning: 

För en mer yteffektiv markanvändning ska 
multifunktionella mobilitetshus prioriteras 
vid exploatering i stadsmiljö framför 
ytkrävande markparkeringar, där traditionell 
bilparkering kan kombineras med bilpool, 
cykelpool, laddningsmöjligheter, cykelservice 
och andra funktioner. Detta berör områden 
där erforderliga förutsättningar finns.

Befintliga markparkeringar i stadsmiljö ses 
över och ersätts med mobilitetshus där så 
anses vara möjligt.

Kopplar till lokala mål:

4.4 Kommunens cykelinfrastruktur 
ska byggas ut och den befintliga 
ska utvecklas med avseende på 
framkomlighet, trygghet och säkerhet.

Huvudansvar: TN

Delansvar: - 

Utökad beskrivning:

Kommunen behöver stärka sitt arbete med 
att utveckla cykelinfrastrukturen för att 
säkerställa tillgång till snabba, trygga och gena 
cykelvägar för att fler ska ha möjlighet att välja 
cykel framför bil. 

I den strategiska färdplanen 2021-2024 
har kommunfullmäktige beslutat om ett 
riktat arbete för en kraftig minskning av 
klimatpåverkan från transporter, där en 
övergång till hållbar mobilitet inklusive cykel 
är en förutsättning för att nå målet. I linje med 
detta behöver de cykelrelaterade åtgärderna 
i Trafikplanen prioriteras i budgetprocessen. 
Detta inkluderar inte minst översyn av hinder 
och framtagandet av en åtgärdsplan för hur 
kommunens cykelinfrastruktur ska utformas 
för att underlätta för cyklister, kopplat till 
exempelvis krav på separering, bredder, 
hinder och onödiga stopp längs cykelstråk och 
hur cyklister ska prioriteras i korsningar.

Kopplar till lokala mål:

1. 

6. 

1. 

6. 
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4.5 Nuläge och potential för ökad 
kolinlagring i kommunen ska utredas 
och åtgärdsförslag ska tas fram.

Huvudansvar: KS

Delansvar: BN

Utökad beskrivning: 

Att öka kolinlagringen i skog och mark 
i kommunen bidrar till att minska 
klimatpåverkan och andra ekosystemtjänster. 
Det kan handla om att återväta utdikade 
våtmarker, att anpassa lant- och skogsbruk 
i syfte att binda mer kol och gröna insatser 
såsom trädplantering i tätortsmiljöer.

En kartläggning ska göras senast år 
2023 för att påvisa nuläge och potential 
för att öka kolinlagringen i kommunen. 
Kartläggningen ska resultera i åtgärdsförslag. 
Åtgärden kan kopplas till arbetet med en ny 
kommunövergripande översiktsplan.
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1. 

2.
 

3. 

5. 

6. 

4.6 Ett systematiskt arbete 
med klimat- och miljöhänsyn i 
samhällsbyggnadsprocessen med 
ständig förbättring ska utvecklas. 

Huvudansvar: KS 

Delansvar: BN, TN

Utökad beskrivning: 

Hållbarhetsaspekterna behöver behandlas 
i tidiga skeden och genomsyra hela 
samhällsbyggnadsprocessen, samt följas 
upp på och utvärderas. I kommunens 
strategiska färdplan 2021-2024 framgår 
att ”Samhällsbyggnadsprocessen ska ta 
stor hänsyn till biologisk mångfald och 
klimatpåverkan samt möjliggöra jämlika 
livsvillkor och därmed minskad segregation.” 

Bygg- och anläggningssektorn står för en 
stor andel av Sveriges klimatpåverkan, och 
lokaliseringen av nya områden påverkar 
framtida transportbehov. Samtidigt är 
planprocessen reglerad i lag med begränsade 
möjligheter att ställa krav på exempelvis 
byggmaterialval. Vissa möjligheter finns dock, 
bland annat via markanvisningstävlingar.

Inom ramen för SSAM-processen 
(strategisk samhällsbyggnad) ska 
projektens miljö- och klimatpåverkan 
belysas och analyseras i samband med 
planuppdraget. Detta arbete kan baseras på 
den checklista för hållbarhetsanalys och de 
hållbarhetskriterier som tagits fram av miljö 
och samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet 
behöver följas upp och utvärderas för att 
säkerställa en ständig förbättring.

Kopplar till lokala mål:

1. 

6. 

4.7 Förtätning ska prioriteras framför 
exploatering i ytterområden, utan 
att ge avkall på tillgänglighet till 
grönområden. 

Huvudansvar: KS

Delansvar: BN

Utökad beskrivning:

Förtätning ska prioriteras framför 
exploatering i ytterområden utan att ge avkall 
på tillgänglighet till grönområden. Detta 
kan exempelvis realiseras genom förtätning 
på tidigare hårdgjord yta. Detta kan med 
fördel kombineras med åtgärd 4.3. Högre 
täthet tar mindre värdefull mark, exempelvis 
jordbruksmark, i anspråk samt ger upphov 
till mindre transportbehov bland de boende i 
området. 

I översiktsplan för Kristianstad stad 
anges bland annat att förtätningsprojekt 
prioriteras på tidigare ianspråktagen mark 
för stadsbygd, och att de utbyggnadsområden 
som föreslås genomförs med hög täthet på 
strategiska lägen för minskad klimatpåverkan 
och ianspråktagande av jordbruksmark. 
Översiktsplanen uppmuntrar till att bygga 
i stråk och förtätning i anslutning till redan 
befintlig bebyggelse ska gynnas.

Åtgärden kopplar till framtagande av en 
utbyggnadsstrategi i enlighet med Riktlinjer 
för bostadsförsörjning.

Kopplar till lokala mål:
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Samverkan och engagemang

Klimat- och miljöfrågor är komplexa- och ing-
en aktör har ensam rådighet över frågorna. 
För att säkerställa en hållbar utveckling måste 
förändring ske på alla nivåer och hos flera 
aktörer. Det offentliga, näringslivet, akademin 
och civilsamhället behöver arbeta tillsammans 
i olika konstellationer för att gemensamt iden-
tifiera, formulera och lösa de utmaningar vi 
står inför. 

En viktig aspekt av Kristianstads kommuns 
strategiska arbete är därför att stimulera 
samverkan, sprida kunskap och väcka enga-
gemang för klimat- och miljöfrågor. En utökad 

samverkan och ett lokalt engagemang är av-
görande för att uppnå en hållbar utveckling i 
hela Kristianstads kommun. Åtgärdsområdet 
betraktas som horisontellt ur perspektivet att 
samverkan och engagemang är en förutsätt-
ning för framgång även i övriga åtgärdsområ-
den.

Globala mål Svenska generationsmålet
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5.1 Arbetet med miljö- och 
klimatfrågor i kommunens förskolor 
och skolor ska utvecklas och stärkas 
i samverkan mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och berörda 
bolag och förvaltningar. 

Huvudansvar: BUN

Delansvar: - 

Utökad beskrivning:

Skolan har enligt läroplanen i uppdrag att 
belysa hur samhällets funktioner och vårt 
sätt att leva och arbeta kan anpassas för 
att skapa hållbar utveckling. Flera miljö- 
och klimatrelaterade insatser riktade till 
skolverksamheten bedrivs i dag, bland 
annat satsningen på klimatambassadörer 
och klimatdag för skolorna, Renhållningens 
miljöpedagogiska verksamhet, Kristianstads 
Vattenrikes naturpedagogik och miljö 
och samhällsbyggnadsförvaltningens 
miljöinformatör. Dessa insatser syftar till att 
öka medvetenheten om ekologisk hållbarhet 
hos barn och ungdomar. 

Redan etablerade och nya insatserna 
bör samordnas utifrån barn och 
utbildningsförvaltningens behov och anpassas 
i samverkan med berörda verksamheter, för 
att ytterligare stärka och utveckla arbetet med 
klimat- och miljöfrågor i förskola och skola.

Kopplar till lokala mål:

5.2 Kommunen ska erbjuda energi- 
och klimatrådgivning till hushåll, 
företag och organisationer i enlighet 
med förordningen (2016:385) om 
bidrag till kommunal energi- och 
klimatrådgivning.

Huvudansvar: KS

Delansvar: - 

Utökad beskrivning:

Kommunen ska bedriva energi- och 
klimatrådgivning och söka medel till 
detta i samverkan med grannkommuner.  
Rådgivningen riktar sig till privatpersoner, 
föreningar samt små och medelstora företag 
och fungerar som en stöttande, oberoende 
funktion gällande klimat- och energifrågor. 
Tjänsten är finansierad av Energimyndigheten 
och bedrivs i samarbete med Bromölla och 
Östra Göinge kommuner. 

Kopplar till lokala mål:

1. 

2.

5.

6. 

1. 

2.
 

3. 

4. 

5.

6.  
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5.3 Kommunens energi- och 
klimatrådgivning och miljötillsyn ska 
förstärka samt komplettera varandra 
genom regelbunden dialog och 
gemensam planering. 

Huvudansvar: MHN, EKR

Delansvar: -

Utökad beskrivning:

Miljötillsyn är obligatoriskt enligt lag 
och genomförs regelbundet. Tillsynen 
säkerställer lagefterlevnad och hjälper 
lokala verksamheter att undvika stora 
miljökostnader i framtiden. Kommunen 
erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- 
och klimatrådgivning till företag som vill 
utveckla sitt klimat- och miljöarbete eller göra 
kostnadseffektiva energibesparingar. 

Här finns stora möjligheter att kunna 
stötta näringslivet i omställningen. Genom 
regelbunden dialog och gemensam planering 
kan miljötillsynen och rådgivningen stärka 
varandra. 

Kopplar till lokala mål:

5.4 Kommunens verksamheter 
ska samarbeta kring och utveckla 
gemensam kommunikation internt 
och externt gällande klimat- och 
miljöfrågor. 

Huvudansvar: KS

Delansvar: -

Utökad beskrivning:

Samtliga kommunala förvaltningar och bolag 
arbetar aktivt för att kommunicera goda och 
konkreta exempel på hållbar omställning, 
såväl internt inom verksamheten som externt 
gentemot företagare, organisationer och 
invånare.  

Kommunen kan exempelvis kommunicera 
gemensam omställning och social gemenskap 
genom att informera om projekt kopplat 
till energi, miljö och klimat. För att 
effektivisera kommunikationen gällande 
klimat- och miljöfrågor ska befintliga 
kommunikationsinsatser samordnas. Större, 
gemensamma kampanjer bör genomföras 
regelbundet över förvaltningsgränserna. 
Ämne och budskap ska identifieras utifrån 
behov och aktualitet.

Kopplar till lokala mål:1. 

2.
 

3. 

4. 

5.

6.  

1. 

2.
 

3. 

4. 

5.

6.  
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5.5 En fördjupad kartläggning av 
förvaltningarnas klimatpåverkan 
inklusive konsumtionsbaserade 
utsläpp ska genomföras.

Huvudansvar: KS

Delansvar: - 

Utökad beskrivning:

Genom den årliga energiinventeringen 
som görs som en del av det skånska 
samverkansprojektet Fossilbränslefria 
kommuner finns god kännedom om 
kommunens totala klimatpåverkan vad gäller 
el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor. 
Dock behövs en utredning av förvaltningarnas 
övriga konsumtionsbaserade utsläpp för 
en komplett bild och för att ge stöd åt hur 
insatser kan prioriteras i respektive nämnd ur 
ett klimatmässigt och ekonomiskt perspektiv. 
Detta ger förutsättningar att koppla ihop en 
klimatbudget med den ekonomiska budgeten 
för respektive nämnd.

Kopplar till lokala mål:

5.6 Kommunen ska stötta lokala 
jord- skogsbrukare samt det övriga 
näringslivet mot ett ekologiskt hållbart 
och cirkulärt företagande.

Huvudansvar: KS

Delansvar: Krinova 

Utökad beskrivning:

Kommunen anordnar regelbundet 
tillväxtträffar och fredagsfrukostar, där 
näringslivet utbyter erfarenheter och 
kommunen informerar om aktuella 
frågor som påverkar företagarna. Dessa 
etablerade plattformar kan stimulera till 
cirkulärt och hållbart företagande genom 
olika kunskapshöjande inslag. Syftet med 
åtgärden är att stötta det lokala näringslivet i 
omställningen och skapa konkurrenskraftiga, 
attraktiva arbetsgivare för framtiden. 

Då många företag i kommunen är verksamma 
inom lantbruket bör det riktas särskilda 
insatser mot denna sektor. Länsstyrelsen 
och Jordbruksverket har ett övergripande 
ansvar för att främja klimatrådgivning och 
kompetensutveckling i jord- och skogsbruket, 
men kommunen är en viktig medaktör och 
utgör en länk mellan den lokala lantbrukaren 
och det regionala samt nationella arbetet. 

Kopplar till lokala mål:

1.

2.
 

1. 

2.
 

3. 

4. 

5.

6.  
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5.7 Arbetet med mobility management 
internt och externt ska utvecklas för 
att påverka behovet av transporter och 
föra över resor och transporter till mer 
hållbara transportslag.

Huvudansvar: KS

Delansvar: - 

Utökad beskrivning:

Transporter är en av de största utmaningarna 
på vägen till en fossilbränslefri och 
klimatneutral kommun. Att arbeta med 
beteendepåverkan för att förändra resvanor 
och bidra till hållbara och effektiva transporter 
och stärkt folkhälsa är viktigt. Insatser behövs 
för att fler resor ska ske till fots, med cykel och 
med kollektivtrafik, samt för att bilpooler och 
samåkning ska väljas framför egen bil.

Insatser bör riktas mot såväl 
kommunanställda som företag, föreningar 
och medborgare för att täcka samtliga 
transporter och resor i Kristianstads 
kommuns geografiska område. Lösningarna 
på transportbehoven ser olika ut i stad och 
landsbygd – samt varierar beroende på livsstil 
eller verksamhet – varför insatser behöver 
målgruppsanpassas.

En flerårig plan för arbetet med 
beteendepåverkande mobilitetsåtgärder 
ska tas fram år 2023, med åtgärder inom 
samordning, utveckling av faciliteter samt 
kampanj- och informationsinsatser.

Kopplar till lokala mål:

5.8 Samverkan mellan elnätsägare, 
energibolag och betydande 
systemanvändare samt kommunala 
representanter ska fördjupas.  

Huvudansvar: KS, C4 Energi

Delansvar: BN

Utökad beskrivning:

Enligt lag (1977:439) om kommunal 
energiplanering ska kommuner undersöka 
förutsättningarna att lösa frågor som har 
betydelse för hushållningen med energi eller 
för energitillförseln samverka med betydande 
intressenter. Kommuner, näringsliv och 
andra aktörer ska arbeta tillsammans för att 
tillvarata och öka utbytet av restvärme och 
andra energiresurser, material, tjänster och 
information.

Lokal samverkan mellan regional och lokala 
elnätsägare, energibolag och betydande 
systemanvändare samt kommunala 
representanter ska fördjupas framöver. Syftet 
är att tidigt identifiera framtida energibehov 
kopplat till exempelvis markanvändning, bidra 
till ökad harmonisering av energiplaneringen 
och samverka kring effektproblematiken.

Som en del av arbetet bör en plan för att 
trygga långsiktig energi- och effektförsörjning 
i kommunen tas fram.

Kopplar till lokala mål:

1. 

2.

6. 

 

3. 

4. 

5.
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5.9 Kommunen ska vara aktiv i att 
söka externfinansiering till klimat- 
och miljöprojekt, samt vara medlem 
i nätverket Klimatkommunerna, 
Borgmästaravtalet och delta i det 
strategiska innovationsprogrammet 
Viable Cities.

Huvudansvar: KS

Delansvar: -

Utökad beskrivning:

Medlemskap i olika internationella, nationella 
och regionala nätverk ger värdefulla 
erfarenhetsutbyten, öppnar för samarbeten 
och sätter de gröna frågorna på agendan. 
Extern finansiering innebär ytterligare 
möjligheter till att växla upp arbetet och 
utveckla samverkan med externa aktörer för 
att skapa nya arbetssätt och innovation inom 
klimat- och miljölösningar.
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Klimat- och miljöplan 2023-2027 
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Bakgrund 

Miljömålsprogrammet togs fram på uppdrag av 

miljö- och hälsoskyddsnämnden under 2015 och har 

gällt under perioden 2016-2020. Programmet antogs 

2016 i kommunfullmäktige. Programmet togs fram 

tillsammans med en bred grupp av relevanta 

tjänstpersoner i kommunen genom arbetsgrupper 

med utgångspunkt i de nationella miljömålen samt 

lokala förutsättningar och utmaningar. Programmet 

är uppdelat i två delar: en mål- och bakgrundsdel 

samt ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet har 

166 åtgärder där de flesta av kommunens 

förvaltningar samt ett antal av kommunens bolag är 

ansvariga. Programmet är nära kopplat till det 

Naturvårdsprogram som togs fram samtidigt och 

flertalet åtgärder återfinns i båda dokumenten.  

Såhär i slutfasen av programperioden behöver en 

utvärdering av miljömålsprogrammet göras för att 

lyfta vad som varit bra och vilka lärdomar vi tar med 

oss till kommande styrdokument. 

Syfte 

Syftet med denna utvärdering är att kartlägga vad 

som fungerat bra och vilka lärdomar som kan tas 

med till arbetet med ett nytt miljömålsprogram eller 

motsvarande styrdokument.  

Metod 

Utvärderingen har gjorts genom sammanställande av 

statistik från åtgärdsprogrammet samt genom en 

enkätundersökning. Enkäten har skickats ut till ett 

antal berörda medarbetare inom majoriteten av 

förvaltningar och samtliga förvaltningschefer. 

Frågorna syns i den grå rutan till höger på sidan.  

I enkäten behandlades följande områden: 

 

Enkätfrågor 

Skala 1-5, där 1 är dåligt, 3 är 

varken eller och 5 är bra.  

Frågor om dokumentet som 

helhet  

1. Hur är ditt helhetsintryck av 

miljömålsprogrammet i stort?  

2. Vad tycker du om 

miljömålsprogrammets koppling 

till andra kommunala 

styrdokument?  

3. Tycker du att 

miljömålsprogrammet är lätt att 

förstå? Samma som ovan.  

4. Hur god kännedom om 

miljömålsprogrammet tycker du 

finns inom din organisation?  

Övriga kommentarer om 

dokumentet som helhet:  

Frågor om dokumentets 

åtgärder 

5. Hur god kunskap tycker du det 

finns kring vilka åtgärder din 

organisation (förvaltning/bolag) 

ansvarar för?  

6. Hur upplever du att 

förhållandet mellan avsatta 

resurser (personal/pengar etc) 

och identifierade åtgärder har 

varit? 

Övriga kommentarer om 

åtgärderna: 

7. Något annat du vill föra fram 

angående miljömålsprogrammet 

som fungerat bra eller där 

kommunen behöver tänka om 

inför motsvarande program 

framöver?  
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• helhetsintryck av miljömålsprogrammet  

• miljömålsprogrammets koppling till andra kommunala styrdokument 

• om miljömålsprogrammet är lätt att förstå 

• kännedom om miljömålsprogrammet inom organisationen  

• kunskap kring vilka åtgärder som organisationen (förvaltning/bolag) ansvarar för 

• förhållandet mellan avsatta resurser (personal/pengar) och identifierade åtgärder  

Resultat från uppföljning av åtgärder 

Åtgärdsprogrammet har totalt 166 åtgärder att följa upp under programperioden. Här 

redovisas kortfattat procentandelen av åtgärderna som genomförts, påbörjats och ej 

påbörjats samt om åtgärden har blivit ”ej relevant”. ”Ej relevant” sätts på de åtgärder som 

ej går att genomföra exempelvis då åtgärden varit beroende av externa medel som inte 

bifallits eller där ansvaret legat på en extern aktör som kommunen ej har rådighet över.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal åtgärder i procent Antal åtgärder styck 

54,2 % åtgärder har genomförts 90 st 

27,7 % åtgärder har påbörjats 46 st 

14,4 % har ej påbörjade 24 st 

3,6 % är ej relevanta 6 st 

Antal genomförda åtgärder i procent

Genomförda Påbörjade Ej påbörjade Ej relevanta
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Resultat från enkäten 

Nedan presenteras resultatet från enkäten med fokus på vad som fungerat bra och vilka 

lärdomar/vilken förbättringspotential som kan tas med i arbetet med ett nytt 

miljömålsprogram eller motsvarande styrdokument.  

Sammanfattningsvis är det generella intrycket av miljömålsprogrammet i sin helhet 

positivt. Det ses som positivt att programmet tagits fram av en bred grupp tjänstepersoner 

som både fått ökad kunskap och engagemang för åtgärderna. Att det även finns en tydlig 

uppdelning av mål och åtgärder upplevs som är positiv då en revidering av 

åtgärdsstrategin lättare kan genomföras och mål normalt sett har längre giltighet än 

åtgärdernas tidsplan. Det upplevs att det finns en tydlig koppling till de nationella 

miljömålen och att åtgärderna knyter an till respektive mål. Kopplingen till det lokala 

naturvårdsprogrammet och grönplanen har varit tydlig och det ses som positivt. 

  

Framöver behöver en tydlig koppling även till internationella mål som Agenda 2030 

inkluderas och även kopplingen till de övriga dokumenten inom miljöområdet. Längden på 

dokumentet gör att det upplevs svårare att få en överblick över vad respektive förvaltning 

har ansvar för och under vilken tidsperiod. Det omnämns att det varit bra med en angiven 

tidsplan för åtgärderna trots att dessa i många fall varit orealistiska. Det lyfts att det är 

viktigt med utpekade kontaktpersoner för respektive åtgärd för att förenkla uppföljning. 

Antalet åtgärder upplevs även vara väldigt många. 

 

Svaren på enkäten visar på en spridning i hur kännedom om miljömålsprogrammet 

upplevs inom organisationen. Inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är 

miljömålsprogrammet generellt väl känt då förvaltningen också ansvarar för en stor del av 

åtgärderna i dokumentet.   

Alla tillfrågade är relativt överens om att det inte funnits tillräckliga resurser för att 

genomföra samtliga åtgärder i miljömålsprogrammet. Det ses som viktigt att det finns en 

budget kopplad till miljömålsprogrammet då de planerade åtgärderna blir svårt att 

genomförda om det inte finns resurser till dem.  

Diskussion och slutsats 

Resultatet från enkäterna visade att dokumentet i sin helhet var bra och lättläst men att 

dokumentet var omfattande och lång vilket leder till att det svårt att få en överblick över 

åtgärderna samt försvårare uppföljningen. Genom att göra en mer kompakt version med 

färre åtgärder görs det dokumentet mer tillgängligt samt lättare att överblicka och ger på 

så sätt fler anställda möjlighet att ta del av innehållet.  
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En viktig slutsats är att framtagandeprocessen har en stor roll i hur framgångsrikt 

programmet blir. Miljömålsprogrammet 2016-2020 togs fram av en bred grupp 

tjänstepersoner vilket även bör göras för framtida program. Under kommande 

framtagandeprocess behöver arbetet förankras i hela organisationen och i politiken för att 

säkerställa att arbetet fortlöper enligt plan. 

Även efter själva framtagandeprocessen bör både programmet i sig, åtgärderna samt 

uppföljningsrutiner kommuniceras både internt och externt för att skapa engagemang och 

intresse för frågorna. En annan slutsats är att det är viktigt att varje åtgärd har en utpekad 

huvudansvarig nämnd/bolagsstyrelse.  

Fördelningen av åtgärder över gällande år bör även vara jämnare fördelade. I 

Miljömålsprogrammets period 2016-2020 ligger de flesta åtgärderna under de två första 

åren av programperioden. Genom en bättre fördelning över åren har nämnder och 

förvaltningar lättare att planera in och avsätta resurser för att genomföra åtgärderna.  

Det är viktigt med fortsatt kommunikation vid implementering av styrdokument och 

säkerställa kunskapsöverföring vid personalomsättning. En annan viktig lärdom är att det 

måste finnas en tydlig koppling mellan kommunens olika styrdokument som visar hur de 

skiljer sig och samt var det finns synergieffekter.  

En annan slutsats är att det behövs ett gemensamt verktyg för måluppföljning för att 

förbättra kopplingen till kommunens ekonomiska årshjul. Med ett målstyrningsprogram 

skulle en bättre överblick fås för vad varje nämnd är ansvarig för och vad som behöver 

planeras in i gällande budgetram samt att styrdokumenten blir en naturlig del av 

planering och arbete. 
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1. Inledning 

Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser, 

energieffektivisering och förnybar energiproduktion. I detta dokument redovisas 

Kristianstads kommuns klimatpåverkan, energianvändning och elproduktion samt 

bakgrund till de mål som föreslås i kommande klimat- och miljöplan. 

2. Territoriella växthusgasutsläpp 

Sverige ska senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För 

den icke-handlande sektorn (verksamheter som inte ingår i EU:s handelssystem för 

utsläppsrätter) bör utsläppen jämfört med 1990 minska med minst 40 % till år 2020, 

minst 63 % till år 2030, minst 75 % till år 2040 samt minst 85 % till år 2045. 

Växthusgasutsläppen inom det geografiska område som definieras av Kristianstads 

kommun har minskat väsentligt jämfört med basåret 1990 (figur 1). Minskningarna har 

framför allt skett inom sektorn El och uppvärmning. Även utsläppen från sektorerna Avfall 

och Industri har minskat. Transporter och Jordbruk står för de största utsläppen. Mellan 

1990 och 2019 har utsläppen minskat med 35,5 %. Figuren indikerar även de nationella 

etappmålen om 40 % respektive 63 % minskning av de totala utsläppen år 2020 

respektive år 2030, jämfört med basåret 1990. 

 

Figur 1. Territoriella växthusgasutsläpp i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) från olika sektorer i 

Kristianstads kommun. Källa: Nationella emissionsdatabasen (data publiceras med två års 

eftersläpning). 

2.1 Territoriella växthusgasutsläpp från transporter 

I Sverige ska utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg som ingår i EU:s 

utsläppshandelssystem, minska med minst 70 % till år 2030 jämfört med 2010. 
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Personbilstrafiken står för majoriteten, ungefär två tredjedelar, av utsläppen från 

transporter inom Kristianstads kommun (figur 2). Trots den tekniska utvecklingen mot 

mer energieffektiva bilar går omställningen långsamt. Antalet personbilar i trafik per 1000 

invånare i Kristianstad har ökat från 481 st år 2010 till 513 st år 2019 (riksgenomsnitt 

2019: 477 st)1, vilket kan vara en anledning till den blygsamma utsläppsminskningen. 

 

Figur 2. Territoriella växthusgasutsläpp i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) från transporter i 

Kristianstads kommun. Mindre undersektorer (exempelvis mopeder, motorcyklar och fritidsbåtar) 

redovisas ej i figuren. Källa: Nationella emissionsdatabasen (data publiceras med två års 

eftersläpning) 

Det krävs krafttag för att nå målen om 70 % minskning till år 2030. Fler resor behöver 

företas med hållbara färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik, framför allt i 

Kristianstad stad och de större orterna (se avsnitt 7). 

3. Konsumtionsbaserade utsläpp 

Växthusgasutsläpp kan beräknas på olika sätt. De territoriella utsläppen som redovisas i 

avsnitt 2 omfattar utsläpp inom det geografiska område som definieras av Kristianstads 

kommun, från transporter, jordbruk, industrier etc, inklusive tillverkning av varor som 

exporteras. De konsumtionsbaserade utsläppen gäller de utsläpp som uppstår lokalt, 

nationellt och internationellt på grund av privat och offentlig konsumtion i Kristianstads 

kommun. Genom att ha mål ur båda perspektiven omfattas alla växthusgasutsläpp.  

De konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige uppgår till 93 miljoner ton CO2e (år 2019), 

vilket motsvarar 9 miljoner ton CO2e per person (figur 3). För att nå Parisavtalet behöver 

de globala utsläppen vara mindre än 1 ton CO2e per person och år till år 2050.  

 
1 Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030: https://2030.miljobarometern.se/  
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Figur 3. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per person i 

Sverige. Källa: Naturvårdsverket. 

Knappt två tredjedelar av utsläppen uppstår i andra länder på grund av svensk 

konsumtion. Cirka 60 % av utsläppen härrör från hushållens konsumtion kopplat till 

transporter, livsmedel, boende och övrig konsumtion. Resterande andel utgörs av offentlig 

konsumtion (exempelvis drift av skola, omsorg och sjukvård) samt investeringar i 

exempelvis byggnader, maskiner och vägar. 

I nuläget saknas tillgänglig statistik över konsumtionsbaserade utsläpp på kommunnivå, 

men forskning pågår för att skala ner den nationella statistiken till kommunal nivå2. Enligt 

Klimat- och energistrategi för Skåne bör de konsumtionsbaserade utsläppen vara något 

lägre i Skåne jämfört med Sverige, på grund av kortare avstånd, mildare vintrar och lägre 

andel tung processindustri jämfört med Sverige i stort.  

4. Energianvändning 

Energianvändningen i Kristianstads kommun uppgick år 2020 till 2181 GWh, en 

minskning med 9 % sedan 2018. Energianvändningen domineras av el, följt av flytande 

fossila bränslen (olja, bensin och diesel), fjärrvärme, naturgas, biodiesel, trädbränsle och 

biogas (figur 4).  

Det svenska elsystemet är sammanbundet med våra grannländers, och i det 

sammankopplade elsystemet sker marginalelproduktion i fossileldade anläggningar. 

Andelen fossil elenergi som används i Kristianstad bedöms vara i storleksordningen drygt 

1 %.  

Fjärrvärmen i Kristianstad är fossilfri till 99,9 %. Den biogas som redovisas i figuren är 

endast den del som används som drivmedel. Det finns även biogasanvändning i 

fjärrvärmesektorn. 

 
2 Accelerera mot Agenda 2030: kommunal planering för minskade klimatfotavtryck, Stockholm 
Environment Institute: https://www.sei.org/projects-and-tools/projects/kommunal-planering-for-
minskade-klimatfotavtryck/  
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Olja, bensin och diesel används till transporter och arbetsmaskiner, medan naturgasen 

används inom industrisektorn. För att nå fossilbränslefrihet i kommunen behöver dessa 

sektorer ställa om till fossilfria alternativ. 

 

Figur 4. Fördelning av använd energi i det geografiska området Kristianstads kommun under 2020. 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

5. Energieffektivisering 

Enligt Kristianstads kommuns klimat- och energistrategi från 2018 ska energi-

användningen i kommunen minska med 20 % per invånare till år 2020 jämfört med år 

2008. Målet uppnåddes redan år 2019 och år 2020 motsvarade energianvändningen en 

minskning med knappt 23 % per person (figur 5). 

 

Figur 5. Slutlig energianvändning (MWh) i Kristianstads kommun per invånare. Källa: Statistiska 

centralbyrån. 
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Transportsektorn står för den största energianvändningen i Kristianstads kommun. Efter 

att energianvändningen till transporter ökat under flera år vände kurvan nedåt under 

2019 och 2020, vilket var huvudorsaken till att målet uppnåddes. 

6. Förnybar elproduktion 

Enligt Kristianstads kommuns klimat- och energistrategi från 2018 ska produktionen av 

förnybar el i Kristianstads kommun år 2020 uppgå till 500 GWh/år. År 2020 producerades 

359 GWh förnybar el (figur 6). 

Merparten av den förnybara elproduktionen i Kristianstad utgörs av vindkraft. År 2020 

förbrukades 885 GWh el i Kristianstad, vilket innebär att den producerade elen utgjorde 

41 % av den förbrukade elen i kommunen. 

 

Figur 6. Förnybar elproduktion (GWh) i Kristianstads kommun. Källa: SCB, Energimyndigheten. 

6.1 Solelproduktion 

Kristianstads kommun har som mål att 40 GWh solel/år ska produceras i kommunen som 

geografiskt område. År 2020 producerades cirka 14 GWh.  

I Kristianstad finns 720 solcellsanläggningar installerade (år 2020), med en sammanlagd 

effekt på 15 520 kW (76 % ökning sedan år 2018). Elproduktionen har uppskattats vara 

900 kWh per installerad kW. 

Installerad effekt och solelproduktion har ökad kraftigt de senaste åren (figur 7). Med 

bibehållen utbyggnadstakt kommer målet överträffas. 
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Figur 7. Solelproduktion (GWh) i Kristianstads kommun. Källa: Energimyndigheten, Solar Region 

Skåne 

7. Hållbart resande 

Transportsektorn i allmänhet och personbilstrafiken i synnerhet står för en stor andel av 

Kristianstads kommuns territoriella klimatpåverkan (se avsnitt 2). Fler behöver välja 

gång, cykel och kollektivtrafik för att nå målet om att minska utsläppen från 

transportsektorn med 70 % till år 2030, samt för att fasa ut användningen av fossila 

bränslen (figur 8). 

  
Figur 8. Färdmedelsfördelning i Kristianstads kommun 2018 (Källa: Region Skåne) samt förslag på 

färdmedelsfördelning 2030 där minst hälften av alla resor företas med gång, cykel och 

kollektivtrafik. 

Kristianstads kommun är sett till landytan Skånes näst största kommun. Utanför 

centralorten och de större tätorterna utgör bilen ett viktigt färdmedel, varför andelen 

bilresor 2030 föreslås minska mindre än i Skåne som helhet. Enligt Region Skånes mål om 
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färdmedelsfördelning i Strategi för ett hållbart transportsystem 2050, ska andelen bilresor 

i Skåne som helhet utgöra 42 % av andelen resor till år 2030.  

Framför allt de kortare bilresorna i Kristianstads kommun bör i stor utsträckning kunna 

ersättas med mer hållbara färdmedel (figur 9). 

 

Figur 9. Färdmedelsfördelning i Kristianstads kommun 2018 som en funktion av reslängd (Källa: 

Region Skåne). 

8. Koldioxidbudget 

8.1 Bakgrund 

I december 2015 enades världens länder om ett klimatavtal, det så kallade Parisavtalet, 

som ska börja gälla senast år 2020. Syftet med avtalet är att kraftigt minska utsläppen av 

växthusgaser för att hålla den globala uppvärmningen under två grader relativt till den 

förindustriella nivån. Sverige har både skrivit under och ratificerat Parisavtalet. Som ett 

resultat av ett medborgarförslag – ”Kristianstads kommun bör stärka sitt engagemang i 

klimatomställningen” – fattade kommunstyrelsen 2019-12-18 beslut om att en koldioxid-

budget ska inkluderas som en information i den årliga klimatredovisningen. 

Begreppet koldioxidbudget innebär det begränsade globala utrymme av koldioxidutsläpp 

som världen behöver hålla sig inom för att klara ett visst temperaturmål, såsom 2 graders-

målet inom Parisavtalet. Centre for Environment and Development Studies vid Uppsala 

universitet och Sveriges lantbruksuniversitet tog under 2018 fram en metodik för lokala 

koldioxidbudgetar. I samarbete med Ramboll har koldioxidbudgetar tagits fram för ett 

antal regioner, län och kommuner, bland andra Uppsala, Stockholms och Blekinge län och 

Östersunds, Västerås och Borlänge kommun3. Metoden är fritt tillgänglig och en dylik 

koldioxidbudget för Kristianstads kommun kan beräknas enligt samma principer. 

 
3 Se exempel på koldioxidbudgetar här: https://uppsala.app.box.com/v/Koldioxidbudgetar-2020-2040/   
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En första version av koldioxidbudget för Kristianstads kommun togs fram 2019-09-12. 

Denna baserades på metoden i Anderson et al. (2018)4, med en årlig utsläppsminsknings-

takt från alla energirelaterade sektorer på 16,4 % per år från och med år 2020. I version 2 

av koldioxidbudgeten, som presenterades som en del av Kristianstads kommuns 

Klimatredovisning 2020 (2020-10-22), användes en reviderad metodik baserad på 

Anderson et al. (2020)5, med en årlig utsläppsminskningstakt på mellan 12 och 15 % per 

år från och med år 2020. 

Version 3 av Kristianstads kommuns koldioxidbudget, som beskrivs i denna 

klimatredovisning, använder samma metod som version 2 (ref 5), kompletterad med 

ytterligare ett års data (år 2019). 

8.2 Metod 

Det kvarvarande globala utsläppsutrymmet från och med år 2020 för att begränsa den 

globala uppvärmningen till två grader beräknas till 716 miljarder ton CO2, baserat på 

IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change) Special Report, SR1.5 samt globala 

utsläpp under 2018-2019 (ref 5). Därefter har utsläppen från icke industrialiserade länder 

beräknats, vilka enligt Parisavtalets princip om rättvisa tilldelas mer tid för att fasa ut 

fossila bränslen och ställa om energisystem. Distinktionen mellan industrialiserade och 

icke industrialiserade länder är inte trivial och baseras här på två olika klassificeringar 

enligt Anderson et al. (2020) (ref 5). Återstående koldioxidbudget för de industrialiserade 

länderna inklusive Sverige uppgår till 95 respektive 136 miljarder ton CO2 enligt de två 

klassificeringarna. Fördelningen mellan industrialiserade länder enligt den s k 

suveränitetsprincipen ger Sverige ett utsläppsutrymme på mellan 280 och 370 miljoner 

ton. För att Sverige ska kunna hålla sig inom detta utsläppsutrymme, krävs en årlig 

utsläppsminskningstakt från alla energirelaterade sektorer på mellan 12 och 15 % per år 

från och med år 2020 (ref 5). Fördelningen mellan landets regioner och kommuner utgår 

från samma princip, vilket innebär att Kristianstads kommun enligt denna metodik skulle 

behöva minska sina fossila koldioxidutsläpp med mellan 12 och 15 % per år för att hålla 

sig inom koldioxidbudgeten. 

De utsläpp som tas upp i lokala koldioxidbudgetar är enligt angiven metod de energi-

relaterade fossila koldioxidutsläppen som sker inom området, de s k territoriella 

utsläppen, från exempelvis transporter, industrier och uppvärmning, från Nationella 

emissionsdatabasen. Även utsläpp från utrikes transporter inkluderas. Utsläpp från 

utrikes transporter (flyg och sjöfart) kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB), 

kompletterat med beräkningar från Chalmers tekniska högskola6, för att ta hänsyn till 

flygresornas totala klimatpåverkan. Notera att klimatpåverkan från flygresor inte 

inkluderar den s k höghöjdseffekten. Befintlig statistik över utrikes transporter är inte 

 
4 Kevin Anderson, Jesse Schrage, Isak Stoddard, Aaron Tuckey & Martin Wetterstedt. 2018. A Guide for a Fair  
Implementation of the Paris Agreement within Swedish Municipalities and Regional Governments: Part II of 
the Carbon Budget Reports Submitted to Swedish Local Governing Bodies in the 2018 Project   
5 Anderson, K., Broderick, J. & Stoddard, I. 2020. A factor of two: how the mitigation plans of “climate 
progressive” nations fall far short of Paris-compliant pathways. Climate Policy, DOI: 
10.1080/14693062.2020.1728209   
6 Kamb, A. & Larsson, J. 2019. Climate footprint from Swedish residents’ air travel, Göteborg.   
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uppdelad på kommuner, utan utsläppen fördelas utifrån befolkningsandel. Koldioxid-

budgeten kan betraktas som en territoriell budget där även vissa konsumtionsrelaterade 

utsläpp (utrikes flyg och sjöfart) lagts till. 

Notera att enbart fossil koldioxid räknas med här, ej andra växthusgaser som metan och 

lustgas. 

8.3 Kristianstads kommuns koldioxidbudget 

År 2019 uppgick Kristianstads kommuns territoriella koldioxidutsläpp till drygt 226 000 

ton (figur 10), en minskning med 2,2 % jämfört med 2018. Transporter, framför allt bil- 

och lastbilstrafik inom kommunen, stod för en majoritet av utsläppen (65 %), följt av 

sektorerna Industri (17 %) och Arbetsmaskiner (10 %).  

Kristianstads andel av rikets utsläpp från utrikes transporter (baserat på 

befolkningsandel) uppgick 2019 till knappt 98 000 ton CO2. Av dessa stod internationell 

sjöfart för 58 % och internationella flygresor för 42 %. De totala utsläppen i 

koldioxidbudgeten (territoriella utsläpp + utsläpp från utrikes transporter) uppgick till 

knappt 324 000 ton år 2019 (figur 10). 

 

Figur 10. Historiska koldioxidutsläpp (ton CO2) 2010-2019 för Kristianstads kommun uppdelat på 

respektive sektor (Nationella emissionsdatabasen). Tillägg har gjorts för de utsläpp som kommer 

från utrikes transporter (flyg och sjöfart) fördelat per capita (SCB, Chalmers). 

Enligt metoden för lokala koldioxidbudgetar uppgår Kristianstads kommuns 

koldioxidbudget för år 2020 och framåt för att klara Parisavtalet till mellan 1,9 och 2,4 

miljoner ton CO2, beroende på fördelningsprincipen mellan världens länder (se ovan). Med 

nuvarande utsläppsnivå skulle koldioxidbudgeten vara förbrukad innan år 2027. För att 
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hålla sig inom budgeten behövs en minskning av fossila koldioxidutsläpp på mellan 12 och 

15 % per år (figur 11). 

Det ska noteras att ifall minskningstakten inte uppnås under ett givet år, behövs enligt 

metoden en högre minskningstakt följande år. Det är de totala utsläppen under perioden 

2020-2040, det vill säga den sammanlagda arean under respektive linje i figur 11, som 

utgör det sammanlagda utsläppsutrymme som inte ska överstigas. Minskningstakterna 

enligt metoden för lokala koldioxidbudgetar är mycket högre än de mål som är satta på 

nationell nivå, exempelvis målet om nettonollutsläpp år 2045. 

Beräkningarna bygger på flera övervägningar och antaganden med hänsyn till hur det 

globala utsläppsutrymmet ska fördelas mellan och inom länder. Principen om rättvisa och 

det globala samfundets mål om att utrota fattigdom betyder att rika länder som Sverige 

behöver gå i bräschen för att minska sina utsläpp. 

 

Figur 11. Historiska (2010-2019) och budgeterade utsläpp (2020-2040) i Kristianstads kommun 

för att klara Parisavtalet enligt metoden för lokala koldioxidbudgetar. Utsläppen föreslås minska 

med en konstant del av föregående års utsläpp (12-15 %). 

Kristianstads kommuns territoriella utsläpp har kompletterats med utsläpp från utrikes 

transporter, fördelat efter kommunens andel av landets befolkning. Denna komplettering 

åskådliggör hur stora utsläppen från Sveriges andel av internationella flygresor och sjöfart 

är, relativt till de territoriella utsläppen. Eftersom lokal statistik saknas kan dock 

uppföljningen i nuläget enbart baseras på nationell statistik. 

Eftersom Kristianstads kommun endast har direkt rådighet över en begränsad del av de 

totala utsläppen, behövs samverkan mellan alla aktörer i samhället, såsom näringsliv, 

föreningar och privatpersoner för att utsläppen ska kunna minska. Det nationella politiska 

ramverket är av särskild vikt i sammanhanget. Utan en höjd ambitionsnivå på nationell 
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nivå med adekvata styrmedel kommer kommuner få det svårt att säkerställa en 

erforderlig utsläppsminskningstakt i enlighet med lokala koldioxidbudgetar. 
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Bakgrund 

Enligt lag (1977:439) om kommunal energiplanering är kommuner ansvariga för att ha en 

aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen ska även innehålla 

en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan 

och hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Planen ska beslutas av 

kommunfullmäktige. För Kristianstads kommun uppfyller klimat- och miljöplanen detta 

lagkrav. 

För en plan som upprättas enligt lagen om kommunal energiplanering ska en strategisk 

miljöbedömning genomföras om planen antas ha en betydande miljöpåverkan enligt 6 

kap. Miljöbalken. 

I den översiktliga bedömningen av konsekvenserna av planens genomförande nedan ingår 

utöver en miljöbedömning även en hänsyn till sociala och ekonomiska aspekter, i enlighet 

med de tre hållbarhetsdimensionerna i Agenda 2030. 

Konsekvenser av planens genomförande per åtgärdsområde 

1. Hållbar energi 

Åtgärdsområdet innehåller åtgärder kopplat till att fasa ut fossila bränslen, satsa på 

förnybar energiproduktion samt arbeta med energieffektivisering. Lokalt producerad 

förnybar energi bidrar till en cirkulär ekonomi, en ökad försörjningstrygghet och en 

säkrare och mindre sårbar energitillförsel. Egenproducerad el kan även medföra en 

ekonomisk trygghet mot stigande elpriser. En minskad användning av fossila bränslen 

innebär lägre halter av föroreningar och partiklar i luften, bättre hälsa, minskad 

försurning och därmed en minskad påverkan på de naturliga ekosystemen. 

Energieffektiviseringsåtgärder och en övergång till fossilfria fordon och arbetsmaskiner 

kan innebära höga investeringskostnader, men löpande driftsbesparingar innebär på sikt 

en ekonomisk vinst. Åtgärderna bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och 

därmed begränsa klimatförändringarna.  

2. Hälsosam livsmiljö 

Inom åtgärdsområdet ingår åtgärder för att minska buller och för att säkerställa en god 

luftkvalitet, en god tillgång till beskuggade utemiljöer och skyddande av 

dricksvattentäkter. Åtgärderna syftar till att säkerställa hälsosamma livsmiljöer för att 

bidra till ett tryggt och gott liv för alla människor i kommunen med ett extra fokus på 

utsatta grupper. Åtgärderna bidrar till att skydda mark och vatten, gynna växt- och 

djurlivet och därmed den biologiska mångfalden. 

3. Cirkulär ekonomi 

Åtgärderna bidrar till en cirkulär ekonomi, med minskat resursuttag, minskad mängd 

avfall och ökat återbruk. Cirkulära lösningar minskar det ekologiska fotavtrycket och 

medverkar till en hållbar utveckling ur flera perspektiv. Genom att återanvända resurser 
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lokalt minskar importberoendet. Matproduktionen har en stor påverkan på klimat och 

miljö och genom att gynna en hållbar matproduktion och minska matsvinnet kan denna 

påverkan minska. Delningslösningar utgör en viktig del i ett samhälles ekonomiska 

hållbarhet. En ökad efterfrågan på fossilfria och energieffektiva varor och tjänster samt 

satsningar på investeringar och ny teknik bedöms bidra till nya arbetstillfällen, en ökad 

konkurrenskraft och tillväxt på den lokala marknaden. Resurseffektiva, fossilfria och 

hållbara upphandlingar och inköp minskar miljöpåverkan, men kan initialt leda till ökade 

kostnader.  

4. Grön samhällsbyggnad 

Inom Grön samhällsbyggnad ingår åtgärder inom hållbar samhällsplanering, byggnation, 

masshantering, transporter och kolinlagring. Åtgärderna syftar till en klimatsmart och 

energi- och resurseffektiv samhällsutveckling som erbjuder alla människor en attraktiv 

och grön livsmiljö. Bygg- och anläggning samt transportsektorn har stor klimat- och 

miljöpåverkan och genom satsningar på hållbart byggande, förtätning, cirkulär 

masshantering och en ökad andel cykling kan denna påverkan minska. En yteffektiv 

markanvändning innebär ett mindre ianspråktagande av värdefull mark, till exempel 

jordbruksmark. Ett minskat utrymme för bilen innebär att tryggare, säkrare och mer 

trivsamma tätortsmiljöer kan tillskapas. Färre transporter bidrar till frisk luft och allmänt 

tryggare vägar för barn och vuxna, och en mer aktiv mobilitet kan innebära en förbättrad 

folkhälsa och minskad sjukfrånvaro.  

5. Samverkan och engagemang 

En utökad samverkan och ett stort engagemang är en förutsättning för att nå de globala, 

nationella och lokala miljö- och klimatmålen. I åtgärdsområdet ingår en utökad och stärkt 

samverkan inom kommunorganisationen såväl som externt med andra aktörer i 

samhället. Genom att sprida information och goda konkreta exempel kan omställningen 

mot minskad miljöpåverkan och en hållbar utveckling gå snabbare. Åtgärdsområdet är, 

likt mål 17 i Agenda 2030: Genomförande och globalt partnerskap, en verktygslåda och en 

förutsättning för hur övriga mål ska uppnås.  

Sammantagen bedömning 

Effekterna av ett antagande av Kristianstads kommuns klimat- och miljöplan bedöms först 

och främst bidra till positiva miljöeffekter, samt flera mervärden kopplade till social och 

ekonomisk hållbarhet. Flera åtgärder bidrar till en bättre folkhälsa och ökar 

förutsättningarna för en god livskvalitet för alla människor. Ett förebyggande klimat- och 

miljöarbete anses generellt innebära lägre kostnader än att betala för negativa 

konsekvenser i ett senare skede. Dessutom kan en hög ambitionsnivå i klimat-

omställningen bidra till att skapa nya jobbtillfällen, exempelvis inom grön teknik.  

Åtgärderna i klimat- och miljöplanen är beskrivna på en generell nivå och det preciseras 

inte i detalj hur de ska genomföras. I samband med att planen antas vidtar ett arbete inom 

respektive åtgärd. Åtgärdsförslagen som de är formulerade bedöms ej medföra en 
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betydande miljöpåverkan i nuläget. För ett antal åtgärder kan en bedömning av betydande 

miljöpåverkan bli aktuell, men först i ett senare skede. Detta kan bli nödvändigt för 

exempelvis åtgärderna 1.7, 1.11, 1.12, 2.5, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 och 4.7, men i ett senare 

planeringsskede efter att erforderliga analyser och utredningar har utförts.     

Kristianstads kommuns bedömning är att det inte krävs en strategisk miljöbedömning för 

ett antagande av klimat- och miljöplanen, då dess genomförande inte antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

KS § 64 

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  

kommun gällande § 12 alkoholförtäring enligt arbete och välfärds-
nämndens förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen 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 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 inte får förtäras genom ökad 
skyltning och information på hemsida och i sociala medier. 

Ärendet beslutades i kommunfullmäktige 2022-12-14 men upphävdes av 
Länsstyrelsen 2023-01-12 för att definitionen av alkohol inte stämde över-
ens med alkohollagen och ordningslagen. Definitionen av alkohol är nu om-
formulerad i enlighet med Länsstyrelsens beslut. Ny korrigerad text i för-
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

slaget är markerat med rött. Formulering i tidigare förslag är överstruken. 
Se även bilagt beslut från Länsstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads  
kommun gällande § 12 alkoholförtäring enligt arbete och välfärds-
nämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-08 § 48. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2023-02-23 § 46. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-19. 
Barnkonsekvensanalys 2022-09-12. 
Förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för  
Kristianstads kommun med spårändringar. 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun. 
Länsstyrelsen Skånes beslut att upphäva ändring av lokala ordningsföre-
skrifter avseende alkoholförtäring att upphäva lokala ordningsföreskrifter 
samt bilaga 2023-01-10. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-14 § 296. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-08  

 

 

 

KSAU § 48 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter  
för Kristianstads kommun gällande § 12 alkohol- 
förtäring 
Änr KS 2022/1262 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads  
kommun gällande § 12 alkoholförtäring enligt arbete och välfärds-
nämndens 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 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 inte får förtäras genom ökad 
skyltning och information på hemsida och i sociala medier. 

Ärendet beslutades i kommunfullmäktige 2022-12-14 men upphävdes av 
Länsstyrelsen 2023-01-12 för att definitionen av alkohol inte stämde över-
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-08  

 

 

 

ens med alkohollagen och ordningslagen. Definitionen av alkohol är nu om-
formulerad i enlighet med Länsstyrelsens beslut. Ny korrigerad text i för-
slaget är markerat med rött. Formulering i tidigare förslag är överstruken. 
Se även bilagt beslut från Länsstyrelsen. 

Arbete och välfärdsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kom-
mun gällande § 12 alkoholförtäring enligt arbete och välfärdsnämn-
dens förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2023-02-23 § 46. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-19. 
Barnkonsekvensanalys 2022-09-12. 
Förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för  
Kristianstads kommun med spårändringar. 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun. 
Länsstyrelsen Skånes beslut att upphäva ändring av lokala ordningsföre-
skrifter avseende alkoholförtäring att upphäva lokala ordningsföreskrifter 
samt bilaga 2023-01-10. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-14 § 296. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-02-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 46 

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   
alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om 
pengar. Förslag till reviderade ordningsstadga inkluderar därför anlägg-
ningar 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.  

Ärendet beslutades i kommunfullmäktige 2022-12-14 men upphävdes av 
Länsstyrelsen 2023-01-12 för att definitionen av alkohol inte stämde   
överens med alkohollagen och ordningslagen. Definitionen av alkohol är nu 
omformulerad i enlighet med Länsstyrelsens beslut. Ny korrigerad text i 

Kristianstads kommun

Datum: 2023-02-24

Ärende: AVN 2021/3715

Handling: 2023.1546
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-02-23   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

förslaget är markerat med rött. Formulering i tidigare förslag är             
överstruken. Se även bilagt beslut från Länsstyrelsen.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

• besluta om revidering av lokala ordningsstadgan enligt förslag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-01-19 

Beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter 23016630 

Bilaga 2 till Länsstyrelsens beslut dnr 301 

Barnkonsekvensanalys 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun, rev 2020-
10-13 § 183 att gälla from 2020-10-23 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Arbete och välfärdsförvaltningen 2023-01-19 
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 inte får förtäras genom ökad skylt-
ning och information på hemsida och i sociala medier.  

Ärendet beslutades i kommunfullmäktige 2022-12-14 men upphävdes av 
Länsstyrelsen 2023-01-12 för att definitionen av alkohol inte stämde överens 
med alkohollagen och ordningslagen. Definitionen av alkohol är nu omformu-
lerad i enlighet med Länsstyrelsens beslut. Ny korrigerad text i förslaget är 
markerat med rött. Formulering i tidigare förslag är överstruken. Se även bi-
lagt beslut från Länsstyrelsen.  

 

Kristianstads kommun

Datum: 2023-02-24

Ärende: AVN 2021/3715

Handling: 2023.1547
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 23-01-19 

Beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter 23016630 

Bilaga 2 till Länsstyrelsens beslut dnr 301 

Barnkonsekvensanalys 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun, rev 2020-10-
13 § 183 att gälla from 2020-10-23 

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 – Lasarettsboulevar-
den – 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, starköl eller övriga drycker andra jästa alkohol-
drycker eller alkoholdrycksliknande preparat med en alkoholhalt översti-
gande 2,25 %. 

Kommunikation 

Medborgare ska informeras om var alkohol inte får förtäras genom ökad skylt-
ning 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) 

 

 
 

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

 

 
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 

Kristianstads kommun

Datum: 2022-10-28

Ärende: AVN 2021/3715

Handling: 2022.8755
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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, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller 
alkoholdrycksliknande preparat med en alkoholhalt överstigande 2,25 %. 

 
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. 

 
 
 
 

C \Users\anka015\AppData\Local\Temp\evoat.tmp\Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun_5.doc 



-6- 
 
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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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. 

 
 
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. 
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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. 

 
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). 
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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. 

 
 
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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Postadress: 291 86 Kristianstad Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane  
www.lansstyrelsen.se/skane/personuppgifter 

Kristianstads kommun 

kommun@kristianstad.se 

 

 

Anmälan av kommuns beslut om lokala 
ordningsföreskrifter; nu fråga om upphävande 

Beslut 

Länsstyrelsen upphäver 12 § av de lokala ordningsföreskrifterna för 

Kristianstads kommun, beslutade den 14 december 2022. 

Begäran 

Länsstyrelsen begär att detta beslut anslås på kommunens anslagstavla 

enligt bestämmelserna i 8 kap 9–11 §§ kommunallagen (2017:725). 

Beslutet ska vara anslaget under minst tre veckor. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Kristianstads kommun beslutade den 14 

december 2022, KF § 296, att revidera 12 § gällande alkoholförtäring, i 

de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen. De beslutade 

föreskrifterna framgår av bilaga 2. 

Beslutet har anmälts till Länsstyrelsen den 22 december 2022. 

Motivering till beslutet 

En kommun får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs i hela 

eller en del av kommunen för att upprätthålla den allmänna ordningen på 

offentlig plats. De föreskrifter kommunen meddelar får inte angå 

förhållanden som är reglerade i ordningslagen eller i annan författning 

eller som enligt ordningslagen eller annan författning kan regleras på 

något annat sätt. 

Kommunens föreskrifter kan avse vitt skilda frågor, men 

föreskriftsrätten är inte utan begränsningar. Ett grundläggande krav är att 

bestämmelserna måste behövas för att upprätthålla den allmänna 

ordningen på offentlig plats. De får heller inte lägga onödigt tvång på 

allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes 

frihet och föreskriften måste ges ett sådant innehåll och utformas med 
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sådan exakthet att det är möjligt att tillämpa den och övervaka 

efterlevnaden av den. 

Förtäring av alkohol 

Det är Polismyndigheten som ska övervaka efterlevnaden av 

kommunens lokala ordningsföreskrifter. Om någon i strid med lokala 

föreskrifter intar spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa 

alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen, 

har Polismyndigheten befogenhet att beslagta och förverka dessa enligt 

bestämmelser i lagen om förverkande av alkohol m.m. I alkohollagen 

definieras bland annat vad som avses med spritdryck, vin, starköl, annan 

jäst alkoholdryck och alkoholdrycksliknande preparat.  

Länsstyrelsens bedömning 

Med hänsyn till möjligheterna att beivra överträdelser av lokala 

ordningsföreskrifter, bör en föreskrift som rör förbud att förtära alkohol 

inte avse andra alkoholdrycker/-preparat än de som omfattas av 

Polismyndighetens befogenheter att beslagta och förverka sådana. En 

sådan begränsningen är motiverad med hänsyn till att lokala föreskrifter 

inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade 

inskränkningar i den enskildes frihet.  

I första stycket av 12 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 

Kristianstads kommun föreskrivs följande. 

Förtäring av alkohol* får inte ske om tillstånd för 

alkoholservering enligt alkohollagen saknas. 

I de följande två styckena, inklusive karta, anges inom vilka områden 

förbudet ska gälla. 

I sista stycket av 12 § ges följande definition av alkohol. 

 *Alkohol: spritdrycker, vin och övriga drycker och alkoholhaltiga 

preparat med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent. 

Definitionen av alkohol i sista stycket av 12 § avviker från vad som 

anges i ordningslagen, alkohollagen och förverkandelagen och kan 

därmed bli svår att tolka och tillämpa för Polismyndigheten som ska 

beivra överträdelser av föreskriften. Länsstyrelsen gör därför 

bedömningen att föreskrifterna i första och sista stycket av 12 § i de 

allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Kristianstads kommun lägger 

onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar 

i den enskildes frihet. Föreskrifterna strider därmed mot ordningslagen 

och ska upphävas. 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot den geografiska omfattningen som 

anges i 12 § andra och tredje stycket, inklusive karta, men eftersom 



Länsstyrelsen Skåne Beslut  
 

2023-01-10  

 

3 (6) 
 

301-2023  

 
 

styckena inte formulerar några självständiga föreskrifter utan är 

beroende av vad som föreskrivs i första och sista stycket, upphävs även 

dessa delar av 12 §. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 

Ordningslagen och bemyndigandeförordningen 

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får 

meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som 

behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 

(3 kap 8 § ordningslagen [1992:1617].) 

Kommunerna får meddela föreskrifter enligt 1 kap. 2 § andra stycket 

samt 3 kap. 8 och 9 §§ och 10 § första stycket andra meningen 

ordningslagen. (1 § 1 stycket förordning [1993:1632] med 

bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 

föreskrifter enligt ordningslagen [1993:1617].) 

Föreskrifter enligt 3 kap 8--11 §§ ordningslagen får inte angå 

förhållanden som är reglerade i ordningslagen eller annan författning 

eller som enligt lagen eller annan författning kan regleras på något annat 

sätt. 

Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 

göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. (3 kap 12 § 

ordningslagen.) 

Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva föreskrifter som avses i 

1 kap 2 § andra stycket eller i 3 kap 8 eller 9 § eller 10 § första stycket 

andra meningen i ordningslagen ska omedelbart anmälas till 

länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen. 

(3 kap 13 § första stycket och andra stycket första meningen 

ordningslagen.) 

Om en länsstyrelse har upphävt en kommunal föreskrift enligt 3 kap 13 § 

andra stycket ordningslagen, ska länsstyrelsen begära att beslutet anslås 

på kommunens anslagstavla. (2 § andra stycket förordning med 

bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 

föreskrifter enligt ordningslagen.) 

I fråga om beslag och förverkande av spritdrycker, vin, starköl eller 

andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt 

alkohollagen (2010:1622) hos den som intar sådana drycker eller 

preparat i strid med lokala föreskrifter finns bestämmelser i lagen 
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(1958:205) om förverkande av alkohol m.m. (3 kap 25 § fjärde stycket 

ordningslagen.) 

Lag (1958:205) om förverkande av alkohol 

Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller 

alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622) som 

påträffas hos den som intar eller förvarar sådana drycker eller preparat i 

strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller 

med 2 kap. 18 § ordningslagen (1993:1617) eller med lokal 

ordningsföreskrift ska, oavsett vem dryckerna eller preparaten tillhör, 

förklaras förverkade, om inte särskilda skäl talar mot det. (Ur 1 § tredje 

stycket förverkandelagen.) 

Alkohollagen (2010:1622) 

Med alkoholdryck avses en dryck med en alkoholhalt som överstiger 

2,25 volymprocent. Alkoholdrycker delas i denna lag in i spritdrycker, 

vin, öl och andra jästa alkoholdrycker. 

Dryck som är alkoholfri eller som har en alkoholhalt om högst 2,25 

volymprocent benämns lättdryck. (5 § alkohollagen.) 

Med spritdryck avses en alkoholdryck som innehåller sprit. (6 § 

alkohollagen.) 

Med vin avses en alkoholdryck som framställts genom jäsning av druvor 

eller druvsaft. Till vin ska även räknas sådant vin som i framställningen 

har tillsatts sprit framställd av vinprodukter och som har en alkoholhalt 

som inte överstiger 22 volymprocent. (7 § alkohollagen.) 

Med öl avses en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller 

rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne. 

Öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent 

benämns folköl och öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 

volymprocent benämns starköl. (8 § alkohollagen.)    

Med annan jäst alkoholdryck avses en alkoholdryck som framställts 

genom jäsning av frukt, bär eller andra växtdelar och som inte är vin 

eller öl. (9 § alkohollagen.)   

Med alkoholhaltigt preparat avses en vara som innehåller mer än 2,25 

volymprocent alkohol och inte är alkoholdryck eller teknisk sprit och 

inte heller är sådant läkemedel som omfattas av läkemedelslagen 

(2015:315). (10 § alkohollagen.)    
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Med ett alkoholdrycksliknande preparat avses ett alkoholhaltigt preparat 

som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller 

annars kan antas användas som berusningsmedel. 

Vid bedömningen av om ett alkoholhaltigt preparat uppfyller villkoren i 

första stycket ska följande särskilt beaktas: 

   1. preparatets sammansättning och smak, 

   2. om det genom upptining, kylning, avskiljning av beståndsdelar eller 

tillförsel av vätska går att omvandla preparatet till en alkoholdryck, eller 

   3. hur det marknadsförs.  

Bestämmelserna i 6 kap. 6-9 §§ och 10 § 3 ska inte tillämpas på 

alkoholdrycksliknande preparat. (10 a § alkohollagen.)   

Ni kan överklaga beslutet 

Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av länsassessorn Ulf Andersson med länsassessorn 

Anna-Britt D. Adell som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia till 

Andrea Ax Karlsén, Kristianstads kommun, via e-post 

Bilagor 

1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 

2. Lydelse av 12 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 

Kristianstads kommun 
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Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten 

Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 

hos förvaltningsrätten. 

Hur överklagar vi beslutet? 

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 

skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 

skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne antingen via e-post; 

skane@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 

Tiden för överklagande 

Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 

dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 

I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 

skälen till att ni överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden 

kan förlängas.  

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 

tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Ert överklagande ska innehålla 

• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 

• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 

• Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem: 

• Person- eller organisationsnummer. 

• Telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett 

hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det). 

• E-postadress. 

• Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 

dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 

15 MB via e-post. 

Ombud 

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 

skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 

också bifoga en fullmakt. 

Behöver ni veta mer? 

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 

skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. Ange 

diarienummer 301-2023.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 



Bilaga 2 till Länsstyrelsens beslut dnr 301-2023 

 

 

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. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-12-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 296 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Kristianstads kommun gällande § 12  
alkoholförtäring 
Änr KS 2022/1262 

Beslut 
• Revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads  

kommun gällande § 12 alkoholförtäring enligt arbete och  
välfärdsnämndens förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Mikael Persson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

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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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-12-14  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads  

kommun gällande § 12 alkoholförtäring enligt arbete och  
välfärdsnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-23 § 224. 
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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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

KS § 71 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges  
beslut 
Änr KS 2023/59 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänna uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

för år 2022. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2022-09-13 § 135 beslutat att en gång om året i 
april månad ska verkställighet av fullmäktiges beslut från föregående år 
rapporteras till fullmäktige. Det gäller sådana beslut som inte redan åter-
rapporteras exempelvis genom årsredovisning och rapportering av med-
borgarförslag. Återrapporteringen ska innehålla beslutsdatum, vilket 
ärende som avses, fattat beslut och en kortare beskrivning av hur beslutet 
har verkställts. 

Kommunledningskontoret har sammanställt en uppföljning av verkställig-
het av kommunfullmäktiges beslut för år 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Godkänna uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 
för år 2022. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-15 § 62. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-03. 
Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut för år 2022, 
2023-03-03. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-15  

 

 

 

KSAU § 62 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut 
Änr KS 2023/59 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Godkänna uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 
för år 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2022-09-13 § 135 beslutat att en gång om året i 
april månad ska verkställighet av fullmäktiges beslut från föregående år 
rapporteras till fullmäktige. Det gäller sådana beslut som inte redan åter-
rapporteras exempelvis genom årsredovisning och rapportering av med-
borgarförslag. Återrapporteringen ska innehålla beslutsdatum, vilket 
ärende som avses, fattat beslut och en kortare beskrivning av hur beslutet 
har verkställts. 

Kommunledningskontoret har sammanställt en uppföljning av verkställig-
het av kommunfullmäktiges beslut för år 2022. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Godkänna uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 
för år 2022. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-15  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-03. 
Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut för år 2022, 
2023-03-03. 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2023-03-03 
Kansliavdelningen 
Hanna Nicander 
044132226 
hanna.nicander@kristianstad.se  kommunstyrelsen 

  

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut 
Änr KS 2023/59 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Godkänna uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut för 
år 2022. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2022-09-13 § 135 beslutat att en gång om året i april 
månad ska verkställighet av fullmäktiges beslut från föregående år rapporte-
ras till fullmäktige. Det gäller sådana beslut som inte redan återrapporteras 
exempelvis genom årsredovisning och rapportering av medborgarförslag. 
Återrapporteringen ska innehålla beslutsdatum, vilket ärende som avses, fat-
tat beslut och en kortare beskrivning av hur beslutet har verkställts. 

Kommunledningskontoret har sammanställt en uppföljning av verkställighet 
av kommunfullmäktiges beslut för år 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-03. 
Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut för år 2022, 
2023-03-03. 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 
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Petar Cavala     Anders Sandin 
Biträdande kommundirektör   Tillförordnad avdelningschef 
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        Änr 2023/59 
 

 

Verkställighet kommunfullmäktiges beslut år 2022 
 

Änr Ärenderubrik Kommunfullmäktiges beslut Verkställning av beslutet 

KS 2021/1638 Bildande av aktiebolag för Trygg-
hetscentral Skåne Nordost 

2022-05-10 § 71  
Köpa in eller bilda ett bolag, inledningsvis 
helägt av Kristianstad men med målbilden 
att användas som aktiebolag för Trygghets-
centralen. 

Kommunledningskontoret har köpt in ett bo-
lag. Det finns registrerat som Trygghets- och 
räddningscentralen i Skåne Nordost AB och är i 
drift enligt beslut. 

KS 2022/410 Begäran om överlåtelse av tillsyn 
enligt miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

2022-05-10 § 90 
Enligt 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen 
(2011:13) hemställa om att Länsstyrelsen 
Skåne överlåter den operativa tillsynen till 
Kristianstads kommun för Pur Partner AB 
och Friskatorpet AB. 

Länsstyrelsen Skåne har överlåtit den operati-
va tillsynen till miljö- och hälsoskyddsnämn-
den för Friskatorpet AB. 

Länsstyrelsen Skåne har ännu inte fattat beslut 
om att överlåta den operativa tillsynen till mil-
jö- och hälsoskyddsnämnden för Pur Partner 
AB. 

KS 2021/369 Ägardirektiv för Kristianstad Air-
port AB 

2022-06-23 § 114 
Uppdra till Kristianstads Kommunföretag 
AB (KKF) att till Kristianstad Airport AB 
lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäk-
tiges beslut. 

Genomförs i samband med Kristianstads Air-
ports årsstämma 2023. 
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        Änr 2023/59 
 

 

Änr Ärenderubrik Kommunfullmäktiges beslut Verkställning av beslutet 

KS 2022/166 Redovisning av lokalt partistöd 
för år 2021 

2022-09-13 § 141 
Partistöd för år 2023 ska utbetalas under 
januari månad 2023 i enlighet med riktlinje 
för kommunalt partistöd i Kristianstads 
kommun till Centerpartiet, Kristdemokra-
terna, Liberalerna, Moderaterna, Socialde-
mokraterna, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet. 

Kommunledningskontoret har betalat ut parti-
stöd enligt beslut för år 2023 i januari månad 
2023. 

KS 2020/1129 Försäljning av fastigheten Kristi-
anstad Ränndalen 1 

2022-10-11 § 183 
Försälja Kristianstad Ränndalen 1 till 
Christian Emanuelsson Invest AB 

Kommunledningskontoret har genomfört för-
säljningen enligt beslut. 

KS 2022/1065 Förtida tillträde för kommunsty-
relsen 

2022-11-15 § 203 
Arvode för november månad 2022 utgår för 
både avgående och nyvalda ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen och dess olika 
organ enligt gällande arvodesbestämmelser. 
Vid beräkning av tidsfaktor för pensions-
förmåner tillgodoräknas dock även decem-
ber månad 2022. 

Arvode har betalats ut enligt fullmäktiges be-
slut. 
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        Änr 2023/59 
 

 

Änr Ärenderubrik Kommunfullmäktiges beslut Verkställning av beslutet 

KS 2018/1243 Naturreservatet Ekenabben och 
Kvarnnäs i Kristianstads kom-
mun 

2022-11-15 § 220 
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken 
(1998:808) förklara Ekenabben och Kvarn-
näs på fastigheterna Hammar 9:18, 10:31, 
10:32, 10:35, 10:93, Hammarslund 2:1, och 
Håslöv 4:2 i Kristianstads kommun som 
naturreservat och fastställa skötselplanen. 

Verkställs inom kort efter att kungörelse är 
klar. 

KS 2022/535 Motion - Låt oss skaffa en tvil-
lingstad i Ukraina! 

2022-11-15 § 225 
Bifalla motionen och utreda förutsättning-
arna för ett tvillingstadsprojekt med en 
ukrainsk stad. 

Utredning pågår. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

KS § 72 

Redovisning av obesvarade motioner samt  
besvarade och obesvarade medborgarförslag 
Änr KS 2022/1603 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och 

obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) och Linnea Bengtsson (V) lämnar följande protokollsan-
teckning: 

”Efter några år där de extremt långa svarstiderna för motioner faktiskt 
minskade och den styrande koalitionen visade en ambition att nå upp till 
kommunallagens krav så trillar kommunen nu tillbaka i samma gamla van-
liga hjulspår. Motioner tillåts ligga obesvarade i flera år och allt som kan 
skapa det minsta gnissel mellan de styrande partierna stoppas bara undan. 

Detta är ett orimligt agerande och kommunen måste ta krafttag för att nå 
det 12 månader som kommunallagen pratar om och inte som i nuläget låta 
7 år gamla motioner ligga obesvarade.” 

 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens och  
nämndernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och  
obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger per år till kommun- 
fullmäktige nämligen i april och oktober. 

Kommunledningskontoret överlämnar förteckningar över obesvarade  
motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden, omsorgsnämnden och tekniska nämnden och överlämnar för-
teckningar över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag. 

Arbete och välfärdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, räddnings-
nämnden och överförmyndarnämnden har inga medborgarförslag att redo-
visa. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och  
obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-15 § 63. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-03. 
Förteckning över obesvarade motioner 2023-02-27. 
Förteckning över besvarade medborgarförslag i kommunstyrelsen  
2023-03-03. 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för kommunstyrelsen  
2023-03-02. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-08-25 § 154. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-08. 
Förteckning över medborgarförslag som gått till beslut eller som varit un-
der beredning under perioden 2022-01-11 – 2022-08-08. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-09-06 § 60. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-10. 
Barnkonsekvensanalys 2022-08-10. 
Förteckning över beslutade och ej avgjorda medborgarförslag för barn- och 
utbildningsnämnden 2022-08-10. 
Byggnadsnämndens beslut 2022-08-30 § 134. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-12. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-06-02 § 77. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-02. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för kul-
tur- och fritidsnämnden, 2022-05-19. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2022-09-01 § 68. 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-01. 
Omsorgsnämndens beslut 2022-06-22 § 84. 
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2022-06-03. 
Räddningsnämndens beslut 2022-09-14 § 21. 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2022-09-05. 
Tekniska nämndens beslut 2022-06-22 § 98. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-23. 
Förteckning över beslutade och icke beslutade medborgarförslag för tek-
niska nämnden, 2022-05-23. 
Överförmyndarnämndens beslut 2022-09-15 § 48. 
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2022-09-05. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-15  

 

 

 

KSAU § 63 

Redovisning av obesvarade motioner samt  
besvarade och obesvarade medborgarförslag 
Änr KS 2022/1603 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och  
obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens och  
nämndernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och  
obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger per år till kommun- 
fullmäktige nämligen i april och oktober. 

Kommunledningskontoret överlämnar förteckningar över obesvarade  
motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag. 

Barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden, omsorgsnämnden och tekniska nämnden och överlämnar för-
teckningar över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag. 

Arbete och välfärdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, räddnings-
nämnden och överförmyndarnämnden har inga medborgarförslag att redo-
visa. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-15  

 

 

 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och  
obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-03. 
Förteckning över obesvarade motioner 2023-02-27. 
Förteckning över besvarade medborgarförslag i kommunstyrelsen  
2023-03-03. 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för kommunstyrelsen  
2023-03-02. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2023-01-26 § 19. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-09. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-02-06 § 13. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2023-01-30 § 2. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-10. 
Barnkonsekvensanalys 2023-01-10. 
Förteckning över beslutade och ej avgjorda medborgarförslag för barn- och 
utbildningsnämnden 2023-01-10. 
Byggnadsnämndens beslut 2023-02-28 § 38. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-02-06. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2023-02-02 § 29. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-23. 
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för  
kultur- och fritidsnämnden, 2023-01-23. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2023-01-26 § 6. 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-12. 
Omsorgsnämndens beslut 2023-02-15 § 21. 
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2023-01-25. 
Räddningsnämndens beslut 2023-03-08 § 13. 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2023-02-24. 
Tekniska nämndens beslut 2023-01-26 § 4. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-12-08. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-15  

 

 

 

Förteckning över beslutade och icke beslutade medborgarförslag för Tek-
niska nämnden, 2022-12-22. 
Överförmyndarnämndens beslut 2023-03-16 § 8. 
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2023-03-07. 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2023-03-03 
Kansliavdelningen 
Hanna Nicander 
044-132226 
hanna.nicander@kristianstad.se  kommunstyrelsen 

  

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade 
och obesvarade medborgarförslag 
Änr KS 2022/1603 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och  
obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens och  
nämndernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och  
obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger per år till kommun- 
fullmäktige nämligen i april och oktober. 

Kommunledningskontoret överlämnar förteckningar över obesvarade  
motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag. 

Barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämn-
den, omsorgsnämnden och tekniska nämnden och överlämnar förteckningar 
över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag. 

Arbete och välfärdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, räddnings-
nämnden och överförmyndarnämnden har inga medborgarförslag att redovi-
sa. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-03. 
Förteckning över obesvarade motioner 2023-02-27. 
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Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen  
2023-03-03. 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen  
2023-03-02. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2023-01-26 § 19. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-09. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-02-06 § 13. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2023-01-30 § 2. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-10. 
Barnkonsekvensanalys 2023-01-10. 
Förteckning över beslutade och ej avgjorda medborgarförslag för Barn- och 
utbildningsnämnden 2023-01-10. 
Byggnadsnämndens beslut 2023-02-28 § 38. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-02-06. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2023-02-02 § 29. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-23. 
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för Kultur- 
och fritidsnämnden, 2023-01-23. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2023-01-26 § 6. 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-12. 
Omsorgsnämndens beslut 2023-02-15 § 21. 
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2023-01-25. 
Räddningsnämndens beslut 2023-03-08 § 13. 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2023-02-24. 
Tekniska nämndens beslut 2023-01-26 § 4. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-12-08. 
Förteckning över beslutade och icke beslutade medborgarförslag för Tekniska 
nämnden, 2022-12-22. 
Överförmyndarnämndens beslut 2023-03-16 § 8. 
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2023-03-07. 

Ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens och nämn-
dernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade 
medborgarförslag redovisas två gånger per år till kommunfullmäktige nämli-
gen i april och oktober. 

I kommunallagen 5 kap 33 § stadgas att en motion eller ett medborgarförslag 
bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motio-
nen eller medborgarförslaget väcktes. 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) 
 

 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Full-
mäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare hand-
läggning. 

Kommunfullmäktige har 2008-11-11, § 272 beslutat att kommunfullmäktige 
ska få överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts 
genom medborgarförslag. 

Kommunledningskontoret överlämnar förteckning över obesvarade motioner 
samt besvarade och obesvarade medborgarförslag. 

Barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämn-
den, omsorgsnämnden och tekniska nämnden och överlämnar förteckningar 
över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag. 

Arbete och välfärdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, räddnings-
nämnden och överförmyndarnämnden har inga medborgarförslag att redovi-
sa. 

 

Petar Cavala   Anders Sandin 
Biträdande kommundirektör   Tillförordnad avdelningschef 
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Ärenden 

    

           

        
   

Utskriven av: 
 

Hanna Nicander 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2023-03-08 
      

           

  
           

  

Diarieenhet: 
  

Kommunledningskontoret 
  

           

   

Sekretess: 
 

Visas ej 
   

           

   

Makulerade: 
 

Visas ej 
   

           
 

Beskrivning av sökning: 
    

           

  

Obesvarade motioner 
 

           

           

 

   

 

Ärendenummer Ärendemening Ansvarig 

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning 

2016/1045 Motion - Äldreboendegaranti för den som är 90 år 
eller äldre 

 

2016-11-01 Kristdemokraterna - Christina Borglund Omsorgsnämnden 

2019/334 Motion - Tillägg i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter i Kristianstads kommun 
gällande insamling av pengar 

 

2019-03-21 Sverigedemokraterna - Björn Söder och Niclas 
Nilsson 

Kansliavdelningen 

2019/545 Motion - Gestaltningstävling stadsdelen Näsby  

2019-05-10 Socialdemokraterna - Fredrik Winberg, Martin 
Hallingström Skoglund och Anders Tell 

Mark- och exploateringsenheten 

2019/1005 Motion - Inför ett arbetsmiljölöfte inom omsorgen  

2019-10-11 Socialdemokraterna - Dan Berger, Helen Persson, 
Kristina Lindbåge och Ulrika Tollgren 

Återremiss KSAU 2020-10-07 till 
omsorgsnämnden 

2019/1007 Motion - Inför ett arbetsmiljölöfte: Alla har rätt att 
må bra av sitt arbete! 

 

2019-10-11 Socialdemokraterna - Dan Berger, Helen Persson, 
Kristina Lindbåge och Ulrika Tollgren 

Kansliavdelningen 

2020/704 Motion - Ta fram ett planprogram för den före detta 
Kronfågelfastigheten 

 

2020-06-18 Socialdemokraterna - Anders Tell och Fredrik 
Winberg 

Mark- och exploateringsenheten 

2021/535 Motion - Översyn av minutscheman inom 
hemtjänsten 

 

2021-04-09 Socialdemokraterna - Kristina Lindbåge Omsorgsnämnden 

2021/559 Motion - Integrationsplikt för nyanlända  

2021-04-13 Sverigedemokraterna - Carl Henrik Nilsson Arbete och välfärdsnämnden 

2022/417 Motion - Fria arbetsskor för yrkesgrupperna inom 
vård och omsorg 

 

2022-04-11 Socialdemokraterna - Anders Tell Omsorgsnämnden 

2022/697 Motion - En bygglovshantering som uppfyller lagens 
krav! 

 

2022-06-20 Socialdemokraterna - Ulrika Tollgren och Fredrik 
Winberg 

Byggnadsnämnden 
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2022/1526 Motion - Lingenässkolan den integrerade skolan i 
Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike i 
samarbete med Högskolan Kristianstad 

 

2022-12-09 Socialdemokraterna - Sabina Månsson Hultgren 
och Ulrika Tollgren 

Barn- och utbildningsnämnden 

2023/30 Motion - Hågkomstresor  

2023-01-10 Socialdemokraterna - Fredrik Winberg och Sabina 
Månsson Hultgren 

Barn- och utbildningsnämnden 

2023/44 Motion - Säkerställ att alla kommunens skolelever 
har möjlighet att duscha tryggt och säkert med 
högsta integritet efter skolidrotten 

 

2023-01-11 Socialdemokraterna – Therese Larsson Sturesson 
och Sabina Månsson Hultgren 

Barn- och utbildningsnämnden 

2023/195 Motion - Hög tid att gå vidare med 
Barbackaområdet! 

 

2023-02-06 Socialdemokraterna - Ulrika Tollgren, Martin 
Hallingström Skoglund, Fredrik Winberg, Thomas 
Nilsson, och Leif Sivtoft 

Mark- och exploateringsenheten 
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Kommunledningskontoret 

2023-03-03 Änr 2022/1603 

Kansliavdelningen 
Hanna Nicander 
044-132226 
hanna.nicander@kristianstad.se 

 

 

 

I kommunstyrelsen besvarade medborgarförslag 2022-09-28 – 
2023-02-15 

 

Ärendenummer Ärenderubrik Kommunstyrelsens 
beslut 

Beslut:  
Bifall/ 

avslag/besvarat 

2020/1449 
Medborgarförslag - Helt gratis att besöka 
återvinningscentral 

2022-09-28 § 174 Avslag 

2021/5 
Medborgarförslag - Dispens från 24 avgifts-
fria besök på återvinningscentral för  
privatpersoner med skogstomt 

2022-09-28 § 175 Avslag 

2021/3 
Medborgarförslag - Flytt av bom (inpas-
sage) till ramp på återvinningscentralen i 
Åhus 

2022-09-28 § 176 Avslag 

2022/153 
Medborgarförslag - Inomhushall med 
konstgräs 

2022-09-28 § 177 Besvarat 

2022/509 
Medborgarförslag - Sätt upp en webbka-
mera i Åhus så att man kan se vilket väder 
det är 

2022-09-28 § 178 Besvarat 

2020/1093 
Medborgarförslag - Inrätta Naturreservat 
Horna Fure 

2022-11-23 § 234 Besvarat 

2021/51 
Medborgarförslag - Återskapa den gamla 
hamnen Fiskarbacken som fanns där innan 
badhuset byggdes 

2022-11-23 § 235 Besvarat 
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Ärendenummer Ärenderubrik Kommunstyrelsens 
beslut 

Beslut:  
Bifall/ 

avslag/besvarat 

2021/53 
Medborgarförslag - Återskapa den tidigare 
småbåtshamnen som fanns innan badhuset 
byggdes 

2022-11-23 § 236 Besvarat 

2021/54 
Medborgarförslag - Återskapa hamnen 
Fiskarbacken och utöka vattenriket 

2022-11-23 § 237 Besvarat 

2021/56 
Medborgarförslag - Återskapa Fiskebacken 
på badhustomten och utöka vattenriket 

2022-11-23 § 238 Besvarat 

2021/150 
Medborgarförslag - Utebad på platsen för 
Tivolibadet 

2022-11-23 § 239 Besvarat 

2021/152 
Medborgarförslag - En badplats på bad-
hustomten 

2022-11-23 § 240 Besvarat 

2021/657 
Medborgarförslag - Mobil eller fast utom-
huspadelanläggning på ena tennisbanan i 
Åhus, Vanneberga 

2022-11-23 § 241 Besvarat 

2021/1485 
Medborgarförslag - Gör om gamla soptip-
pen till allmän park för allmänheten 

2022-11-23 § 242 Besvarat 

2022/297 
Medborgarförslag - Ta upp motion om tra-
fiksituation i Tollarp igen 

2022-11-23 § 243 Avslag 

2022/326 
Medborgarförslag - Light rail mellan Kristi-
anstad och Åhus 

2022-11-23 § 244 Besvarat 

2022/425 
Medborgarförslag - Sänkt ålder för gratis 
busskort till seniorer 

2022-11-23 § 245 Avslag 

2022/97 
Medborgarförslag - Sänkt ålder för gratis 
busskort till seniorer 

2022-12-21 § 280 Besvarat 

2021/1036 
Medborgarförslag - Shoppingbuss mellan 
C4-shopping, Galleria Boulevard och Här-
lövs handelsområde 

2023-01-25 § 13 Besvarat 
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Ärendenummer Ärenderubrik Kommunstyrelsens 
beslut 

Beslut:  
Bifall/ 

avslag/besvarat 

2021/1413 
Medborgarförslag - Nytänk om bussförbin-
delse i Åhus och till och ifrån Åhus 

2023-01-25 § 14 Besvarat 

2021/743 
Medborgarförslag - Förbättra miljön för 
paddling 

2023-01-25 § 15 Besvarat 

2021/1654 
Medborgarförslag - Solcellsdriven ladd-
ningsstation på Naturums parkering 

2023-01-25 § 16 Avslag 

2022/557 
Medborgarförslag - Ta fram eller uppdate-
ra kommunens tillgänglighetspolicy 

2023-01-25 § 17 Besvarat 

2019/97 
Medborgarförslag - Renovering av dykdal-
berna i Helge å i Åhus 

2023-01-25 § 18 Besvarat 

2020/781 
Medborgarförslag - Värna dykdalberna i 
Åhus hamn varsamt 

2023-01-25 § 19 Besvarat 

2022/847 
Medborgarförslag - Återskapa dykdalberna 
i Åhus hamn 

2023-01-25 § 20 Besvarat 
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Ärenden 

    

           

        
   

Utskriven av: 
 

Hanna Nicander 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2023-03-02 
      

           

  
           

  

Diarieenhet: 
  

Kommunledningskontoret 
  

           

   

Sekretess: 
 

Visas ej 
   

           

   

Makulerade: 
 

Visas ej 
   

           
 

Beskrivning av sökning: 
    

           

  

Obesvarade medborgarförslag kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige 
 

           

           

 

   

 

Ärendenummer Ärendemening Ansvarig 

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning 

2019/1100 Medborgarförslag - Ramp/plats för iläggning av båt 
i Torsebro 

 

2019-11-05  Avdelningen för tillväxt och hållbar 
utveckling 

2020/1036 Medborgarförslag - Område för ridning på gamla 
Citygolfbanan 

 

2020-09-18  Mark- och exploateringsenheten 

2021/433 Medborgarförslag - Tillsätt person/grupp som 
fastlägger mål och inriktning för A3-området 
 

 

2021-03-22  Avdelningen för tillväxt och hållbar 
utveckling 

2021/458 Medborgarförslag - Parkeringshus i Åhus vid 
Täppet 

 

2021-03-25  Mark- och exploateringsenheten 

2021/1305 Medborgarförslag - Ställ i ordning och erbjud 
ställplatser för husbil utmed  Råbelövssjöns östra 
sida 

 

2021-09-26  Mark- och exploateringsenheten 

2022/673 Medborgarförslag - Anlägg cykelbana på gamla 
banvallen från Bjärlöv och koppla ihop den med 
befintlig cykelbana i Torsebro och Vinnö 

 

2022-06-14  Mark- och exploateringsenheten 

2022/798 Medborgarförslag - Fler parkeringar på Östermalm  

2022-07-15  Mark- och exploateringsenheten 

2022/875 Medborgarförslag - Anlägg en rundbanehall för 
friidrott 

 

2022-08-18  KSAU 2023-03-08 

2022/898 Medborgarförslag - Möjlighet till förmånscykel som 
komplement till friskvårdsbidrag 

 

2022-08-24  HR-avdelningen 

2022/915 Medborgarförslag - Köp P-däcket på galleria 
Boulevard 

 

2022-08-24  Mark- och exploateringsenheten 
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2022/919 Medborgarförslag - Anslutningskostnad avlopp  

2022-08-26  Kansliavdelningen 

2022/1022 Medborgarförslag - Toaletter i kombination med ett 
enklare omklädningsrum på lilla idrottsplatsen i Vä 

 

2022-09-20  Mark- och exploateringsenheten 

2022/1134 Medborgarförslag - Vägskötsel inom detaljplan 
Linderöd 

 

2022-10-06  Mark- och exploateringsenheten 

2022/1136 Medborgarförslag - Flytta biblioteket till gamla 
badhuset Tivolibadet 

 

2022-10-07  Kultur- och fritidsnämnden 

2022/1239 Medborgarförslag - Gång- och cykelväg ner till 
Liviushallen på Öllsjö industriområde 

 

2022-10-25  Mark- och exploateringsenheten 

2022/1254 Medborgarförslag - Starta projekt för att motverka 
matsvinn 

 

2022-10-26  Avdelningen för tillväxt och hållbar 
utveckling 

2022/1330 Medborgarförslag - Bygg supercykelväg mellan Vä 
och Centralsjukhuset Kristianstad 

 

2022-11-08  Mark- och exploateringsenheten 

2022/1335 Medborgarförslag - Återskapa en småbåtshamn vid 
före detta badhuset  

 

2022-11-08  KSAU 2023-03-08 

2022/1538 Medborgarförslag - Cykel- och gångväg mellan 
Åhusvången och Spetalsvägen, Åhus 

 

2022-12-13  Mark- och exploateringsenheten 

2022/1563 Medborgarförslag - Buss till Härlövsområdet  

2022-12-17  Mark- och exploateringsenheten 

2022/1599 Medborgarförslag - Tillåt fyrverkeri endast kl. 23:00-
01:00 den 31 december 

 

2022-12-25  Kansliavdelningen 

2022/1608 Medborgarförslag- Heltid ska vara 6 timmars 
arbetstid 

 

2022-12-28  HR-avdelningen 

2023/1 Medborgarförslag - Ändra tiden för när man får 
skjuta raketer 

 

2023-01-01  Kansliavdelningen 

2023/5 Medborgarförslag - Buss mellan galleriorna i 
Kristianstad 

 

2023-01-03  Mark- och exploateringsenheten 

2023/54 Medborgarförslag - Bygg om korsningen 
Åsumsvägen och Sibyllevägen, Hedentorp 

 

2023-01-15  Mark- och exploateringsenheten 
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2023/139 Medborgarförslag - Utöka öppettiderna på 
Medborgarcenter 

 

2023-01-26  Kansliavdelningen 

2023/184 Medborgarförslag - Utegym i anslutning till dammen 
vid Handbollsgatan i Öllsjö 

 

2023-02-01  KF 2023-04-11 

2023/185 Medborgarförslag - Hundrastgård i Skånes Viby  

2023-02-01  KF 2023-04-11 

2023/189 Medborgarförslag - Omvandla gräsytan  vid 
Gärdsgatan mellan Odalkyrkan och Svalans 
förskola till en äng 

 

2023-02-02  KF 2023-04-11 

2023/194 Medborgarförslag - Mätning av trafik som går via 
Källundavägen och vidare till Ängamöllans 
industriområde 

 

2023-02-03  KF 2023-04-11 

2023/201 Medborgarförslag - En gång- och cykelbro över 
Helge Å som ersättning till den nu avstängda 
cykelvägen parallellt med Hedentorpsvägen. 

 

2023-02-07  KF 2023-04-11 

2023/207 Medborgarförslag - Buss kort till alla som går i 
pension 

 

2023-02-08  KF 2023-04-11 

2023/232 Medborgarförslag - Inomhuspark, med skate, 
kickbike, BMX, mountainbike mm 

 

2023-02-13  KF 2023-04-11 

2023/238 Medborgarförslag - Ta fram ett nytt namn till den 
kommunala skolan i Tollarp  

 

2023-02-14  KF 2023-04-11 

2023/244 Medborgarförslag - Samåkningsparkering i Vånga  

2023-02-16  KF 2023-04-11 

2023/299 Medborgarförslag - Bygg kombinerad lekplats och 
utegym vid det nya grönområdet längs Tärnevägen 
på Kulltorp 

 

2023-02-26  KF 2023-04-11 

2023/300 Medborgarförslag - Placera soptunna och 
hundlatrin placeras cykelvägen till Balsby 

 

2023-02-26  KF 2023-04-11 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-01-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 19 

Redovisning av medborgarförslag 
Änr AVN 2022/5221 

Beslut 
• Arbete och välfärdsnämnden har för perioden                                         

2022-08-09 - 2023-01-09 inga medborgarförslag att redovisa. 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämnden har inga medborgarförslag som är under          
beredning eller som har gått till beslut under perioden 2022-08-09- 2023-
01-09.  

Enligt Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Kristianstads kommun ska nämnden två gånger per år redovisa de              
medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut inom ett år från det att 
förslagen väcktes i kommunfullmäktige samt informera kommun-
fullmäktige om vilka beslut som fattats med anledning av ett medborgar-
förslag. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Arbete och välfärdsnämnden har för perioden 2022-08-09 - 2023-01-

09 inga medborgarförslag att redovisa. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-09 

Kristianstads kommun

Datum: 2023-01-27

Ärende: AVN 2022/5221

Handling: 2023.753
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Arbete och välfärdsförvaltningen 2023-01-09 
Utvecklingsenhet 
Caroline Månsson 
044-13 29 07 
caroline.mansson@kristianstad.se  Arbete och välfärdsnämnden 

  

Redovisning av medborgarförslag 
Änr AVN 2022/5221 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden 

• Arbete och välfärdsnämnden har för perioden 2022-08-09 - 2023-01-09 
inga medborgarförslag att redovisa. 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämnden har inga medborgarförslag som är under          
beredning eller som har gått till beslut under perioden 2022-08-09- 2023-01-
09.  

Enligt Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Kristianstads kommun ska nämnden två gånger per år redovisa de              
medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut inom ett år från det att 
förslagen väcktes i kommunfullmäktige samt informera kommunfullmäktige 
om vilka beslut som fattats med anledning av ett medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-09 

Ärendet 
Enligt Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Kristianstads kommun ska nämnden två gånger per år redovisa de              
medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut inom ett år från det att 
förslagen väcktes i kommunfullmäktige samt informera kommunfullmäktige 
om vilka beslut som fattats med anledning av ett medborgarförslag. 

Kristianstads kommun

Datum: 2023-01-27

Ärende: AVN 2022/5221

Handling: 2023.754



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 

 

Redovisningarna ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 
och oktober, vilket innebär att redovisningarna i nämnden måste göras på 
nämndens sammanträde i januari och augusti.  

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

Charlotte Nygren Bonnier    Caroline Månsson 
Förvaltningschef   Nämndsekreterare 

Beslut expedieras till 
Kommunledningskontoret 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-06  

 

 

 

BUN § 13 

Redovisning över beslutade och ännu ej avgjorda 
medborgarförslag 
Änr BUN 2023/79 

Beslut 
• Godkänna redovisning över beslutade och ej avgjorda medborgarför-

slag.  

• Överlämna förteckning över beslutade och ej avgjorda medborgarför-
slag under perioden 2022-08-11---2023-01-10 till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen överlämnar förteckning över beslutade respektive ej av-
gjorda medborgarförslag i nämnden avseende tiden 2022-08-11---2023-
01-10. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
• Godkänna redovisning över beslutade och ej avgjorda medborgarför-

slag.  

• Överlämna förteckning över beslutade och ej avgjorda medborgarför-
slag under perioden 2022-08-11---2023-01-10 till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2023-01-30 § 2 

Tjänsteutlåtande 2023-01-10 

Förteckning över beslutade medborgarförslag 2023-01-10 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-06  

 

 

 

Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag 2023-01-10 

Barnkonsekvensanalys 2023-01-10 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-01-30  

 

 

 

BUNAU § 2 

Redovisning över beslutade och ännu ej avgjorda 
medborgarförslag 
Änr BUN 2023/79 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
• Godkänna redovisning över beslutade och ej avgjorda medborgarför-

slag.  

• Överlämna förteckning över beslutade och ej avgjorda medborgarför-
slag under perioden 2022-08-11---2023-01-10 till kommunfullmäktige. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling 
Förvaltningschef Lina Leyman Nilsson kommenterar redovisningen.  

 

Sammanfattning 
Förvaltningen överlämnar förteckning över beslutade respektive ej av-
gjorda medborgarförslag i nämnden avseende tiden 2022-08-11---2023-
01-10. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden 
• Godkänna redovisning över beslutade och ej avgjorda medborgarför-

slag.  
• Överlämna förteckning över beslutade och ej avgjorda medborgarför-

slag under perioden 2022-08-11---2023-01-10 till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-10 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-01-30  

 

 

 

Förteckning över beslutade medborgarförslag 2023-01-10 

Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag 2023-01-10 

Barnkonsekvensanalys 2023-01-10 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 2023-01-10 
Centrala förvaltningen  
Håkan Nilsson  
044136417  
Hakan.Nilsson@kristianstad.se Barn- och utbildningsnämnden 

Redovisning över beslutade och ännu ej avgjorda 
medborgarförslag 
Änr BUN 2023/79 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden 

• Godkänna redovisning över beslutade och ej avgjorda medborgarförslag.  
• Överlämna förteckning över beslutade och ej avgjorda medborgarförslag under 

perioden 2022-08-11---2023-01-10 till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Förvaltningen överlämnar förteckning över beslutade respektive ej avgjorda medborgar-
förslag i nämnden avseende tiden 2022-08-11---2023-01-10. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2023-01-10 

Förteckning över beslutade medborgarförslag 2023-01-10 

Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag 2023-01-10 

Barnkonsekvensanalys 2023-01-10 

Ärendet 

Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente ska nämnden två gånger per år infor-
mera kommunfullmäktige om vilka beslut som fattats med anledning av medborgarförslag 
samt till kommunfullmäktige redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts av nämnden 
inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Redovisningarna skall göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober, vilket innebär att 
redovisningarna i nämnden måste göras på nämndens sammanträden i februari och 
augusti/september.  

Förvaltningen överlämnar förteckning över beslutade respektive ej avgjorda medborgar-
förslag i nämnden avseende tiden 2022-08-11---2023-01-10. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 

 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet förändrar för barn jämfört med tidigare. Barnkonsekvensanalys är genomförd 
och bifogad till ärendet.  

 

 

Lina Leyman Nilsson Håkan Nilsson 
Förvaltningschef Planeringschef 

Beslut expedieras till 

Kommunfullmäktige 



BARNKONSEKVENSANALYS FÖR 
BARN 0-18 ÅR 

1 (1) 

 

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

 
 

Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:  
Redovisning av beslutade och ej avgjorda medborgarförslag. 
 

 
Påverkan av åtgärd/beslut på barn/elever 

 
 ☒ Förslag till beslut förändrar inte för barn jämfört med tidigare  
Redogör för hur förslag till beslut inte förändrar för barn jämfört med tidigare:  
 Ärendet är en redovisning över av nämnden redan behandlade medborgarförslag. 
Redovisningen innebär alltså inte att beslut fattas som påverkar barn, utan är endast en 
sammanställning. Barnkonsekvensanalys har genomförts för hanterade 
medborgarförslag som barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för att avgöra.  
 
☐ Förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare 
Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare: 
  

 
Beaktande av barnkonventionens intentioner 

Prövning av barnkonventionen har skett genom konsekvensanalys gentemot 
föreliggande förslag till beslut.  
Genom ovan beskrivning om hur förslag till beslut inte förändrar jämfört med tidigare 
har barnkonventionens intentioner beaktats och bedömts. 
 

 
Genomförande av barnkonsekvensanalys 

Datum:  
2023-01-10 

Barnkonsekvensanalys genomförd av: 
Håkan Nilsson         

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

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

 
Planerad åtgärd/beslut 
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http://www.kristianstad.se/personuppgifter


 
FÖRTECKNING 

        
 
Barn- och utbildningsförvaltningen   2023-01-10 
Centrala förvaltningen    BUN 2023/79 
Anna Fritzson                        
anna.fritzson@kristianstad.se 

 

Förteckning över beslutade medborgarförslag i barn- och utbildningsnämnden 
under tiden 2022-08-11 - 2023-01-10 

 

 
Änr BUN 

 
Medborgarförslag 
 

 
Fattat beslut: Bifall, 
besvarande eller avslag 

2022/4060 Anlägg en rundbanehall för friidrott  Remissyttrande till 
kommunstyrelsen 

2022/3977 Se över 15-timmarsystemet till förskolorna Besvarande 
 

 

Anna Fritzson 
Utredningssekreterare 



 
FÖRTECKNING 

        

Barn- och utbildningsförvaltningen   2023-01-10 
Centrala förvaltningen    BUN 2023/79 
Anna Fritzson                         
anna.fritzson@kristianstad.se 

 

Förteckning över icke avgjorda medborgarförslag i barn- och 
utbildningsnämnden  

Förteckningen sammanställer de medborgarförslag som är obesvarade sedan föregående 
redovisning. Obesvarade medborgarförslag avses att besvaras inom ett år efter att det 
överlämnats till förvaltningen.  

 

 
Änr 
Fullmäktiges 
beslut 

 
Änr BUN 

 
Medborgarförslag 
 

 
Vad som hänt under 
utredningen 

  Barn- och 
utbildningsnämnden har 
inte några icke avgjorda 
medborgarförslag att 
redovisa. 

 

 

 

Anna Fritzson 
Utredningssekreterare 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Byggnadsnämnden 2023-02-28  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

BN § 38 

Redovisning medborgarförslag 
Änr BN 2023/197 

Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar meddela kommunfullmäktige  

• att byggnadsnämnden under perioden 2022-08-01 – 2022-12-31 inte 
har besvarat några medborgarförslag.  

• att byggnadsnämnden under perioden 2022-08-01 – 2022-12-31  har 
ett obesvarat medborgarförslag ”Utför en miljökonsekvensutredning 
för Balsby samhälle”. 

 

Sammanfattning 
Enligt nämndernas reglemente ska fullmäktige informeras två gånger per 
år om fattade beslut gällande besvarade och obesvarade medborgarförslag. 

Under perioden augusti till december 2022 har byggnadsnämnden inte be-
svarat inte besvarat något medborgarförslag.  

Byggnadsnämnden har under samma period ett obesvarat medborgarför-
slag ”Utför en miljökonsekvensutredning för Balsby samhälle”.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden 
Byggnadsnämnden beslutar meddela kommunfullmäktige  

• att byggnadsnämnden under perioden 2022-08-01 – 2022-12-31 inte 
har besvarat några medborgarförslag.  

• att byggnadsnämnden under perioden 2022-08-01 – 2022-12-31  har 
ett obesvarat medborgarförslag ”Utför en miljökonsekvensutredning 
för Balsby samhälle”. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Byggnadsnämnden 2023-02-28   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-06 
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2023-02-06  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Stab 
Gunvor Nilsson 
044-13 27 82 
gunvor.nilsson2@kristianstad.se  Byggnadsnämnden 

  

Medborgarförslag redovisning augusti – december 
2022 
Änr BN 2023-197 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden 
Byggnadsnämnden beslutar meddela kommunfullmäktige  

• att byggnadsnämnden under perioden 2022-08-01 – 2022-12-31 inte har 
besvarat några medborgarförslag.  

• att byggnadsnämnden under perioden 2022-08-01 – 2022-12-31  har ett 
obesvarat medborgarförslag ”Utför en miljökonsekvensutredning för Balsby 
samhälle”. 

Sammanfattning 
Enligt nämndernas reglemente ska fullmäktige informeras två gånger per år 
om fattade beslut gällande besvarade och obesvarade medborgarförslag. 

Under perioden augusti till december 2022 har byggnadsnämnden inte besva-
rat inte besvarat något medborgarförslag.  

Byggnadsnämnden har under samma period ett obesvarat medborgarförslag 
”Utför en miljökonsekvensutredning för Balsby samhälle”.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-06 

 

Tommy Danielsson Malin Nilsson  Gunvor Nilsson 
Förvaltningschef Avdelningschef  Handläggare  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2023-02-02  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 29 

Redovisning av beslutade och ej avgjorda medbor-
garförslag 
Änr KFN 2022/149 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisningen godkänns och 

överlämnas till kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden skall två gånger per år informera kommun-
fullmäktige om de beslut som fattats med anledning av medborgarförslag 
samt om de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att 
förslagen väcktes i fullmäktige. 

Redovisning sker vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober. 

Kultur- och fritidsförvaltningen överlämnar bilagda förteckningar över 
beslutade medborgarförslag per 2023-02-02 samt medborgarförslag som 
är under beredning per 2023-02-02. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisningen godkänns och 

överlämnas till kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-01-23 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2023-02-02   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förteckning över beslutade medborgarförslag i kultur- och fritidsnämn-
den 2022-06-03 till 2023-02-02 

Förteckning över icke avgjorda medborgarförslag i kultur- och fritids-
nämnden 2022-06-03 till 2023-02-02 
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2023-01-23 Änr 2022/149 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kansliet 
Peter Rosengren 
044-135694 
peter.rosengren@kristianstad.se 

FÖRTECKNING 
  
  
    
  
 

Förteckning över beslutade medborgarförslag i kul-
tur- och fritidsnämnden under perioden 2022-06-03 
till 2023-02-02 
 

Dnr 
Fullmäktiges be-
slut 

 
Medborgarförslagets 
innehåll 

 
Beslut 

KS 2022/556 Medborgarförslag – Ta 
fram en lista över vilka 
olika kommunala kultur-
resurser som finns 

Ärn KFN 2022/91 Kultur- 
och fritidsnämnden har be-
svarat medborgarförslaget 
vid sammanträde 2022-09-
15 

KS 2021/1304 Medborgarförslag – 
Spola en is för skridsko-
åkning i Tollarp 

Ärn KFN 2021/179 Kultur- 
och fritidsnämnden har be-
svarat medborgarförslaget 
vid sammanträde 2022-09-
15 

KS 2022/868 Medborgarförslag – Ute-
gym vid elljusspåret vid 
Åhus Camping 

Ärn KFN 2022/114 Kultur- 
och fritidsnämnden har be-
svarat medborgarförslaget 
vid sammanträde 2022-12-
08 

KS 2022/770 Medborgarförslag – 
Hundbad söder om Gro-
pahålet i anslutning till 
Hommevägens parke-
ringsplats 

Ärn KFN 2022/113 Kultur- 
och fritidsnämnden har be-
svarat medborgarförslaget 
vid sammanträde 2022-12-
08 



                2 (2) 
 

2023-01-23 Änr 2022/149 

 

 

KS 2022/883 Medborgarförslag – Gör 
om skatepark till ten-
nisbana i Gärds Köpinge 

Ärn KFN 2022/115 Kultur- 
och fritidsnämnden har be-
svarat medborgarförslaget 
vid sammanträde 2023-02-
02 

KS 2022/1255 Medborgarförslag - Bygg 
en ordentlig skateboard-
park i Fjälkinge nära tåg-
stationen 

Ärn KFN 2022/165 Kultur- 
och fritidsnämnden har be-
svarat medborgarförslaget 
vid sammanträde 2023-02-
02 

KS 2022/1462 Medborgarförslag – Ute-
gym bredvid den nya lek-
platsen på Möllebacken 

Ärn KFN 2022/178 Kultur- 
och fritidsnämnden har be-
svarat medborgarförslaget 
vid sammanträde 2023-02-
02 

KS 2022/1465 Medborgarförslag - Passa 
på att bygga ett utegym 
på Möllebacken nu när 
det byggs en lekplats 

Ärn KFN 2022/179 Kultur- 
och fritidsnämnden har be-
svarat medborgarförslaget 
vid sammanträde 2023-02-
02 

KS 2022/1497 Medborgarförslag – Ute-
gym på Möllebacken 

Ärn KFN 2022/180 Kultur- 
och fritidsnämnden har be-
svarat medborgarförslaget 
vid sammanträde 2023-02-
02 

 

 

 

 

 

Peter Rosengren 

Nämndsekreterare 
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2023-01-23 Änr 2022/149 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kansliet 
Peter Rosengren 
044-135694 
peter.rosengren@kristianstad.se 

FÖRTECKNING 
  
  
    
  
 

Förteckning över icke avgjorda medborgarförslag i 
kultur- och fritidsnämnden 
 

Förteckningen sammanställer de medborgarförslag som är obesvarade se-
dan föregående redovisning. De obesvarade medborgarförslagen planeras 
att besvaras inom ett år efter att det överlämnats till förvaltningen. 

 

Dnr 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslagets inne-
håll 

Vad har hänt under ut-
redningen 

KS 2022/670 Medborgarförslag – Rutsch-
kana och/eller trampoliner på 
Väbadet 

Ärn KFN 2022/96. Under 
beredning, förslaget tillde-
lat handläggare. 

KS 2022/926 Medborgarförslag – Basket-
plan i Hembygdsparken i Ön-
nestad 

Ärn KFN 2022/116. Under 
beredning, förslaget tillde-
lat handläggare. 

KS 2022/1192 Medborgarförslag – Fortsatt 
möjlighet att gå på fritidsgår-
dar tills man tar studenten 

Ärn KFN 2022/164. Under 
beredning, förslaget tillde-
lat handläggare. 

KS 2022/1212 Medborgarförslag – Informa-
tionstavla vid Näsby kaserne-
tablissemang nuvarande Hög-
skolan 

Ärn KFN 2022/163. Under 
beredning, förslaget tillde-
lat handläggare. 

KS 2022/1062 Medborgarförslag – Laglig 
graffittivägg 

Ärn KFN 2022/123 Under 
beredning, förslaget tillde-
lat handläggare. 
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2023-01-23 Änr 2022/149 

 

 

KS 2022/1356 Medborgarförslag – 
Pumptrackbana i Degeberga 

Ärn KFN 2022/177 Under 
beredning, förslaget tillde-
lat handläggare. 

 

 

 

Peter Rosengren 

Nämndsekreterare 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 (23)

Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2023-01-26

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 6

Medborgarförslag sammanställning 2022

Änr MHN ALL.2022.40

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar kommunfullmäktige att miljö- och

hälsoskyddsnämnden inte har några avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag

att redovisa för perioden 2022-08-01-2022-12-31.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2008-11-11, § 272, beslutat att överlåta till styrelsen eller annan

nämnd att besluta i frågor som väcks genommedborgarförslag. Kommunfullmäktige har

överlåtit till miljö- och hälsoskyddsnämnden att besluta i ärenden som väcks genom

medborgarförslag. Nämnden ska till kommunfullmäktige i april och oktober redovisa

avgjorda och icke avgjorda medborgarförslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har för perioden 2022-08-01 - 2022-12-31 inte några

avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag att redovisa.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar kommunfullmäktige att miljö- och

hälsoskyddsnämnden inte har några avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag

att redovisa för perioden 2022-08-01-2022-12-31.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
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TJÄNSTESKRIVELSE
2023-01-12 ALL.2022.40

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

Medborgarförslag redovisning augusti - december 2022
Dnr MHN ALL.2022.40

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar kommunfullmäktige att miljö- och

hälsoskyddsnämnden inte har några avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag att redovisa

för perioden 2022-08-01-2022-12-31.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2008-11-11, § 272, beslutat att överlåta till styrelsen eller annan

nämnd att besluta i frågor som väcks genommedborgarförslag. Kommunfullmäktige har

överlåtit till miljö- och hälsoskyddsnämnden att besluta i ärenden som väcks genom

medborgarförslag. Nämnden ska till kommunfullmäktige i april och oktober redovisa avgjorda

och icke avgjorda medborgarförslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har för perioden 2022-08-01 - 2022-12-31 inte några

avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag att redovisa.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Tjänsteskrivelsen är digitalt signerad av Anna Kärner.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige i Kristianstads kommun kommunledningskontoret@kristianstad.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Anna Kärner
044-13 29 26
anna.karner@kristianstad.se

mailto:kommunledningskontoret@kristianstad.se
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2023-02-15  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 21 

Redovisning av medborgarförslag 
Änr ON 2023/32 

Beslut 
• Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2022-06-04 

– 2023-01-25 till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2008-11-11 § 272 beslutat att överlåta till styrel-
sen eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom medborgar-
förslag. Kommunfullmäktige har överlåtit till Omsorgsnämnden att besluta 
i ärenden som väckts genom medborgarförslag. Omsorgsnämnden ska till 
Kommunfullmäktige i april och oktober redovisa avgjorda och ej avgjorda 
medborgarförslag. 

- Omsorgsnämnden har för perioden ovan tre avgjorda medborgar-
förslag att redovisa: 

Medborgarförslag - Öppna konceptboende i Kristianstads kommun 
ON § 21 Änr ON 2021/150 
Medborgarförslaget besvarades av omsorgsnämnden 2022-10-12. 

Medborgarförslag - Friskvårdsbidrag till personer som omfattas av 
daglig verksamhet KF 2022-04-12 § 56 Änr ON 2022/128 
Medborgarförslaget besvarades av omsorgsnämnden 2022-10-12. 

Medborgarförslag - Höj minimibeloppet för personer med funk-
tionsnedsättning med motsvarande summa som skatt/ersättning 
ändrats med 
KF 2022-04-12 § 63 Änr ON 2022/129 
Medborgarförslaget besvarades av omsorgsnämnden 2022-10-12. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2023-02-15   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

 

- Omsorgsnämnden har för perioden ovan två ej avgjorda medbor-
garförslag att redovisa: 

Medborgarförslag - Strategi för att införa stärkt rätt till personlig 
assistans KF 2021-10-19 § 279 Änr ON 2021/222 

Medborgarförslag - Inför kompisledsagning för personer på grupp-
boenden KF 2022-10-11 § 193 Änr ON 2022/236 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 

2022-06-04 – 2023-01-25 till kommunfullmäktige 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-01-25 
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Omsorgsförvaltningen 2023-01-25 
Planeringsenheten 
Emelie Josephsson 
044136815 
emelie.josephsson@kristianstad.se  Omsorgsnämnden 

  

Redovisning av medborgarförslag  
Änr ON 2023/32 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2022-06-04 – 

2023-01-25 till kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2008-11-11 § 272 beslutat att överlåta till styrelsen 
eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom medborgarförslag. 
Kommunfullmäktige har överlåtit till Omsorgsnämnden att besluta i ärenden 
som väckts genom medborgarförslag. Omsorgsnämnden ska till Kommunfull-
mäktige i april och oktober redovisa avgjorda och ej avgjorda medborgarför-
slag. 

- Omsorgsnämnden har för perioden ovan tre avgjorda medborgarförslag 
att redovisa: 

Medborgarförslag - Öppna konceptboende i Kristianstads kommun 
KF 2021-06-16  § 178  Änr ON 2021/150 
Medborgarförslaget besvarades av omsorgsnämnden 2022-10-12 

Medborgarförslag - Friskvårdsbidrag till personer som omfattas av daglig 
verksamhet 
KF 2022-04-12 § 56 Änr ON 2022/128 
Medborgarförslaget besvarades av omsorgsnämnden 2022-10-12 

Medborgarförslag - Höj minimibeloppet för personer med funktionsnedsätt-
ning med motsvarande summa som skatt/ersättning ändrats med 
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KF 2022-04-12 § 63 Änr ON 2022/129 
Medborgarförslaget besvarades av omsorgsnämnden 2022-10-12 

 

- Omsorgsnämnden har för perioden ovan två ej avgjorda medborgarförslag 
att redovisa: 

Medborgarförslag - Strategi för att införa stärkt rätt till personlig assistans 
KF 2021-10-19 § 279 Änr ON 2021/222 

Medborgarförslag - Inför kompisledsagning för personer på gruppboenden 
KF 2022-10-11 § 193 Änr ON 2022/236 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-01-25 

 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

Camilla Gärdebring Emelie Josephsson 
Förvaltningschef Nämndsekreterare 

Beslut expedieras till 
Kommunledningskontoret 
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Sammanträdesdatum 

 

Räddningsnämnden 2023-03-08  

 

 

 

RN § 13 

Redovisning av besvarade och obesvarade  
medborgarförslag 
Änr RN 2023/44 

Beslut 
• Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2022-09-05 

– 2023-02-24 till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2008-11-11 § 272 beslutat att överlåta till styrel-
sen eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom medborgar-
förslag. Kommunfullmäktige har överlåtit till Räddningsnämnden att be-
sluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag. Räddningsnämnden 
ska till Kommunfullmäktige i april och oktober redovisa avgjorda och ej av-
gjorda medborgarförslag. 

Räddningsnämnden har för perioden 2022-09-05 – 2023-02-24 inga med-
borgarförslag att redovisa. 

Räddningstjänstens förslag till räddningsnämnden 
• Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2022-09-05 

– 2023-02-24 till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2023-02-24. 

Kristianstads kommun

Datum: 2023-03-08

Ärende: RN 2023/44

Handling: 2023.129



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (1) 
 

 

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

 

  
Räddningstjänsten 2023-02-24 
  
Andreas Bengtsson 
044135005 
Andreas.Bengtsson@kristianstad.se  Räddningsnämnden 

  

Redovisning av besvarade och obesvarade 
medborgarförslag 
Änr RN 2023/44 

Räddningstjänstens förslag till Räddningsnämnden 
• Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2022-09-05 – 

2023-02-24 till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2008-11-11 § 272 beslutat att överlåta till styrelsen 
eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom medborgarförslag. 
Kommunfullmäktige har överlåtit till Räddningsnämnden att besluta i ärenden 
som väckts genom medborgarförslag. Räddningsnämnden ska till Kommun-
fullmäktige i april och oktober redovisa avgjorda och ej avgjorda medborgar-
förslag. 

Räddningsnämnden har för perioden 2022-09-05 – 2023-02-24 inga medbor-
garförslag att redovisa. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2023-02-24. 

 

Andreas Bengtsson 
Räddningschef 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Kristianstads kommun

Datum: 2023-03-02

Ärende: RN 2023/44

Handling: 2023.130
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Sammanträdesdatum 

 

      2023-01-26  

 

 

 

TN § 4 

Redovisning av obesvarade och besvarade medbor-
garförslag 2022 
Änr TN 2022/1060 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Att godkänna redovisningen 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige får enligt 5 kap 23 § Kommunallagen överlåta till 
styrelse eller nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom 
medborgarförslag, utom i de fall som anges i 1§.  
Nämnden skall två gånger per år informera fullmäktige om de beslut 
som fattats med anledning av medborgarförslag och de medborgarför-
slag som inte avgjorts inom cirka ett år från det att förslagen väcktes i 
fullmäktige. Redovisningarna ska redovisas vid fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 
Förvaltningen överlämnar bilagda förteckningar över besvarade 
medborgarförslag samt medborgarförslag som är under beredning 
fr.o.m. 1 juni 2022 – 31 december 2022. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Att godkänna redovisningen 

  

Kristianstads kommun

Datum: 2023-01-30

Ärende: TN 2022/1060

Handling: 2023.863
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Sammanträdesdatum 

 

      2023-01-26   

 

          

 

Beslutsunderlag 
 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-12-08 

Obesvarade medborgarförslag juni - december 2022 

Besvarade medborgarförslag juni - december 2022 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Tekniska förvaltningen 2022-12-08 
Staben 
Charlotte Holmgren 
044-13 54 25 
charlotte.holmgren@kristianstad.se  Tekniska nämnden 

  

Redovisning av obesvarade och besvarade medbor-
garförslag 2022 
Änr TN 2022/1060 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Att godkänna redovisningen 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige får enligt 5 kap 23 § Kommunallagen överlåta till 
styrelse eller nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom med-
borgarförslag, utom i de fall som anges i 1§.  
 
Nämnden skall två gånger per år informera fullmäktige om de beslut som 
fattats med anledning av medborgarförslag och de medborgarförslag som 
inte avgjorts inom cirka ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. 
Redovisningarna ska redovisas vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i 
april och oktober. 
 
Förvaltningen överlämnar bilagda förteckningar över besvarade med-
borgarförslag samt medborgarförslag som är under beredning fr.o.m. 1 
juni 2022 – 31 december 2022. 

  

Kristianstads kommun

Datum: 2023-01-30

Ärende: TN 2022/1060

Handling: 2023.864
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Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-12-08 

Obesvarade medborgarförslag juni - december 2022 

Besvarade medborgarförslag juni - december 2022 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

Jimmy Källström    Linn Säbom 
Förvaltningschef   HR-chef   

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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Obesvarade medborgarförslag 

  

           

  

Utskriftsdatum: 
 

2022-12-22 
 

Utskriven av: 
 

Charlotte Holmgren 
 

           

            

 

Diarieenhet: 
 

Tekniska förvaltningen 
   

            
  

Datum: 2022-06-01 - 2022-12-31 
   

        
   

Inkomna 
   

 

Riktning: 
         

            
 

Status: 
   

Aktuella 
  

            
  

Handlingstyp: 
   

MEDBORGARFÖRSLAG 
 

            
  

Notering: 
     

 
 

            
         
 

Sekretess: 
  

Visas ej 
  

            

           

 

    

  

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig 

Datum  Avsändare/Mottagare Avdelning 

Ärendenummer  Notering Handlingstyp 

  Ärendemening  

2022.3966 I Medborgarförslag - Upprustning av Tollarps 
sporthall 

Christer Nothnagl 

2022-04-29  Kommunledningskontoret Fastighetsteknik 

TN 2022/1080  Ärende på nämndsmöte 2023-01-26 MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.6441 I Medborgarförslag - Måla kommunens 
betongsuggor så att de lättare syns för personer 
med synnedsättning 

Anna Jönsson 

2022-07-04  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/1663   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.6443 I Medborgarförslag - Installera fartdämpande 
hinder på befintligt övergångsställe Västra 
Boulevarden - Cardellsgatan 

Anna Jönsson 

2022-07-04  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/1664  Ärende på nämndsmöte 2023-01-26 MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.6445 I Medborgarförslag - Gör två körfält på 
huvuddelen av södergående del av 
Snapphanevägen 

Anna Jönsson 

2022-07-04  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/1665   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.6449 I Medborgarförslag - Anlägg en 
hundträningsplats/hundrastplats vid norra delen 
av före detta golfbanan i Nosaby 

Anna Jönsson 

2022-07-04  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/1667  Ärende på nämndsmöte 2023-01-26 MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.9024 I Medborgarförslag - Farthinder på Prästallén Anna Jönsson 

2022-09-21  Kommunledningskontoret Anläggning 

 

Kristianstads kommun

Datum: 2023-01-30

Ärende: TN 2022/1060

Handling: 2023.865
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TN 2022/2291  Ärende på nämndsmöte 2023-01-26 MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.9026 I Medborgarförslag - Ta tillbaka flaggstången i 
Floraparken i Tollarp 

Anna Jönsson 

2022-09-21  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2292  Ärende på nämndsmöte 2023-01-26 MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.9032 I Medborgarförslag - Gång- och cykelväg på båda 
sidor utmed Blekingevägen 

Anna Jönsson 

2022-09-21  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2295   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.9034 I Medborgarförslag - Övervaknings kamera eller 
ronderande väktare vid Lastageplatsen 

Anna Jönsson 

2022-09-21  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2296   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.9036 I Medborgarförslag - Anlägg gräsmatta och 
plantera träd vid Sigrids väg och Tre kvinnors 
väg i Tollarp 

Anna Jönsson 

2022-09-21  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2297   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.9041 I Medborgarförslag - Anlägg gräsmatta och 
plantera träd vid Sigrids väg och Tre kvinnors 
väg i Tollarp 

Anna Jönsson 

2022-09-21  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2298   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.9043 I Medborgarförslag - Utveckla e-tjänsten för 
parkeringstillstånd 

Anna Jönsson 

2022-09-21  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2299   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.9045 I Medborgarförslag - Lekplats för vuxna Anna Jönsson 

2022-09-21  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2300   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.9047 I Medborgarförslag - Fler skuggiga platser på 
Kantarellbadet 

Christer Nothnagl 

2022-09-21  Kommunledningskontoret Fastighetsteknik 

TN 2022/2301   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.9049 I Medborgarförslag - Ta bort tång på stränderna Christer Nothnagl 
2022-09-21  Kommunledningskontoret Fastighetsteknik 

TN 2022/2302  Ärende på nämndsmöte 2023-01-26 MEDBORGARFÖRSLAG 
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2022.9051 I Medborgarförslag - Fler papperskorgar och 
hundlatriner vid Norringeparken 

Anna Jönsson 

2022-09-21  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2303   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.9053 I Medborgarförslag - En hundrastgård i 
Norringeparken 

Anna Jönsson 

2022-09-21  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2304   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.9055 I Medborgarförslag - Sätt upp skyltar vid 
cykelöverfarter 

Anna Jönsson 

2022-09-21  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2305   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.9057 I Medborgarförslag - Parkeringstillstånd i 24 
timmar för boende med funktionsnedsättning 

Anna Jönsson 

2022-09-21  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2306   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.9059 I Medborgarförslag - Återställ ursprungligt och 
omgivande ytskikt efter grävarbeten i stadens 
gator 

Anna Jönsson 

2022-09-21  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2307   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.9062 I Medborgarförslag - Skapa möjlighet för 
medborgare att skänka träd till stadens parker 

Anna Jönsson 

2022-09-21  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2308   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.10116 I Medborgarförslag - Trafikåtgärder på Hamiltons 
väg 

Anna Jönsson 

2022-10-19  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2553   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.10119 I Medborgarförslag - Ta bort kanterna på alla 
övergångställen 

Anna Jönsson 

2022-10-19  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2554  Ärende på nämndsmöte 2023-01-26 MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.10121 I Medborgarförslag - Utbyggnad av gång- och 
cykelväg på Kabelvägen från Snälltågsvägen 

Anna Jönsson 

2022-10-19  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2556   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.10123 I Medborgarförslag - Utökad boendeparkering vid 
Östermalm 

Anna Jönsson 



    

    
  

Sidan  4 av 5 
 

    

 

2022-10-19  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2557   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.10125 I Medborgarförslag - Belysning på Möllebacken Anna Jönsson 

2022-10-19  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2558   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.11926 I Medborgarförslag - belysning vid lekplatsen 
Möllebacken 

Anna Jönsson 

2022-12-07  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/3027   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.11928 I Medborgarförslag - Belysning på grönområdet 
på Möllebacken 

Rickard Wilhelmsson 

2022-12-07  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/3028   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.11931 I Medborgarförslag - Säkrare övergång 
övergångsstället ner till Coop Vä från byn 

Rickard Wilhelmsson 

2022-12-07  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/3029   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.11934 I Medborgarförslag - Bom vid överfart vid 
idrottsplatsen Källans väg 

Anna Jönsson 

2022-12-07  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/3030   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.11936 I Medborgarförslag - Fågelbord vid korsningen 
Östra Boulevarden mot Stallgatan 

Anna Jönsson 

2022-12-07  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/3031   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.11938 I Medborgarförslag - Belysning på cykelvägen 
mellan Balsby och Kulltorp 

Anna Jönsson 

2022-12-07  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/3032   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.11940 I Medborgarförslag - Sätt upp nät på 
fotbollsmålen i parken vid Rödaledsvägen på 
Kulltorp 

Anna Jönsson 

2022-12-07  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/3033   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.11942 I Medborgarförslag - Belysning vid pulkabacken i 
Öllsjö staddelspark. 

Anna Jönsson 

2022-12-07  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/3034   MEDBORGARFÖRSLAG 
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2022.11954 I Medborgarförslag - Betalparkeringar på gatorna 
på Gamla Näsby 

Anna Jönsson 

2022-12-07  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/3040   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.11956 I Medborgarförslag - Hundrastgård på Näsby Anna Jönsson 

2022-12-07  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/3041   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.11961 I Medborgarförslag - Förbättra miljön på Åhus 
torg 

Anna Jönsson 

2022-12-07  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/3042   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.12504 I Medborgarförslag - Belysning på sträckan 
mellan Naturum och långebro 

Anna Jönsson 

2022-12-22  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/3148   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.12509 I Medborgarförslag - Förbättring av 
infrastrukturen - breddning av väst-öst vägarna 
Långebrogatan, Södra Boulevarden, 
Blekingevägen och Fundationsvägen 

Anna Jönsson 

2022-12-22  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/3151   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.12511 I Medborgarförslag - Parkeringsavgifter via 
automater på Gamla Näsby 

Anna Jönsson 

2022-12-22  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/3152   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.12513 I Medborgarförslag - Hundrastgård på 
Möllebacken vid lekplatsen 

Anna Jönsson 

2022-12-22  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/3153   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.12515 I Medborgarförslag - Belysning på gång och 
cykelväg i N Åsum vid Väktarevägen / 
Postvägen 

Anna Jönsson 

2022-12-22  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/3154   MEDBORGARFÖRSLAG 

    

2022.12517 I Medborgarförslag - Cykelväg till Väskolan och 
Väbadet 

Anna Jönsson 

2022-12-22  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/3155   MEDBORGARFÖRSLAG 
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2021/2672    

  

Besvarade medborgarförslag 

  

           

  

Utskriftsdatum: 
 

2022-12-22 
 

Utskriven av: 
 

Charlotte Holmgren 
 

           

            

 

Diarieenhet: 
 

Tekniska förvaltningen 
   

            
  

Datum: 2022-06-01 - 2022-12-31 
   

        
   

Inkomna 
   

 

Riktning: 
         

            
 

Status: 
   

Avslutade 
  

            
  

Handlingstyp: 
   

MEDBORGARFÖRSLAG 
 

            
  

Notering: 
     

 
 

            
         
 

Sekretess: 
  

Visas ej 
  

            

           

 

    

  

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig 

Datum  Avsändare/Mottagare Avdelning 

Ärendenummer  Notering Handlingstyp 

  Ärendemening  

2020.8604 I Medborgarförslag - Cykel- och gångbro till 
Axonaskolan i Tollarp 

Rickard Wilhelmsson 

2020-11-23  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2020/2736  Beslut i tekniska nämnden 2022-06-22 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Avslag  

2021.1009 I Medborgarförslag - Trafikhinder på Folkets 
Parkgatan 

Rickard Wilhelmsson 

2021-02-23  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2021/373  Beslut i tekniska nämnden 2022-10-20 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Besvarat  

2021.9645 I Medborgarförslag - se över 
parkeringsmöjligheter längs Megalitvägen 
Vikingalekplatsen 

Rickard Wilhelmsson 

2021-10-29  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2021/2672  Beslut i tekniska nämnden 2022-06-22 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Avslag  

2021.9647 I Medborgarförslag - Bygg om korsningen vid 
Åvägen Åhus till en trevägsrondell 

Rickard Wilhelmsson 

2021-10-29  Kommunledningskontoret  Anläggning 

TN 2021/2673  Beslut i tekniska nämnden 2022-06-22 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Besvarat  

2021.9649 I Medborgarförslag - Belysning samt förbättra 
sikten på cykelväg mellan Ulahallsvägen och 
lekplatsen vid Merkuriusvägen i Vä 

Rickard Wilhelmsson 

2021-10-29  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2021/2674  Beslut i tekniska nämnden 2022-06-22 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Besvarat  

2021.9660 I Medborgarförslag - Sänkt hastighet genom 
Balsby och övergångsställen 

Rickard Wilhelmsson 

2021-10-29  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2021/2678  Beslut i tekniska nämnden 2022-06-22 MEDBORGARFÖRSLAG 

 

Kristianstads kommun

Datum: 2023-01-30

Ärende: TN 2022/1060

Handling: 2023.866
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  Besvarat  

2021.9705 I Medborgarförslag - trafiksituation Åsum - leda 
om den tunga trafiken utanför villaområden 

Rickard Wilhelmsson 

2021-11-01  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2021/2687  Beslut i tekniska nämnden 2022-06-22 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Besvarat  

2021.9709 I Medborgarförslag - utökning av 
parkeringsplatser i hamnen Åhus 

Rickard Wilhelmsson 

2021-11-01  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2021/2689  Beslut i tekniska nämnden 2022-10-20 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Avslag  

2021.9713 I Medborgarförslag - Farthinder Kavrövägen Åhus Rickard Wilhelmsson 

2021-11-01  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2021/2691  Beslut i tekniska nämnden 2022-06-22 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Besvarat  

2021.10786 I Medborgarförslag - Större område för torgyta på 
Stora Torg 

Rickard Wilhelmsson 

2021-11-26  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2021/2952  Beslut i tekniska nämnden 2022-06-22 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Besvarat  

2021.10788 I Medborgarförslag - Rensa vattendrag/kanaler 
som omger stora delar av Kristianstad stad 

Rickard Wilhelmsson 

2021-11-26  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2021/2953  Beslut i tekniska nämnden 2022-06-22 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Besvarat  

2021.10790 I Medborgarförslag - Bänkar i centrala 
Kristianstad uppvärmda av fjärrvärme 

Rickard Wilhelmsson 

2021-11-26  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2021/2954  Beslut i tekniska nämnden 2022-09-22 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Avslag  

2021.11788 I Medborgarförslag - Utveckla odlingen i 
Hälsoträdgården så att man i större omfattning 
tar emot barngrupper 

Rickard Wilhelmsson 

2021-12-29  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2021/3187  Beslut i tekniska nämnden 2022-10-20 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Avslag  

2021.11790 I Medborgarförslag - Belysning lekplatsen vid 
pulsbyn i Degeberga 

Rickard Wilhelmsson 

2021-12-29  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2021/3188  Beslut i tekniska nämnden 2022-09-22 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Bifall  

2021.11794 I Medborgarförslag - Skarpare belysning vid 
övergångsställe Långebrogatan vid 
Finlandshusen 

Rickard Wilhelmsson 

2021-12-29  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2021/3190  Beslut i tekniska nämnden 2022-10-20 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Bifall  
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2021.11796 I Medborgarförslag - Upprustning och utveckling 
av elljusslinga på A3-området i Norra Åsum  

Rickard Wilhelmsson 

2021-12-29  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2021/3191  Beslut i tekniska nämnden 2022-10-20 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Avslag  

2022.2330 I Medborgarförslag - Farthinder i Norra Åsum Rickard Wilhelmsson 

2022-03-17  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/698  Beslut i tekniska nämnden 2022-10-20 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Avslag  

2022.2333 I Medborgarförslag - Belysning cykelvägen 
Kumminstigen - Mejramsvägen i Åhus 

Rickard Wilhelmsson 

2022-03-17  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/699  Beslut i tekniska nämnden 2022-09-22 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Avslag  

2022.2339 I Medborgarförslag - Korttidsparkering utanför 
Kristianstads stadsbibliotek 

Rickard Wilhelmsson 

2022-03-17  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/700  Beslut i tekniska nämnden 2022-09-22 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Besvarat  

2022.2343 I Medborgarförslag - Hundrastgård Näsby  Rickard Wilhelmsson 

2022-03-17  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/702  Beslut i tekniska nämnden 2022-09-22 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Besvarat  

2022.2345 I Medborgarförslag - Hundrastgård i 
Hubertusparken på Hedentorp/Helgedal 

Rickard Wilhelmsson 

2022-03-17  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/703  Beslut i tekniska nämnden 2022-09-22 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Avslag  

2022.2347 I Medborgarförslag - Belysningsstrategi för att 
skona djurlivet 

Rickard Wilhelmsson 

2022-03-17  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/704  Beslut i tekniska nämnden 2022-09-22 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Bevarat  

2022.2352 I Medborgarförslag - Inför parkeringsförbud på 
Särlagatan i Tollarp 

Rickard Wilhelmsson 

2022-03-17  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/705  Beslut i tekniska nämnden 2022-11-24 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Avslag  

2022.2354 I Medborgarförslag - Säkrare skolväg vid 
Axonaskolan i Tollarp 

Rickard Wilhelmsson 

2022-03-17  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/706  Beslut i tekniska nämnden 2022-11-24 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Avslag  

2022.2356 I Medborgarförslag - Hundrastgård i Tivoliparken Rickard Wilhelmsson 

2022-03-17  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/707  Beslut i tekniska nämnden 2022-06-22 MEDBORGARFÖRSLAG 
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  Avslag  

2022.3954 I Medborgarförslag - Anlägg mittrefug vid t-
korsning i Yngsjö 

Rickard Wilhelmsson 

2022-04-29  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/1077  Beslut i tekniska nämnden 2022-11-24 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Avslag  

2022.3956 I Medborgarförslag - Varningssignal för bilister vid 
övergångsställe Kanalgatan/Prästallén 

Rickard Wilhelmsson 

2022-04-29  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/1078  Beslut i tekniska nämnden 2022-11-24 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Besvarat  

2022.3969 I Medborgarförslag - Rusta upp och förnya 
lekplats i Öllsjö 

Rickard Wilhelmsson 

2022-04-29  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/1081  Beslut i tekniska nämnden 2022-11-24 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Avslag  

2022.3971 I Medborgarförslag - Lekplats i Yngsjö Rickard Wilhelmsson 

2022-04-29  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/1082  Beslut i tekniska nämnden 2022-12-15 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Avslag  

2022.4683 I Medborgarförslag - Förnya lekplatsen i 
Tivoliparken alternativt bygg en ny vid arenan 
eller det nya badhuset 

Rickard Wilhelmsson 

2022-05-19  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/1280  Beslut i tekniska nämnden 2022-11-24 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Besvarat  

2022.4685 I Medborgarförslag - Renovera lekplatser i 
Everöd 

Rickard Wilhelmsson 

2022-05-19  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/1282  Beslut i tekniska nämnden 2022-10-20 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Avslag  

2022.4687 I Medborgarförslag - Hastighetssänkande 
åtgärder på Stubbagatan i Åhus 

Rickard Wilhelmsson 

2022-05-19  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/1283  Beslut i tekniska nämnden 2022-12-15 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Bifall  

2022.6433 I Medborgarförslag - Hundrastgård i Hammar Anna Jönsson 

2022-07-04  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/1661  Beslut i tekniska nämnden 2022-11-24 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Avslag  

2022.6439 I Medborgarförslag - Invig ett nappträd Anna Jönsson 

2022-07-04  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/1662  Beslut i tekniska nämnden 2022-12-15 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Avslag  

2022.6447 I Medborgarförslag - Lekplats eller lekställning i 
anslutning till utegymmet i Åhusparken 

Anna Jönsson 



    

    
  

Sidan  5 av 5 
 

    

 

2022-07-04  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/1666  Beslut i tekniska nämnden 2022-11-24 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Avslag  

2022.9028 I Medborgarförslag - Bänkar med ryggstöd till 
bassängområdet i Brunnsparken på Egna Hem 

Anna Jönsson 

2022-09-21  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2293  Beslut i tekniska nämnden 2022-12-15 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Besvarat  

2022.9030 I Medborgarförslag - Bänkar med ryggstöd till 
bassängområdet i Brunnsparken på Egna Hem 

Anna Jönsson 

2022-09-21  Kommunledningskontoret Anläggning 

TN 2022/2294  Beslut i tekniska nämnden 2022-12-15 MEDBORGARFÖRSLAG 

  Besvarat  
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Sammanträdesdatum 

 

Överförmyndarnämnden 2023-03-16  

 

 

 

ÖFN § 8 

Redovisning av besvarade och obesvarade medbor-
garförslag 2022 
Änr ÖF 2022/18 

Beslut 
• Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden  

2022-09-05 -2023-03-07 till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Överförmyndarnämnden har för perioden 2022-09-05 – 2023-03-07 inga 
medborgarförslag att redovisa.  

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden 
• Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden  

2022-09-05 -2023-03-07 till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarnämndens tjänsteutlåtande 2023-03-07. 

 
 

Kristianstads kommun

Datum: 2023-03-20

Ärende: ÖF 2022/18

Handling: 2023.32
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Överförmyndarkansliet 2023-03-07 
Avdelning 

Dafina Hasanaj 
044135184 
dafina.hasanaj@kristianstad.se överförmyndarnämnden 

  

Redovisning av besvarade och obesvarade            
medborgarförslag  
Änr ÖF 2022/18  

Överförmyndarkansliets förslag till överförmyndarnämnden 
• Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2022-09-05 -

2023-03-07 till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Överförmyndarnämnden har för perioden 2022-09-05 – 2023-03-07 inga 
medborgarförslag att redovisa.  

Beslutsunderlag 
Överförmyndarnämndens tjänsteutlåtande 2023-03-07 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige  

 

 

Anders Sandin 
Tillförordnad avdelningschef 

 

Kristianstads kommun

Datum: 2023-03-07

Ärende: ÖF 2022/18

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

 

  
Kommunledningskontoret 2023-03-28 
Kansliavdelningen  

 

 

kommunfullmäktige 

  

Ändring av sammanträdestid för kommunfullmäktige 
i juni 2023 
Änr KS  2022/751 

Förslag till kommunfullmäktige 
• Sammanträdesdag för kommunfullmäktige i juni 2023 flyttas från 7 juni till 14 

juni. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktiges sammanträde i 
juni 2023 flyttas från 7 juni (onsdag) till 14 juni (onsdag). 

Beslutsunderlag 
Förslag till kommunfullmäktige 2023-03-28. 

 

 

Bo Silverbern 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Kommunledningskontoret 

 

2023-04-11  

 

Inkomna medborgarförslag, motioner,                   
interpellationer och frågor kommunfullmäktige      
2023-04-11 
Ärende 16 

  Änr 

1.  Medborgarförslag – Utegym i anslutning till dammen vid Handbolls-
gatan i Öllsjö 

2023/184 

2.  Medborgarförslag – Hundrastgård i Skånes Viby 2023/185 

3.  Medborgarförslag –Omvandla gräsytan vid Gärdsgatan mellan Odal-
kyrkan och Svalans förskola till en äng 

2023/189 

4.  Medborgarförslag - Mätning av trafik som går via Källundavägen och 
vidare till Ängamöllans industriområde  

2022/194 

5.  Medborgarförslag - En gång- och cykelbro över Helge Å som ersätt-
ning till den nu avstängda cykelvägen parallellt med Hedentorpsvä-
gen 

2023/201 

6.  Medborgarförslag - Buss kort till alla som går i pension  2023/207 

7.  Medborgarförslag - Inomhuspark, med skate, kickbike, bmx, 
mountainbike mm  

2023/232 

8.  Medborgarförslag - Ta fram ett nytt namn till den kommunala sko-
lan i Tollarp  

2023/238 

9.  Medborgarförslag - Samåkningsparkering i Vånga 2023/244 

10.  Medborgarförslag - Ombyggnad Kanalgatan  2023/349 

11.  Medborgarförslag – Väghinder/Vägbulor på Backnejlikegatan i 
Hammarslund 

2023/355 

12.  Medborgarförslag - Det rosa bokbytarskåpet som biblioteket hade 
på Lilla torg under pandemin önskas bli ett permanent sommarin-
slag i stan 

2023/314 
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13.  Medborgarförslag – Fler övergångsställen på Prästallén, Kristianstad 2023/335 

14.  Medborgarförslag – Flytbryggor i vattnet i bland annat Åhus för att 
göra bredare strandområde attraktivt 

2023/336 

15.  Medborgarförslag – Gatubelysning på cykelbanan som går på den 
gamla järnvägen mellan Ekestad och Mjönäs.  

2023/313 

16.  Medborgarförslag – Placera soptunna och hundlatrin placeras cykel-
vägen till Balsby 

2023/300 

17.  Medborgarförslag – Bygg kombinerad lekplats och utegym vid det 
nya grönområdet längs Tärnevägen på Kulltorp 

2023/299 

18.  Medborgarförslag - Bygg ett serviceboende med egna lägenheter och 
personal dygnet runt, inom gruppen för LSS, i Åhus 

2023/347 

19.  Medborgarförslag –Klottervägg 2023/408 

20.  Medborgarförslag - Asfaltera den gamla järnvägen mellan Hanaskog 
och Kristianstad 

2023/421 

21.  Medborgarförslag – Tillåta parkering på sträckan av Companiegatan 
mellan Ströbergsgatan och Färgerigatan även i södergående rikt-
ning.  

2023/423 

22.  Medborgarförslag –Åtgärda skamfläcken i gamla Åhus 2023/424 

23.  Medborgarförslag - Parkering i gamla Åhus  2023/426 

24.  Medborgarförslag - Redlocker till offentliga toaletter 2023/427 

25.  Medborgarförslag – Gratis mensskydd på skoltoaletterna 2023/428 

26.  Medborgarförslag – Skatepark i Önnestad 2023/435 

27.  Medborgarförslag – Önskar multiarena i Önnestad 2023/436 

28.  Medborgarförslag – Multiarena i Hembygdsparken Önnestad 2023/437 

29.  Medborgarförslag - Cykelbana från Åhus till Nya Rökeriet 2023/429 

30.  Medborgarförslag - Gör om Stora torg från parkering till fint torg 
med grönt, blommor, sittplatser, oaser  

2023/441 



 
 3(3) 
 
 
 
 

 

31.  Motion - Kartlägg levnadskostnadskrisen och ta fram en plan för att 
motverka krisens följder! 

2023/392 

32.  Motion - Krossa hedersförtrycket 2023/425 

33.  Motion - Hela Kristianstads kommun lyfter! 2023/513 

34.  Interpellation - Elever med skyddad identitet 2023/384 

35.  Interpellation - Äldreomsorgslyftet tar slut, vad händer nu? 2023/393 

36.  Interpellation – Ambitionsnivå och kostnad med anledning av indra-
gen lov- och helgstädning 

2023/481 

37.  Interpellation - System för utomhusvarnings system i kommunen 2023/482 

38.  Interpellation – 3000 journaler som överförs för hand  2023/483 

39.  Interpellation - Hur ser planen ut för Tivolibadstomten? 2023/484 

40.  Interpellation - Hur går det med planeringen av bostadsbebyggelse i 
Huaröd? 

2023/487 
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Ärendenummer
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Datum
2023-02-01 18:07

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

 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
I dungen öster om handbollsgatan har nyligen anlagts en damm. Mitt förslag är att kommunen sätter upp ett utegym i anslutning till 
dammen.

Motivering kring förslaget
Många använder stigen som passerar dammen och skulle säkert kunna tänkas använda föreslagna utegym.
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 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 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?
Ja

Kontaktuppgifter förslagsställare
Namn Adress E-post Telefonnummer

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Hundrastgård önskas i Skånes Viby. Byn växer och det är många hundägare/hundar i byn.

Motivering kring förslaget
Hundrastgård önskas i Skånes Viby. Byn växer och det är många hundägare/hundar i byn. Det finns flera parker i byn som har 
platsen och möjligheten till det!
Istället för att utsätta hundarna/andra för risk/fara när hundar släpps lösa så kunde hundarna få leka av sig/vara lösa i en 
hundrastgård. Gärna innehållande en aktivitetsbana! (Självklart upprustad med hundlatrin.)
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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
Vid Gärdsgatan, mellan Odalkyrkan och Svalans förskola finns en gräsyta som klipps av kommunen ett par gånger om året. Den ser 
tråkig och misskött ut. Denna yta skulle med enkla medel kunna omvandlas till en äng såsom det är gjort vid flera andra ställen i 
kommunen.
En äng ökar den biologiska mångfalden och när den blommar är den fin för ögat. Ängen skulle vara till glädje för alla som svänger 
in på Odalområdet. Besökare till vårdcentralen, boende, förskolan mfl. Och inte minst för pollinerande insekter.

Motivering kring förslaget
Vid Gärdsgatan, mellan Odalkyrkan och Svalans förskola finns en gräsyta som klipps av kommunen ett par gånger om året. Den ser 
tråkig och misskött ut. Denna yta skulle med enkla medel kunna omvandlas till en äng såsom det är gjort vid flera andra ställen i 
kommunen.
En äng ökar den biologiska mångfalden och när den blommar är den fin för ögat. Ängen skulle vara till glädje för alla som svänger 
in på Odalområdet. Besökare till vårdcentralen, boende, förskolan mfl. Och inte minst för pollinerande insekter.
Platsen har även uppmärksammats under trygghetsvandringen 2021 och 2022 som gjordes tillsammans med kommunen, polisen 
och boende på området där förslaget om äng kom på tal.
Det skulle vara mycket uppskattat av de boende.
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 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 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
Ändring av vägnätet till ett nya industrisamhälle ÄNGAMÖLLAN

Motivering kring förslaget
Jag bor i skepparslöv, på Källundavägen.
Den vägen precis alla som bor från önnestad - hässleholm mm mm använder som en genväg för att ta sig till ängamöllan för att 
slippa ta av mot Malmö och köra av i vä för att sen köra tillbaka mot ängamöllan.
Extremt hårt tryck på trafiken med väldigt hög hastighet. Och detta är när både mina barn tar sig till och från skolan.
Allén är förbjuden för genomfart av fordon över 3,5T pga att man är rädd om den gamla allén, och där kör fortfarande många 
lastbilar där. Men jag är rädd om mina barn och skiter fullkomligt i dom gamla träden
Så jag vill ha en mätning där man mäter hur mycket trafik där är som går via Källundavägen och vidare på snälltågsvägen mot 
ängamöllan och Öllsjö industriområde. Sist jag hade kontakt med kommunen angående denna vägen så frågade jag om någon var 
tvungen att dö för att något skulle hända, och svaret var ja tyvärr men nu har olyckor skett som är dokumenterade och kunde 
mycket väl ha en dödlig utgång, så jag vill ha en ändring!
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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
En gång- och cykelbro över Helge Å som ersättning till den nu avstängda cykelvägen parallellt med Hedentorpsvägen.

Motivering kring förslaget
Då nuvarande cykelvägen längs med Hedentorpsvägen är nu avstängd och det är svårt att se att den skall kunna öppnas igen. Det är 
tonvis med sten som använts som förstärkning av skyddsvallen längs med åns västra sida.
I höjd med gamla Kronfågels lokaler skulle bron kunna byggas, för att sedan ansluta till cykelvägen i höjd med Yllan på andra 
sidan ån.
Hedentorpsvägen trafikeras flitigt av cyklister och fotgängare från Norra Åsum, Åsumtorp och Helgedal/Hedentorp. Jag är säker på 
att en överväldigande majoritet utav dessa skulle uppskatta en annan väg till stan, inte minst med tanke på den fara man utsätter sig 
för då man är uppe på Långebro. Det är inte många decimeter som skiljer cyklister och fotgängare från bilarna när man är uppe på 
bron över ån.
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 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 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
Buss kort till alla pensionärer.

Motivering kring förslaget
Som 69 årig pensionär skulle jag också vilja ha förmånen att få busskort som 75 åringarna får. Vem vet hur länge man har hälsan. 
Önskar att ni slutar göra skillnad på oss pensionärer, vi är lika värda oavsett vilken ålder vi är i. Jag som många bor utanför stan och 
allt blir bara dyrare, skulle vara underbart att kunna ta bussen o hälsa på barn o barnbarnen. Men nu får man priotera vilken resa 
man ska ta handla, sjukvård eller socialt umgänge eller sitta hemmamm.
Låt det nu bli lika för oss pensionärer.
Mvh 
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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
Inomhuspark.
Skate kickbike bmx mountainbike mm

Motivering kring förslaget
Vill uppmärksamma på saknaden av just Inomhuspark, jag va en av dem som gick på bla. möten, besökte lokaler mm, i över 1års 
tid, innan vi fick bygga oss Tullen SBI, vi byggde det, jag och alla som åkte något på hjul hjälptes åt och byggde det själva, Även 
föräldrar hjälpte till. Sen rivs det och försvinner, ingen hör om något nytt efter rivning, det behövs inte så stor lokal som tullen bara 
där är tak och regnfritt, har det diskuterats något om detta eller kan det göras en diskussion om det?
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 Notifieringar
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 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
Sedan 2001 har det i Tollarp funnits två grundskolor, där den kommunala skolan av de två kallas "Tollarps skola". Detta kan antyda 
att det är den enda skolan på orten, vilket det också var - före 2001.
Förslaget är att ta fram ett nytt namn att döpa den kommunala skolan till. Efter snart 23 år med två grundskolor bör även den 
fristående skolan betraktas som beständig.

Motivering kring förslaget
Namnförslaget i sig bör utredas och/eller ske en omröstning för orts-/kommuninvånarna att delta.
Ett förslag kan t ex vara Vramsskolan som är lokalt för Tollarp, som är beläget mellan Västra Vram och Östra Vram.
Till synes är Vramsskolan för tillfället unikt och kan därför också bli ett lämpligt förslag bland andra.
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 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
Samåkningsparkering i Vånga.

Motivering kring förslaget
I samband med försäljningen av f d Församlingshemmet i Vånga år 2021 blev hela fastigheten privatägd. Det innebär att de som 
använde Kyrkans parkering för att åka vidare med regionbussen eller samåka mm, numera skulle behöva kunna ställa sina bilar på 
annat ställe.
Kommunen äger mark alldeles i närheten, nämligen Kristianstad Vånga 27:3 samt Kristianstad Vånga 27:32 där det alldeles 
utmärkt skulle gå att anlägga en tydligt uppmärkt Pendlar-/samåkningsparkering.
Viss del av fastigheten är gräsyta och viss del grusyta så det borde inte krävas för stora och kostsamma åtgärder att iordningställa 
den.
Det skulle däremot vara en vinst både för pendlare och boende samt besökare/turister då den ligger centralt mitt i byn och längs 
med bland annat Humleslingan.
Det är nära till busshållplatsen och tack vare att den ligger centralt med många boende intill och bilar som passerar så känns det 
även tryggt att låta bilen stå där längre än över dagen.
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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
Ombyggnad Kanalgatan

Motivering kring förslaget
Kanalgatan borde få en bred och separerad gång- och cykelyta där biltrafiken får avsevärt mindre yta att köra på. Har gjort två 
delskisser som visar mer konkret hur jag har tänkt mig som jag bifogar här nedanför.

Bifoga filer till förslaget (bilder, dokument, ritningar)
Du kan bifoga filer upp till maxtaket av 25mb. 

    (1,68 MB)2023-03-10 (1).png
    (1,61 MB)2023-03-10.png

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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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?
Ja

Kontaktuppgifter förslagsställare
Namn Adress E-post Telefonnummer

 

   

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Väghinder/vägbulor på backnejlikegatan i hammarslund.

Motivering kring förslaget
Vi som bor längs backnejlikegatan I hammarslund motiverar starkt någon form av hinder/ plastgupp eller av annat förslag av hinder 
som tvingar trafikanterna att sluta använda denna gatan som en 70 km/h sträcka!
Vi bara väntar på den dagen ett barn kommer bli påkörd pga för hög hastighet samt ouppmärksamma bilförare. Barn finns det gott 
om här i området som bla cyklar spelar streethockey med mera här längs gatorna.
Vi har försökt prata med tekniska förvaltningen ett bra tag men utan resultat.
Villaföreningen har gjort samma misslyckade försök (men kommer fortsätta tills förändring sker!)
Med förhoppning att ni tar barns liv på allvar önskar vi se denna förändringen snarast möjligt!
//
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 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 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
Önskar att det Rosa bokbytarskåpet som biblioteket hade på Lilla torg under pandemin blir ett permanent sommarinslag i stan. Det 
är saknat av många sen man valde att inte ha det kvar efter pandemins slut.

Motivering kring förslaget
Det är ett fint inslag i stan som uppskattas av många och som sagt borde bli ett permanent inslag under sommarmånaderna. Stan 
behöver ha olika saker som lockar folk att komma nu när många butiker stängt ner och detta är en rolig och billig aktivitet som 
dessutom främjar och stimulerar läslusten! Det var ett otroligt bra initiativ av biblioteket under pandemin som saknas av många nu 
när man valde att inte ha det kvar.
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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
Fler övergångsställe på prästallen.

Motivering kring förslaget
Idag finns det 3 övergångsställe där två är i början och ett är i slutet vid björket. Där i mellan finns två busshållplatser där inga säkra 
övergångar finns i närheten. Läste idag att ni ska göra vid prästallen, men ingenting om övergångsställe för gående. Ni kanske kan 
göra något när ni ändå ska göra jobbet. Är 5 vägar mellan övergångsställena idag som man har svårt att ta sig över pga trafiken. Så 
önskemål iallafall vid busshållplatserna så bilarna stannar och släpper över. Hälsningar 
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Datum
2023-03-04 10:02

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

 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
Fler övergångsställe på prästallen.

Motivering kring förslaget
Idag finns det 3 övergångsställe där två är i början och ett är i slutet vid björket. Där i mellan finns två busshållplatser där inga säkra 
övergångar finns i närheten. Läste idag att ni ska göra vid prästallen, men ingenting om övergångsställe för gående. Ni kanske kan 
göra något när ni ändå ska göra jobbet. Är 5 vägar mellan övergångsställena idag som man har svårt att ta sig över pga trafiken. Så 
önskemål iallafall vid busshållplatserna så bilarna stannar och släpper över. Hälsningar 
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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 är många i Arkelstorp som skulle vilja ha upp gatubelysning på cykelbanan som går på den gamla järnvägen mellan Ekestad och 
Mjönäs. Där finns inte någon gatubelysning alls för tillfället.

Motivering kring förslaget
Jag skulle vilja att där kommer upp någon lyktstolpe med ljus mellan Ekestad och Mjönäs. När man ska cykla eller gå där på 
kvällen är det kol svart, väldigt obehagligt är det. Skulle man inte kunna sätta upp ett par gatulampor från Arkelstorps station till 
den stora vägen som går mellan Vånga och Knislinge och sedan fortsätta mot Kaffatorp, Mjönes med några lampor. Dem behöver 
inte sitta så tätt, var 500:e meter. Det samma gäller på andra hållet mellan Arkelstorp, Gårö station och Ekestad.
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 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 föreslår att en soptunna samt en hundlatrin placeras längs cykelvägen till Balsby. Exempelvis där cykelvägen korsar väg 118.

Motivering kring förslaget
Många personer och hundar använder denna cykelvägen dagligen. En del skräp och hundbajs förekommer längs vägen. För att 
minska nedskräpningen föreslår jag att kommunen sätter upp en soptunna samt en hundlatrin på föreslagen plats.



Inskickat av: 
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Ärendenummer
#8408

Datum
2023-02-26 14:18

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

 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
Jag föreslår att det byggs en lekplats samt ett utegym vid det nya grönområdet längs Tärnevägen på Kulltorp.

Motivering kring förslaget
För att främja folkhälsan hos både barn och vuxna i kommunen behövs fler utegym och lekplatser. Närhet och tillgänglighet är 
centrala faktorer för att människan ska vilja röra sig. På Kulltorp bor många barnfamiljer och därför hade en lekplats som främjar 
barns rörelse och ett utegym som främjar vuxnas rörelse varit bra inslag i den nya utomhusmiljön som anläggs i området kring 
Tärnevägen.
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F6rslagsstallare/KonbktpersorrM£ler&personer.lamnarf6rslaget)

Edit–o-rt &

F6rslag
Presentera har kort ditt medborgarf6rslag

Motivering
Har kan du lamna en mer utf6rlig beskrivning av ditt medborgarf6rslag. Motivera garna varf6r
du anser att f6rslaget ska genomf6ras och hur det i sa fall skulle kunna ske.

E) ,i /{ }\ u.s ar e. r, sl: cAr k L v & K&h Je or’t Med er,

; f : : J : 1 ; ;} = 1 q : : ={ : : :: 7 : :Q: c)III= F: Iis:J=1 : :d't t'( tI

V; har en -gon saw~ har p r v b / e fn at' ( k en
t '’j L LSS'-bes Lut . H„,, b„„ ,,ILt {d b. 'L & ,

bY'uS.Q'-h t\ &t\Tel- S II & '-gII ha. Q ,_hv : LL

"] ~, t, ct " ""tr " " b Q k „ . r h& ,- .G ,- ,,.„v, & „ , .-

A' }\'" '.f'-„ h -s’ '’ Ah\ Lt .s J & kl ger r ,' a & d /. o„. m _
{ Y\ eY\ be kc-\\d t qt-- deLL ch ' I /- e\'\d e_ Fr, e d del
SY\ at- as de ,

Kristianstads kommun 1 291 80 Kristianstad 1 044-13 50 00 1 Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se I kommun@kristianstad.se



Kristianstads
kommun 2 (2)

Underskrift

Medborgarf6rslaget skickas till Kristianstads kommun, KornInunledningskontoret, 291 80 Kristianstad

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsfarordningen

Kommunstyrelsen ar personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lamnas behandlas fdr att handlagga ditt arende. Uppgifterna
kan pa begaran lamnas ut enligt offentIighetsprincipen. Du har ratt att efter skriftlig begaran fa information om vilka
personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minder3riga barn (beh6ver bara vara med ifall det rar minder5riga).
Kommunstyrelsen ska omgaende ratta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa f6rutsattningar ratt att fa dina
personuppgifter raderade, begransade eller 6verf6rda. Las mer om hur kommunen behandlar personuppgifter pa
www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se . Du kan
kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomal pa hur dina personuppgifter behandlas.



Inskickat av: 
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Ärendenummer
#8905

Datum
2023-03-21 16:28

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

 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
Mitt medborgarförslag är att försöka få bukt med ökat klotter genom att öppna upp en eller flera lagliga väggar i kommunen.

Motivering kring förslaget
I min mening så ser jag mer klotter i min vardag än för några år sedan, och tror att dagens ungdomar skulle må bra av att kunna 
måla graffiti lagligt.
Ett tydligt förslag från mitt håll vore "Observatoriet" som tillhör högskolan nere på gamla P6. Är redan klottrat på och all forskning 
visar på att lagliga väggar minskar det olagliga klottret. Denna väggen skulle inte kosta kommunen något att driva bortsett från 
några soptunnor.
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Ärendenummer
#8972

Datum
2023-03-24 17:12

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

 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
Asfaltera den gamla järnvägen mellan Hanaskog och Kristianstad

Motivering kring förslaget
Hej!
I en tid där det är mycket diskussioner gällande miljö och hälsa anser jag att man bör göra det lättare för folk att ex nyttja cykel till 
och från jobb eller liknande. Varför då inte göra om den gamla järnvägen mellan Hanaskog och Kristianstad till cykelbana? Det går 
kanske inte hela vägen då den väl ansluter nära den räls som nu används utanför Kristianstad, men det borde väl inte vara omöjligt 
att finna en alternativ dragning sista biten.
Jag tror att fler hade lockats att använda cykeln om denna möjlighet hade funnits.
Mvh 
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Datum
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 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 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
Mitt medborgarförslag är att tillåta parkering på sträckan av Companiegatan mellan Ströbergsgatan och Färgerigatan även i 
södergående riktning. Där finns inga utfarter, gatan är bred och sikt skulle inte försämras pga parkerade bilar, se bifogad bild av 
Companiegatan.
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Inskickat av: Ärendenummer
#8983

Datum
2023-03-26 14:13

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

Motivering kring förslaget
Motivering kring förslaget
Det har tagits bort parkeringsplatser längs Sjögatan och Ströbergsgatan, vilket får till följd att det är ännu svårare att hitta parkering
för oss som bor i området. Om man som vi bor i gathus och har förbud mot att gräva djupare än 40 cm på vår tomt så kan vi
omöjligt anlägga en parkeringsplats på egen mark, även om kommunen påtalat flera gånger att det är vårt eget ansvar att skaffa
parkeringsplats. Om det nu är eget ansvar för alla som äger en bostad i området, så borde det även gälla bostadsrättsföreningen på
Sjögatan som parkerar på Sjögatan, Companiegatan och fram till parkeringsförbudet även på Ströbergsgatan, eller hur? Dessutom
parkerar även bilar som tillhör fastigheter som har egen parkering på kommunens parkeringar längs gatan.
Parkering på Ströbergsgatan togs bort pga risk för att barn från verksamheten i församlingshemmet inte syns pga parkerade bilar,
enligt vad vi fått information om och pga att det finns utfarter både från församlingshemmet och från fastigheten mittemot. Och ni
angav även att Ströbergsgatan är smal, men den är ju inte en av de smalare gatorna. Gatan kan upplevas smal ca tre timmar per
vecka, när AA-föreningen har möte måndagar och fredagar i församlingshemmet och notoriskt parkerar på fel sida av
Ströbergsgatan och försvårar framkomligheten när det är bilar på tidigare tillåtna parkeringen på andra sidan av gatan. Det borde
kunna åtgärdas med parkeringsbot.
Vi har uppmärksammat att det tillkommit parkering på Biskopsgatan, men det kommer inte att räcka på långa vägar när det turister
här på sommarhalvåret eller evenemang på torget och avstängt för parkering. Och frågan är hur lång tid det går utan klagomål från
boende på Biskopsgatan, för där finns ju ett antal utfarter där med, som kan skymmas (om man ska gå efter hur ni argumenterade
för att ta bort parkering på Ströbergsgatan).
Vi är några hushåll som satsat på laddstation för elbil vid vår fastighet, vilket blir svårt att använda när ni dels kommer kontrollera
parkering vid fastighet som är utan P-skylt och dels tar bort parkeringsmöjligheterna ytterligare. Är det i linje med kommunens
miljömål?
Mitt medborgarförslag är att tillåta parkering på sträckan av Companiegatan mellan Ströbergsgatan och Färgerigatan även i 
södergående riktning. Där finns inga utfarter, gatan är bred och sikt skulle inte försämras pga parkerade bilar, se bifogad bild av 
Companiegatan.

Bifoga filer till förslaget (bilder, dokument, ritningar)
Du kan bifoga filer upp till maxtaket av 25mb. 

    (2,63 MB)Skamfläcken.jpg
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.





Inskickat av: 

Sida
(1 2)
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Datum
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 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 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
Åtgärda skamfläcken i gamla Åhus



Sida
(2 2)

Inskickat av: Ärendenummer
#8988

Datum
2023-03-27 08:25

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

Motivering kring förslaget
Motivering kring förslaget
Det har tagits bort parkeringsplatser längs Sjögatan och Ströbergsgatan, vilket får till följd att det är ännu svårare att hitta parkering
för oss som bor i området. Om man som vi bor i gathus och har förbud mot att gräva djupare än 40 cm på vår tomt så kan vi
omöjligt anlägga en parkeringsplats på egen mark, även om kommunen påtalat flera gånger att det är vårt eget ansvar att skaffa
parkeringsplats. Om det nu är eget ansvar för alla som äger en bostad i området, så borde det även gälla bostadsrättsföreningen på
Sjögatan som parkerar på Sjögatan, Companiegatan och fram till parkeringsförbudet även på Ströbergsgatan, eller hur? Dessutom
parkerar även bilar som tillhör fastigheter som har egen parkering på kommunens parkeringar längs gatan.
Parkering på Ströbergsgatan togs bort pga risk för att barn från verksamheten i församlingshemmet inte syns pga parkerade bilar,
enligt vad vi fått information om och pga att det finns utfarter både från församlingshemmet och från fastigheten mittemot. Och ni
angav även att Ströbergsgatan är smal, men den är ju inte en av de smalare gatorna. Gatan kan upplevas smal ca tre timmar per
vecka, när AA-föreningen har möte måndagar och fredagar i församlingshemmet och notoriskt parkerar på fel sida av
Ströbergsgatan och försvårar framkomligheten när det är bilar på tidigare tillåtna parkeringen på andra sidan av gatan. Det borde
kunna åtgärdas med parkeringsbot.
Vi har uppmärksammat att det tillkommit parkering på Biskopsgatan, men det kommer inte att räcka på långa vägar när det turister
här på sommarhalvåret eller evenemang på torget och avstängt för parkering. Och frågan är hur lång tid det går utan klagomål från
boende på Biskopsgatan, för där finns ju ett antal utfarter där med, som kan skymmas (om man ska gå efter hur ni argumenterade
för att ta bort parkering på Ströbergsgatan).
Vi är några hushåll som satsat på laddstation för elbil vid vår fastighet, vilket blir svårt att använda när ni dels kommer kontrollera
parkering vid fastighet som är utan P-skylt och dels tar bort parkeringsmöjligheterna ytterligare. Är det i linje med kommunens
miljömål?
Mitt medborgarförslag är att den obyggda tomten på Companiegatan (tidigare förskola Tobakslyckan) som sedan några år tillbaka 
har benämningen
"skamfläcken" köps tillbaka av kommunen och anläggs som parkyta och parkering. Jag bifogar en bild av tomten så ni får en
uppfattning om hur tomten tar sig ut i gamla, genuina delarna av Åhus som ju är av riksintresse.

Bifoga filer till förslaget (bilder, dokument, ritningar)
Du kan bifoga filer upp till maxtaket av 25mb. 

    (2,63 MB)Skamfläcken.jpg
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 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
Parkering i gamla Åhus



Sida
(2 2)

Inskickat av: Ärendenummer
#8990

Datum
2023-03-27 08:28

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

Motivering kring förslaget
Motivering kring förslaget
Det har tagits bort parkeringsplatser längs Sjögatan och Ströbergsgatan, vilket får till följd att det är ännu svårare att hitta parkering
för oss som bor i området. Om man som vi bor i gathus och har förbud mot att gräva djupare än 40 cm på vår tomt så kan vi
omöjligt anlägga en parkeringsplats på egen mark, även om kommunen påtalat flera gånger att det är vårt eget ansvar att skaffa
parkeringsplats. Om det nu är eget ansvar för alla som äger en bostad i området, så borde det även gälla bostadsrättsföreningen på
Sjögatan som parkerar på Sjögatan, Companiegatan och fram till parkeringsförbudet även på Ströbergsgatan, eller hur? Dessutom
parkerar även bilar som tillhör fastigheter som har egen parkering på kommunens parkeringar längs gatan.
Parkering på Ströbergsgatan togs bort pga risk för att barn från verksamheten i församlingshemmet inte syns pga parkerade bilar,
enligt vad vi fått information om och pga att det finns utfarter både från församlingshemmet och från fastigheten mittemot. Och ni
angav även att Ströbergsgatan är smal, men den är ju inte en av de smalare gatorna. Gatan kan upplevas smal ca tre timmar per
vecka, när AA-föreningen har möte måndagar och fredagar i församlingshemmet och notoriskt parkerar på fel sida av
Ströbergsgatan och försvårar framkomligheten när det är bilar på tidigare tillåtna parkeringen på andra sidan av gatan. Det borde
kunna åtgärdas med parkeringsbot.
Vi har uppmärksammat att det tillkommit parkering på Biskopsgatan, men det kommer inte att räcka på långa vägar när det turister
här på sommarhalvåret eller evenemang på torget och avstängt för parkering. Och frågan är hur lång tid det går utan klagomål från
boende på Biskopsgatan, för där finns ju ett antal utfarter där med, som kan skymmas (om man ska gå efter hur ni argumenterade
för att ta bort parkering på Ströbergsgatan).
Vi är några hushåll som satsat på laddstation för elbil vid vår fastighet, vilket blir svårt att använda när ni dels kommer kontrollera
parkering vid fastighet som är utan P-skylt och dels tar bort parkeringsmöjligheterna ytterligare. Är det i linje med kommunens
miljömål?
Mitt medborgarförslag är att upplåta boendeparkering för fastigheter utan egen parkeringsmöjlighet pga gällande regler för 
grävning i området. Både för att så många med egen parkeringsyta (inklusive företag med box-adress) upptar plats på kommunens 
parkeringar och för att turister tar upp platserna sommarhalvåret.



Kristianstads
kornmun

MEDBORGARFORSLAG 1 (2)

'[{ISTIANSTAL . ; Ff.)NMpq
F6rslagsstallare/Kontaktperson (om flera personer lamnar f6rslaget)

{TeEefonnummer 10

F6rslag
Presentera har kort ditt medborgarf6rslag

Motivering
Har kan du lamna en mer utf6rlig beskrivning av ditt medborgarf6rslag. Motivera garna varf6r
du anser att f6rslaget ska genomf6ras och hur det i sa fall skulle kunna ske.

i
!

i

Kristianstads kommun 1 291 80 Kristianstad 1 044–13 50 00 1 Organisationsnummer 212000–0951
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Kristianstads
kommun 2 (2)

Underskrift

Medborgarf6rslaget skickas till Kristianstads kommun, Kommunledningskontoret, 291 80 Kristianstad

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsfdrordningen

Komrnunstyrelsen ar personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lamnas behandlas f6r att handlagga ditt arende. Uppgifterna
kan pa begaran lamnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har ratt att efter skriftlig begaran fa information om vilka
personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderariga barn (beh6ver bara vara med ifall det r6r minderariga) .
Kommunstyrelsen ska omgaende ratta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa f6rutsattningar ratt att fa dina
personuppgifter raderade, begransade eller 6verf6rda. Las mer om hur kommunen behandlar personuppgifter pa
www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se . Du kan
kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomal pa hur dina personuppgifter behandlas.

t::g



Offentli90 Tooletter

Det dr bra att ha en Redlocker eller ett period pack pd alla de offentliga
tjej toaletterna som i skolan och pa arbeten dd alla tjejer fdr mens nar
de kommer upp i tonaren. Det dr manga som inte har rad med att k6pa
mensskydd och de kan da inte fd hjdlp pa ndgot annat sdtt.
Dessutom tycker jag heller inte att man ska beh6va betala fdr att ga pa

offentliga toaletter dd man inte kan hjdlpa att man beh6ver ga pa too
eftersom det dr kroppens egna funktioner. Det finns manga som kanske
inte har rad till att betala fdr att ga pa toon och dd tycker jag absolut

inte att man ska beh6va hdlla sig tills man kommer hem dd vissa

kanske inte ens har ett hem och vissa kanske har detjdtteldngt hem.

Sist men inte minst dr det mycket bra att inf6ra en Redlocker pd
toaletterna dd mensen inte dr ndgot som man kan hjalpa och det dr en

lika stor sjdlvklarhet att ha det pa toaletter som toalettpapper.
Mensskydd kan man aven saga dr medicinskt och dd tycker jag inte att
man ska beh6va betala f6r att fa det. Under ett dr Idgger en kvinna

ungefdr 540 kr pd mensskydd.

Ni kanske undrar om vein som skulle fylla pd Redlockern men det dr

inget problem jag tucker att stdderskan eller ndgon fran kommunen ska
kunna fylla pa dem samtidigt som hen fuller pa med toalettpapper, tvdl
och papper. Det dr nog aven manga som skulle saga emot mig och mena

att det dr svart att ha en Redlocker pd offentliga toaletter dd alla
kvinnor har olika storlekar, tank om vissa tar skydden bora far att leka
med dem eller fdr att busa och vilka pengar skulle man anvdnda fdr att
k6pa in skydden?

Dessa problem kan enkelt lagos genom ott bade tampongerna och

bindorna ska finnas i alla storlekar och jag tycker inte att man kan utgd
ifrdn att det kanske dr vissa som leker med det dd det dr samma som

toalettpapper och vanligt papper at hdnderna. Jag tycker sedan aven



att man ska aka budgeten till de offentliga toaletterna sd att de kan
inf6rskaffa sig en Redlocker med mensskydd.

Jag f6resldr alltsd att vi ska inf6rskaffa en Redlocker pd alla offentliga
toaletter i bade skolor, gallerior, restauranger och pd arbeten dd
mensen inte dr ndgot vi kvinnor kan hjalpa och det finns manga som
inte har rad till att k6pa mensskydd.
Jag tycker aven att alla betalnings Ids pa offentliga toaletter ska tas
bort dd det inte ska kosta fdr att fd gd pd too dd det dr en naturlighet.

Fran , elev Onnestads Skola klass 6B.
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Icommun

MEDBORGARF6RSLAG
KRISTIANST. \! ,
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F6rslagsstallare/Kontaktperson (om flera personer lamnarf6rslaget)
Efternamn nlefonnummer

 ; .F
Postnummer

2023 -Q3- 1 a

. E-postadress

!

F6rslag
Presentera har kort ditt medborgarf6rslag

I
Motivering
Har kan du lamna en mer utf6rlig beskrivning av ditt medborgarf6rslag. Motivera garna varf6r
du anser att f6rslaget ska genomf6ras och hur det i sa fall skulle kunna ske.
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Underskrift

x b -bi_ b
nde

Medborgarf6rslaget skickas till Kristianstads kommun, KommunIedningskontoret, 291 80 Kristianstad

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsfdrordningen

Kommunstyrelsen ar personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lamnas behandlas fdr att handlagga ditt arende. Uppgifterna
kan pa begaran lamnas ut enligt offendighetsprincipen. Du har ratt att efter skriftlig begaran fa information om vilka
personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderariga barn (beh6ver bara vara med ifall det rdr minderariga).
Kommunstyrelsen ska omgaende ratta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa fdrutsattningar ratt att fa dina
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kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomal pa hur dina personuppgifter behandlas.
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Gratis mensskydd till tjejer och kvinnor!

Jag heter , 12 ar och gar i Onnestad skola i klass 6B. Jag tycker att aIIa
skolor i Kristianstad kommun ska fa gratis mensskydd pa skoltoaletterna. Nagra skolor
har redan gratis mensskydd och det arjdttebra, men jag tycker att det ska
Kristianstad kommuns skolor ocksa fa.

Det dr sa himla viktigt att tjejer med mens ska fa mensskydd. Om de inte har med sig

eller om inte skolsystern dr ddr sa kan det ju $nnas pa toaletterna. Mensen kommer
en gang i manaden och haller pa i ungefar en vecka. Den f6rsta mensen kommer
vanligtvis i tonaren och det dr ett tecken pa att kroppen fungerar som den ska. Nar
man far sin f6rsta mens sa kanske man inte ar beredd pa det och da kan det vara bra
om skolan har skydd som kan hjalpa. Nu nar el och matpriser har gatt upp hur mycket
som heIst i pris sa kanske inte vissa familjer eller tjejer har rad att k6pa mensskydd
och fdr ga utan eller med toapapper, da dr det sa himla bra om skolan har det f6r de
som beh6ver det.

Ska skolan k6pa in det?

Kommer skatten da h6jas?
Vad kommer folk att tycka ?
Kommer det bli trams och lek med mensskydden?
Det $nns ju olika typer och storlekar, vilka ska skolan ha?

Jag tanker att skolan ska k6pa in mensskydden och da beh6ver de ocksa en st6rre

budget och det betyder da att skatten kommer h6jas, men jag tycker att det ar en
sadan viktlg sak att investera i sa att aIIa kvinnor kan kdnna sig bekvama i sin egen
kropp,

Jag tror att eleverna och Idrarna pa skolan kommer att tycka det arjattebra. Man
pratar om mens och sant i skolan, men det hdr kan bli dnnu en anledning till att proto
om det och hur viktigt det faktiskt dr.

Det kan ju bli problem och lek med mensskydden f6r att folk tycker att det dr kul att ta
aIIa eller s16sa med dem, men det betyder inte att man ska ha kameror utanf6r
toaletterna f6r att se om n6gon tar dem. Det kan ju faktiskt hdnda med toalettpapper
ocksa, men det hander inte sa ofta.
Det #nns ju aven manga olika typer och storlekar pa mensskydd och det kan ju bli
vdldigt dyrt att k6pa in aIIa, man jag tanker sa manga som m6jligt, kanske en storlek
lite mindre, en lite st6rre medel och en st6rre storlek.



Jag tycker alltsa att aIIa skolor i Kristianstads kommun ska fa gratis mensskydd pa
toaletterna sa att tjejer ska fa det som beh6vs. I var klass pa Onnestad skola sa har
det hdr dmnet varit uppe en eller tva ganger och manga har tyckt att det var en bra
id6

MVH , klass 6B, Onnestad skola
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Motivering
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Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsfdrordningen

Kommunstyrelsen ar personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lamnas behandlas f6r att handlagga ditt arende. Uppgifterna
kan pa begaran lamnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har ratt att efter skriftlig begaran fa information om vilka
personuppgifter som behandlas om dig ener ditt minderariga barn (beh6ver bara vara med ifall det r6r minderariga).
Kommunstyrelsen ska omgaende ratta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa f6rutsattningar ratt att fa dina
personuppgifter raderade, begransade eller 6verf6rda. Las mer om hur kommunen behandlar personuppgifter pa
www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se . Du kan
kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomal pa hur dina personuppgifter behandlas.



Skatepa rk

Hej, jag vill verkLigen att ni ska bygga en skatepark i 6nnestad.
Varf6r?
Jag tycker att ni ska bygga en skatepark i 6nnestad f6r att det finns inte
sa mycket att g6ra i 6nnestad. Det finns kanske fyra lekpLatser i
6nnestad. Men det ar inte kul att vara dar f6r de som ar Lite aLdre och

inte tycker lekpLatser ar kul att vara pa Langre. Det g6r att FoLk vaLjer att
sitta inne istaLLet f6r att vara med vanner och famiLj.
PS skateparken kan man vara med sina vanner och sin famiLj och umg6s.
Det finns skateparker i kristianstad och i far16v men det ar inte aLLtid

m6jligt att man kan aka dit eller f5r 5ka dit sjaLv.

Nar man ar i en skatepark sg hjalper man varandra och peppar pa
varandra och d5 kanske man skaffar nya reLationer och vanner.
Att aka skateboard med sina kompisar kan g6ra en gLadare och de
anvander inte mobilen eLLer spela heLa dagarna.
sjaLv sg 5ker jag skateboard och de fLesta av mina vanner. Det ar sakert
fler som viLI ha n5gon aktivitet att g6ra istallet f6r att vara p3 sociaLa
medier.

Pg En skatepark sa kan folk aven gka kickbike eLLer cykLa ner f6r
rarrlparna.

Och man kan gg dit eLler cykla dit med familjen och ta en fika medans
barnen cykLar eller ar med kompisar.

Mota rgu ment
Visst det kanske kostar Lite mycket pengar men jag tror det dr vart det
f6r det kan fg sg manga att komma utomhus och fa bort aLLt med sociala
medier en stund.

P5 skateparken hade jag veLat ha ramper i oLika niv5er och Lite buckLor.

som man kan k6ra pa, och groper man kan droppa i



FoLk giLLar inte nar ungdomar gar ut pa gator och hittar pa hyss men de
kanske g6r det vid skateparken istaLLet sa de stannar pa ett specieLLt
sta LLe.

Det kan aven Lita Lite mycket men jag tycker att om ni ska bygga det s5
kan ni bygga det vid ett Litet enkeLt omr6de dar inte aLLs manga bor.

Sam manfattning
Jag viLL d6 ha en skatepark darf6r att manga sitter inomhus och koLLar p3
internet istaLLet f6r att umgas med kompisar, famiLj m.m.
Men om man bygger en skatepark kanske mer kommer utomhus och
umg6s med sina kompisar dar och skaffar nya reLationer med foLk och
skaffar nya vanner.

Man kan aven komma dit och umgas med famiLj.
Det kan starta probLem om foLk tycker det arjobbigt med Ljud, men om
man ar i ett mindre eLLer tommare omrade sa tror jag att de inte kLagar
pa n6got.

Mvh: 
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Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsfdrordningen

Kommunstyrelsen ar personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lamnas behandlas f6r att handlagga ditt arende. Uppgifterna
kan pa begaran lamnas ut enligt offentIighetsprincipen. Du har ratt att efter skriftlig begaran fa information om vilka
personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderariga barn [beh6ver bara vara med ifall det r6r minderariga).
Kommunstyrelsen ska omgaende ratta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa fdrutsattningar ratt att fa dina
personuppgifter raderade, begransade eller 6verf6rda. Las mer om hur kommunen behandlar personuppgifter pa
www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se . Du kan
kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomal pa hur dina personuppgifter behandlas.



Multiarena
Hej jag heter  Jag tycker att det ska finnas en multiarena
i gamla delen av Onnestad pa grund ut av att det inte finns nagot riktigt
stalle f6r ungdomar att hanga pa sa om man bara satter dit lite bankar sa
kan ungdomar hanga dar och spela olika sporter och sa.

Just nu sa finns det inte nagot riktigt stalle f6r ungdomar att hanga pa, sa
att ungdomar gar bara runt och f6rst6r i var by. sa att om vi skulle fa en
multiarena som man kan spela sporter i och hanga i sa skulle det inte
f6rst6ras lika mycket pa andra stallen i byn.

Fler barn kommer att ga ut och spela sporter med sina vanner istallet f6r
att sitta inne och spela. Det kommer att leda till att fler barn r6r sig och
far en starkare kropp. Om fler barn ar ute och spelar sporter med andra
sa kommer det starka det sociala livet f6r barnet. Det ar vetenskapligt
bevisat att barn som har ett bra socialt liv kan hantera stress battre.

En annan bra sak med att ha en multiarena ar att man inte beh6ver
bygga massa andra sma planer f6r att det racker med en plan som man
kan spela manga sporter pa. Det blir ocksa billigare att bygga en
multiarena istallet f6r att bygga massa andra planer.

Manga av er kanske tanker att folk kommer att ta s6nder vissa delar av
multiarenan och en san liten sak kan vara till exempel natet pa
basketkorgen men det har jag tankt pa.

F6r att f6rhindra att nagon tar s6nder nagot sa kan man ha metallnat pa
korgarna sa kommer det bli svarare att ta s6nder korgarna och det
kommer nog inte vara nagon som lagger ner sin tid pa det.

Nu tycker jag och manga andra att ni ska bygga en multiarena f6r att fa
ut fler barn sa att fler ar ute och r6r pa sig. Och f6r att det ar bra f6r att
man slipper att ha flera olika planer.

Med vanliga halsningar 
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Multiarenan i Hembygdsparken/Onnestad
Hej jag heter  och bor i gamla delen av
Onnestad. Jag ar 13 ar och bor pa gatan Melanders vag. Vi saknar
aktiviteter att g6ra sa jag och mina vanner viII ha en multiarena i
Gamla delen av Onnestad.

Jag och manga andra viII ha en multiarena i gamla delen av
Onnestad f6r att det ar viktigt att barn r6r pa sig och da viII jag och
manga andra ha en multiarena i gamla delen av Onnestad sa att
man kan g6ra roliga aktiviteter med sina kompisar. Om det inte
finns nagon multiarena kan det handa att andra personer g6r
dumma saker istallet som till exempel att ta s6nder en ruta eller
andra saker och det ar inte bra. I multiarenan tycker vi att man ska
kunna spela fotboll, basket, bandy/innebandy och handboll. Vi viII
aven ha en sarg bredvid planen sa att bollen inte aker ivag om man
spelar fotboll som exempel. Vi har aven kommit med f6rslag att
man kan ha metallnat. Vi viII ha metallnat f6r att annars kanske
nagon tar s6nder natet som man annars har och da kan man inte
langre spela f6r varje gang man skjuter i maI kommer bollen att aka
ivag. Vi viII att det ska vara asfalt mark. Vi viII aven ha bankar
bredvid planen sa att man kan pausa vid bankarna. F6r da slipper
man att sitta pa marken.

Vi viII ha en multiarena i gamla delen av Onnestad f6r att om man
r6r pa sig ar det bra f6r kroppen f6r man far battre kondition och
man mar battre. Att r6ra pa sig kan paverka minnet och
koncentrationen. Om man gar i skolan och ar pa en lektion kan man
fokusera battre och da lar du dig mer. Om man r6r pa sig mycket
skyddar man sig mot depression och demens. Om man r6r pa sig
blir kroppen starkare och da orkar man mer och man lever aven
langre. F6r att blodcirkulationen blir battre och starkare det blir aven
hjartat och lungorna.



Ni vet att det kanske kommer att bli dyrt men vad ar bast f6r barnen
och de som viII spela pa multiarenan och det blir nog billigare an att
bygga flera planer.
Om det inte kommer nagon multiarena kanske det fortsatter med att
folk tar s6nder saker och da blir ingen glad sa jag 6nskar om en
multiarena i gamla delen av Onnestad.

Om ni tror att det blir f6r dyrt tanker jag sahar om det inte kommer
nagon multiarena kan barn och ungdomar ma samre och kanske far
depressioner och kanske har svart att fokusera nar man ar i skolan.
Jag och manga andra viII ha en multiarena sa att man kan r6ra pa
sig och g6ra olika aktiviteter. Vi viII ha multiarenan i gamla delen av
Onnestad f6r att vi saknar aktiviteter dar. Om ni bestammer er f6r
att inte bygga en multiarena kanske folk fortsatter att f6rst6ra saker
och det ar inte sa roligt. Om det kommer en multiarenan tycker vi att
man ska kunna spela fotboll, basket, bandy/innebandy och
handboll. Och vi viII ha metallnat i malen pa multiarenan. Det ar
viktigt att barn r6r pa sig det ar darf6r vi viII ha en multiarena sa att
det finns nagot roligt f6r alla och barn mar battre av att r6ra pa sig.
Det g6r sa att barn kan fokusera battre och man kan minnas fler
saker. Det skyddar aven mot depression och demens.

Med vanliga halsningar 
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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
Cykelbana från Åhus till Nya Rökeriet - kortaste väg från Äspet. Behöver stödja företagare och idag är till bara bil som gäller om 
man inte vill riskera att bli överkörd. Många vill äta middag och i samband med det dricka en öl eller lite vin.

Motivering kring förslaget
se förslaget



Inskickat av: 

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#9039

Datum
2023-03-28 17:16

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

 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
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2023MC30457 [2023MC30457]
Har jag ju redan skrivit, måste allt vara så komplicerat?

Motivering kring förslaget
Grönt och fint i staden



tisdag 2023-03-28 16:27
Meddelande och filer från webbformulär

Bara en tanke, inget akut. Svårt att hitta var man ska skriva detta!
Vi har ett fint torg, stora torg men det är fel att ha parkering där! Gör ett fint torg med grönt och
blommor och sittplatser, oaser … Det finns gamla fina byggnader runt om utom mot Nya
boulevarden. 
Det finns nog med parkeringsplatser i parkeringshuset mm.
Vill att ni svarar på detta!
Mvh
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Ladda upp ev. bifogade filer till motionen här
    (919 KB)Motion Levnadskostnadskrisen.doc

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



 

   Motion 
2023-04-05 

 
 
 
 
 
 

 

Kartlägg levnadskostnadskrisen och ta fram en plan för att motverka 
krisens följder! 
 
Sverige står på branten av en lågkonjunktur. Kostnadsökningarna äter sig in i plånböckerna 
hos barnfamiljer, pensionärer och unga. Vanligt folk drabbas hårt av det drastiskt försämrade 
ekonomiska läget. Elen, maten, kostnader för boende och allt därtill påverkar varenda 
människa, om dock i olika grad. Särskilt tufft är det för alla de som redan innan inflationen 
lever på marginalerna. Ensamstående, barnfamiljer, utrikesfödda, äldre, funktionsnedsatta, är 
ingen homogen grupp men i dessa grupper finns människor som idag har stora svårigheter att 
klara sin hushållsekonomi.  
 
Vi har fått signaler från pensionärsorganisationerna att äldre med låg pension har svårt att äta 
sig mätta, då pengarna inte räcker till för näringsriktig kost. Flera föreningar och 
fritidsgårdarna vittnar om medlemstapp då föräldrar inte har råd att betala avgifter eller 
utrustning för barnens aktiviteter. Föreningarna har svårt att driva verksamhet kopplat till 
fördyrningar av omkostnader som lokalhyror. 
 
På kommunens skolor serveras fler portioner än förväntat då fler elever äter och är hungriga. 
På förskolorna konstateras att barnen är extra hungriga på måndagar. Maträddarna, vittnar om 
en utökad kundkrets, alltså allt fler personer som lever på extremt liten inkomst och som 
därför kan få köpa en matkasse för en mindre summa. Dock är kunderna fler än givarna och 
maten ska fördelas till fler. 
 
Hårt arbetande människor får allt svårare att klara sina levnadskostnader då det blir allt 
mindre pengar kvar i plånboken. Arbetande i kvinnodominerade branscher är särskilt 
drabbade tex i handeln där anställningar hyvlas i olika grad och mindre företag tvingas varsla 
anställda. Det blir allt svårare att leva på sin lön även för den som arbetar heltid inom 
låglöneyrken.  
 
Vi ser att fattigdomen finns i vår kommun och att den riskerar att växa. Socialdemokraterna 
menar att kan vi hjälpa människor i vår kommun under krisen ska vi göra det, helst innan 
insatser som försörjningsstöd krävs. Redan nu ses en ökning av försörjningsstödet. Vi vill inte 
riskera att äldre eller barnfamiljer riskerar hemlöshet på grund av fördyrade hyror.  
 
Socialdemokraterna menar att det ska gå att leva på den inkomst man har. Det behövs ökad 
kunskap om hur kommunen bäst kan agera och åtgärderna ska ta hänsyn till hela den samlade 
kommunkoncernen, det vill säga även de kommunala bolagen.  



 

   Motion 
2023-04-05 

 
 
 
 
 
 

 

Socialdemokraterna vill därför föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om att: 
 

- Uppdra åt kommundirektören att skyndsamt kartlägga effekterna av 
levnadskostnadskrisen i Kristianstad kommun, bland barnfamiljer, äldre, 
funktionsnedsatta, utrikesfödda och ensamstående. 

- Ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med kartläggningen 
- Utifrån underlaget ge förslag på åtgärder i syfte att motverka krisens effekter för 

invånarna. Åtgärder som syftar till att upprätthålla hälsa, stärka den sociala 
gemenskapen och åtgärder som motverkar hemlöshet, försämrad levnadsstandard och 
förebygger behov av framtida försörjningsstöd. 

- I kartläggningen beskriva den påverkan de kommunala bolagens avgifter och taxor har 
i hushållsekonomin för ovan nämnda grupper. 
 
 

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 
 
 
Kristina Lindbåge, 2e vice ordförande Omsorgsnämnden 
Katarina Honoré, 2e vice ordförande Arbete och välfärdsnämnden 
Sabina Månsson Hultgren, 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden 
Ulrika Tollgren, Oppositionsråd 
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Motionsbeskrivning
Arbetet mot hedersförtryck handlar om frihet. Frihet att få delta i all skolundervisning, att få vara med kompisar, att bestämma över 
sin sexualitet och vem man vill leva med. Att helt enkelt bestämma över sitt eget liv. Därför står vi liberaler i främsta ledet arbetet 
mot hedersförtryck.
Det hedersrelaterade förtrycket börjar ofta tidigt. När barnet inte längre får leka med kompisar av motsatt kön, delta på 
klassutflykter eller följa med på simskola är det en signal om att något inte står rätt till. Därför måste kunskapen om hedersförtryck 
finnas i skolan liksom i sjukvård, socialtjänst, polis och domstolar.
Hedersförtrycket tar sig i olika uttryck, oftast grundat på kön och ålder. Det handlar exempelvis om hård socialkontroll från familj, 
släkte och även bekanta. Särskilt viktigt för hederskulturen är kvinnans sexualitet, där kyskhet blir det centrala mellan skam och 
heder inom släkten.
Det är nu välkänt att över 240 000 unga i Sverige beräknas leva under hedersförtryck. Liberalerna i Kristianstad anser att det 
behövs ett mer långsiktigt arbete och större engagemang för att arbeta förebyggande mot hederskulturen. Därför föreslår 
Liberalerna följande åtgärder för att lyfta hedersfrågorna i kommunen;
Kristianstads kommun ska inrätta en kommunövergripande handlingsplan särskilt mot hedersförtryck där det ska framgå hur 
kommunkoncernen, med eventuellt övriga aktörer, på ett strategiskt plan jobbar mot hedersförtryck. På så sätt kan Kristianstad 
tackla problemen och rikta insatserna rätt till berörd personal i de kommunala förvaltningarna, ge dem utbildning för att öka 
kunskapen kring hedersrelaterat våld och skapa samsyn. Handlingsplanen ska belysa hur flickor och pojkar, kvinnor och män, kan 
vara offer för hedersrelaterat våld och förtryck och att kvinnor och män kan vara förövare av detsamma.
Genomför en kartläggning i skolorna för att ta reda på hur utbrett hederskulturen är och få en uppskattning över hur många elever 
som lever hedersrelaterade liv. Som mycket annat i samhället så förändras också sättet att förtrycka och det är alltid bra med mer 
och ny kunskap om hur hedersförtrycket tar sig i uttryck.
Tydliggör skolans värderingsuppdrag, där man som anställd ska känna en tydlighet från kommunens sida med att det finns tydliga 
riktlinjer att följa och förväntningar på personalen att leva upp till.
Kristianstads kommun ska ta initiativ till att inleda ett samarbete med andra aktörer för att inrätta eller ansluta sig till en hjälptelefon 
för unga som utsätts av hedersrelaterat förtryck. Samarbetet kan som förslag inledas med frivilligorganisationer, andra kommuner 
och myndigheter. Syftet är att sänka trösklarna för unga att träda fram och våga berätta.
Med anledning av ovanstående yrkar jag
 Att Kristianstads kommun inrättar en kommunövergripande handlingsplan särskilt mot hedersrelaterat våld och förtryck.
 Att kommunfullmäktige ger uppdrag åt Barn- och utbildningsförvaltningen att genomföra en kartläggning bland skolor för att se 
hur utbredd hederskulturen är bland unga.
 Att skolans värderingsuppdrag tydliggörs och skärps i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck.
 Att Kristianstads kommun tar initiativ till att inleda ett samarbete med andra aktörer för att inrätta eller ansluta sig till en 
hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck
För Liberalerna i Kristianstads fullmäktige
Henny Tillberg

Ladda upp ev. bifogade filer till motionen här
    (95 KB)krossa hedersförtrycket motion 1.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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LIBERALERNA KRISTIANSTAD 

Södra Kaserngatan 7 · 291 31 Kristianstad 

kristianstad@liberalerna.se 

Motion 
Datum: 23.03.27 

Krossa Hedersförtrycket 
 

Arbetet mot hedersförtryck handlar om frihet. Frihet att få delta i all skolundervisning, att få vara 

med kompisar, att bestämma över sin sexualitet och vem man vill leva med. Att helt enkelt bestämma 

över sitt eget liv. Därför står vi liberaler i främsta ledet arbetet mot hedersförtryck. 

Det hedersrelaterade förtrycket börjar ofta tidigt. När barnet inte längre får leka med kompisar av 

motsatt kön, delta på klassutflykter eller följa med på simskola är det en signal om att något inte står 

rätt till. Därför måste kunskapen om hedersförtryck finnas i skolan liksom i sjukvård, socialtjänst, 

polis och domstolar.  

Hedersförtrycket tar sig i olika uttryck, oftast grundat på kön och ålder. Det handlar exempelvis om 

hård socialkontroll från familj, släkte och även bekanta. Särskilt viktigt för hederskulturen är 

kvinnans sexualitet, där kyskhet blir det centrala mellan skam och heder inom släkten. 

Det är nu välkänt att över 240 000 unga i Sverige beräknas leva under hedersförtryck. Liberalerna i 

Kristianstad anser att det behövs ett mer långsiktigt arbete och större engagemang för att arbeta 

förebyggande mot hederskulturen. Därför föreslår Liberalerna följande åtgärder för att lyfta 

hedersfrågorna i kommunen;  

 

Kristianstads kommun ska inrätta en kommunövergripande handlingsplan särskilt mot 

hedersförtryck där det ska framgå hur kommunkoncernen, med eventuellt övriga aktörer, på ett 

strategiskt plan jobbar mot hedersförtryck. På så sätt kan Kristianstad tackla problemen och rikta 

insatserna rätt till berörd personal i de kommunala förvaltningarna, ge dem utbildning för att öka 

kunskapen kring hedersrelaterat våld och skapa samsyn. Handlingsplanen ska belysa hur flickor och 



 

 

 

 

 

pojkar, kvinnor och män, kan vara offer för hedersrelaterat våld och förtryck och att kvinnor och män 

kan vara förövare av detsamma. 

Genomför en kartläggning i skolorna för att ta reda på hur utbrett hederskulturen är och få en 

uppskattning över hur många elever som lever hedersrelaterade liv. Som mycket annat i samhället så 

förändras också sättet att förtrycka och det är alltid bra med mer och ny kunskap om hur 

hedersförtrycket tar sig i uttryck. 

Tydliggör skolans värderingsuppdrag, där man som anställd ska känna en tydlighet från 

kommunens sida med att det finns tydliga riktlinjer att följa och förväntningar på personalen att leva 

upp till.  

Kristianstads kommun ska ta initiativ till att inleda ett samarbete med andra aktörer för att 

inrätta eller ansluta sig till en hjälptelefon för unga som utsätts av hedersrelaterat förtryck. 

Samarbetet kan som förslag inledas med frivilligorganisationer, andra kommuner och myndigheter. 

Syftet är att sänka trösklarna för unga att träda fram och våga berätta.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar jag  

• Att Kristianstads kommun inrättar en kommunövergripande handlingsplan särskilt mot 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

• Att kommunfullmäktige ger uppdrag åt Barn- och utbildningsförvaltningen att genomföra en 

kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen är bland unga.  

• Att skolans värderingsuppdrag tydliggörs och skärps i kampen mot hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

 • Att Kristianstads kommun tar initiativ till att inleda ett samarbete med andra aktörer för att inrätta 

eller ansluta sig till en hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck 

 

 

 

För Liberalerna i Kristianstads fullmäktige 

Henny Tillberg 



 
 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2023-04-11 

 

Interpellation 

 

Till ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden Ludwig Ceimertz 

 
Elever med skyddad identitet  

 

För drygt ett år sedan lyfte personal inom kommunens skolor de risker som uppstod för elever med 

skyddad identitet när nya riktlinjer togs fram. Skälet till detta var för att betyg och åtgärdsprogram dvs 

skolans myndighetsutövning inte fick lov att göras på fiktiva namn. Enligt de nya riktlinjerna skulle 

dessa elever inte stå med på klasslistorna alls, i och med denna förändring flerdubblades antalet 

personer som visste varje elevs korrekta identitet. Från förvaltningens sida lyftes aspekter såsom 

brister i IT-system och svårigheter med myndighetsutövning. Från skolpersonalens sida lyftes risken 

för att en elev med skyddad identitet eller dess vårdnadshavare avslöjas och personen råkar illa ut. Det 

kan röra sig om elever som själva har en hotbild mot sig eller fall med föräldrar (läs mammor) som 

lever med skyddad identitet. 

Sedan hösten verkar väldigt lite ha hänt. Några smärre förändringar i it-systemet har skett men det är 

fortfarande så att all undervisande personal har tillgång till elevens skyddade uppgifter. Ett antal 

rektorer prioriterar sina elever säkerhet men i övrigt är det tyst. Trots löften om en översyn är det 

fortfarande samma riktlinjer som gäller. 

Både bland elever med skyddad identitet och deras föräldrar ökar nu otryggheten allt eftersom. Från 

att bara rektor och betygsadministratör visste deras riktiga namn kan det nu vara uppåt 10 personer 

som har informationen. Över tid ökar risken att någon riskerar att försäga sig eller på annat sätt av 

misstag råkar röja en skyddad identitet. 

 

Mina frågor till Ludwig Ceimertz är därför:  

● Är det rimligt att IT-system och myndighetsutövning tillåts styra elever rätt till en trygg 

skolgång? 

● Delar du förvaltningens bedömning att undervisande lärare behöver veta en elevs riktiga 

identitet för att kunna sätta betyg? 

● Vilka åtgärder kommer du att vidta för att lösa nuvarande oacceptabla situation? 

● Vilka åtgärder kommer du att vidta för öka dessa elever skall känna sig trygga när det går till 

skolan?  

 



 
 
Kristianstad 2023-03-15 

För Vänsterpartiet Kristianstad 

 
Mikael Persson 
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Svar på interpellation från Mikael Persson gällande 

elever med skyddad ID 
 

Jag vill börja med att tacka Mikael för interpellationen. Detta är en frågeställning som 
ständigt måste hållas levande och aktuell. Att alla elever ska kunna känna sig trygga 
under sin skolgång i Kristianstad är av yttersta vikt, detta gäller självklart även de 
elever som av olika anledningar lever med en skyddad identitet. Precis som Mikael 
lyfter så reviderades rutinerna för hur vi hanterar elever med skyddad identitet för 
ungefär ett år sedan. Vilket möttes av såväl kritik som oro. Införandet av den nya 
rutinen pausades då helt och hållet, för att ses över ordentligt.  
 

Förvaltningen har sedan dess arbetat med att ta fram förslag till nya riktlinjer för hur 
vi ska hantera de elever med skyddad identitet, vilket de nu är i slutfasen av och nya 
riktlinjer är på väg fram. Under processen med framtagandet av nya riktlinjer har det 
förankrats och förts dialog i alla ledningsgrupper för att fånga upp viktiga delar, 
revideringar har skett i våra IT-system och dessa revideringar har testats på fem 
olika skolor för att säkerställa att det fungerar på ett bra sätt. Förvaltningen har också 
gjort påtryckningar hos leverantören för ytterligare förändringar i IT-systemen för att 
lösa bl.a. närvarolistan bättre och förhoppningsvis så kan det genomföras. 
Förvaltningen har även varit i kontakt med SKR och där har det nu påbörjats ett 
arbete för att ge kommuner vägledning i hanteringen av elever med skyddad 
identitet, för att både leva upp till lagstiftningen gällande myndighetsutövning och 
ännu viktigare att säkerställa alla elevers trygghet. 

● Är det rimligt att IT-system och myndighetsutövning tillåts styra elever rätt 
till en trygg skolgång?  

Vill man få detta till en ja eller nej-fråga, så är svaret givetvis nej. Alla elever ska ha 
en trygg skolgång. Frågan är däremot naturligtvis betydligt djupare än så och kräver 
en mer omfattande diskussion. Så låt oss dela upp den. Först och främst, IT-
systemen, ska de vara styrande för elevernas rätt att känna sig trygga? Där är svaret 
nej, absolut inte. IT-system ska finnas för att underlätta för alla inblandade, för att 
förenkla administration och för att följa upp och säkerställa att viktig information inte 
faller bort med mera. Klarar inte IT-systemen att hantera personuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt för de som har skyddade uppgifter så finns det två olika 
alternativ, antingen att ändra IT-systemen eller anpassa arbetssättet. Det bästa är 
naturligtvis om vi kan göra ändringar i IT-systemen så att det fungerar på ett 
ändamålsenligt sätt, men det är inget vi ensamt styr över. Däremot är det viktigt att vi 
gör påtryckningar till leverantörerna om vad vi behöver. Kan vi inte få till ordentligt 
anpassade IT-system så är det i stället viktigt att vi anpassar arbetssättet för att 
säkra den trygga skolgången och att skyddade uppgifter inte röjs. Det kan handla om 
att det blir en viss manuell hantering och att administrationen då försvåras något, 
men det viktigaste är att vi har en rutin som fungerar väl och som gör att skyddade 
uppgifter inte riskerar att röjas och att antalet personer som har kännedom om den 
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riktiga identiteten hålls till ett lågt antal. Om vi däremot gör en helt annorlunda 
hantering av de som har en skyddad identitet, så finns det en uppenbar risk att 
klasskamrater noterar skillnader och avvikelse, vilket kan bli utpekande för individen. 
Detta är en riskfaktor. Här krävs det en noggrann avvägning. 
 
Den andra delen av frågan handlar om myndighetsutövning. Det är lagstadgat att all 
myndighetsutövning ska ske på riktiga personuppgifter, det är något vi måste förhålla 
oss till och rätta oss efter. Förvaltningen har gjort påtryckningar hos SKR för att få 
vägledning och ett arbete där har påbörjats, det är dock ingenting vi kan sätta oss att 
vänta på utan vi måste här och nu ha rutiner som fungerar här och nu på ett 
ändamålsenligt sätt. Arbetet med att ta fram rutiner fortgår och dialog förs i alla 
ledningsgrupper och fem olika skolor har varit piloter och testat de nya 
anpassningarna i IT-systemen, de rapporter jag har fått därifrån är att det i stort 
fungerar ändamålsenligt.  

 

● Delar du förvaltningens bedömning att undervisande lärare behöver veta en 
elevs riktiga identitet för att kunna sätta betyg?  

Jag vill svara nej på frågan. Betygssättning är en myndighetsutövning och måste ske 
på riktiga personuppgifter, det måste vi förhålla oss till. Förvaltningen har lyft frågan 
med våra jurister som är tydliga med att betyg måste ske på riktiga personuppgifter.  

Jag är förvisso inte jurist, men jag är ändå övertygad om att det måste gå att lösa. 
Jag är inte nöjd med att alla betygsättande lärare ska ha tillgång till de riktiga 
uppgifterna och detta har jag varit väldigt tydlig med gentemot förvaltningen. 
Samtidigt så har vi en lagstiftning som vi måste förhålla oss till och när förvaltningen 
flertal gånger lyft det med juristerna och får tydliga besked att det måste ske då 
betygssättning är en myndighetsutövning och ska ske på riktiga personuppgifter, så 
är det en verklighet jag måste förhålla mig till. Jag är dock varken nöjd eller tillfreds 
med det och jag kommer att bevaka frågan vidare.   

 

● Vilka åtgärder kommer du att vidta för att lösa nuvarande oacceptabla 
situation?  

Åtgärder är påbörjade och arbetet med nya rutiner är i slutfasen. Vissa förändringar i 
IT-systemen har redan skett och det har gjorts påtryckningar hos IT-leverantören för 
att göra ytterligare förändringar. Förvaltningen är, som sagt, i slutfasen av att ta fram 
en ny riktlinje.  De har fört dialog och hämtat in synpunkter från skolor som har elever 
med skyddad identitet och testat förändringarna i IT-systemen på fem olika skolor. 
Jag följer detta arbete och min åsikt är att så få individer som möjligt ska ha tillgång 
till de korrekta uppgifterna.  
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● Vilka åtgärder kommer du att vidta för öka dessa elever skall känna sig 
trygga när det går till skolan 

Åtgärder enligt ovan, men även därutöver säkerställa att diskussionerna kring 
sekretessåtaganden och vad det innebär hålls levande på arbetsplatserna och i 
arbetslagen. Sedan är det två viktiga saker: Följa upp och bevaka. Det går inte nog 
att trycka på det. Följa upp och bevaka.  

 

Avslutningsvis vill jag säga att det är viktigt att vi får på plats ändamålsenliga rutiner 
för hur vi ska arbeta med elever med skyddad identitet, som blir ett tydligt stöd för 
skolorna där de vet hur de ska göra. I dessa rutiner får vi inte kompromissa med 
elevernas trygghet. Att skydda identiteten för dessa elever har högsta prioritet. Det är 
viktigt att det är få individer som vet de riktiga uppgifterna. Jag är övertygad om att vi 
kommer behöva hålla den frågan fortsatt aktuell och jag kommer att fortsatt följa det 
noga. För elevernas trygghet, det är inget jag är beredd att kompromissa med.  

 
 
 
 
 
Ludvig Ceimertz 
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden 
Kristianstad Kommun  
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Till Michael Anefur (KD) ordförande i Omsorgsnämnden angående framtidens 
kompetensförsörjning. 
 
Framtidens kompetensförsörjning är en stor utmaning för äldreomsorgen. Det ställs höga krav 
på spetskompetens för att möta komplexa vårdbehov och sjukdomar. För att klara utmaningen 
behöver synen på utbildning som en investering vara i fokus för hela förvaltningen framöver. 
Högre kompetens, utbildningsnivå och erfarenhet kommer vara avgörande för kvaliteten i 
vården framåt. 
 
I snart tre år har det regnat miljoner över äldreomsorgen från statligt håll. Äldreomsorgslyftet 
har varit ett välbehövligt statsbidrag. Det har möjliggjort att stärka kompetensen inom 
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal 
möjlighet att utbilda sig på arbetstid.  
 
Socialdemokraterna la ett initiativärende i omsorgsnämnden 2021 05 26 med rubriken ” 
Nyttja hela äldreomsorgslyftet”. Intention var precis som rubriken, hela statsbidraget skulle 
användas för kompetenshöjande insatser. Vi såg att fler åtgärder kunde göras för att få fler 
personer i utbildning, dock övervägdes inte möjligheten att anställa fler personer direkt i 
utbildning utan enbart redan anställd personal erbjöds kompetenshöjande insatser. I samma 
initiativ föreslog S ett mentorskapsprogram för erfarenhetsöverföring, vilket vann gehör i 
nämnden.  
 
2023 är sista året för äldreomsorgslyftet och det har inte aviserats fler statliga bidrag från 
nuvarande regering kopplat till utbildningssatsningar.  
 
Därför ställer jag följande interpellation till Michael Anefur KD: 
 
Har KD M och SD för avsikt att satsa på fler utbildningssatsningar till undersköterska, 
specialistundersköterska, sjuksköterska och specialistsjuksköterska? Om ja, hur stor summa i 
budgeten kommer avsättas och hur ska det fördelas? 
 
Vad kommer hända med de medarbetare som slutför sin utbildning inom ramen för 
äldreomsorgslyftet under 2024, ska de bekosta sin utbildning för egen del eller tar 
arbetsgivaren över kostnaden? 
 
Har du för avsikt att gå vidare med utvecklingsprogram med mentorskap för 
kompetensöverföring mellan mer erfarna medarbetare och nya medarbetare, som nämnden tog 
beslut om 21-06-02? 
 
Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokraterna Omsorgsnämnden 
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Interpellationssvar 230411 

Herr ordförande. 

Vill först tacka socialdemokraten och 2 vice ordförande i omsorgsnämnden Kristina Lindbåge för 
interpellationen. Mina svar kommer nedan. 

Fråga 1 

Har KD M och SD för avsikt att satsa på fler utbildningssatsningar till undersköterska, 
specialistundersköterska, sjuksköterska och specialistsjuksköterska? Om ja, hur stor summa 
budgeten kommer avsättas och hur ska det fördelas? 

Svar 

Avseende sjuksköterska och specialistsjuksköterska finns riktlinjer gällande förmåner för 
utbildning/vidareutbildning till sjuksköterska/specialistsjuksköterska. Dessa finns sedan flera år 
tillbaka och ligger inom ram   Här bedöms inte behövas ytterligare satsning och dessa gäller fortsatt. 

Avseende undersköterska och specialistundersköterska inom äldreomsorgen har förmåner gällt 
under äldreomsorgslyftet med motsvarande 50% studier med lön som mest. Vanligtvis finns alltid 
fritidsstudiemöjligheten som gäller för alla medarbetare. 

Vad gäller summa i budgeten så är naturligtvis interpellanten medveten om att detta inte går att 
svara på förrän budgeten är antagen. 

Fråga 2 

Vad kommer hända med de medarbetare som slutför sin utbildning inom ramen för 
äldreomsorgslyftet under 2024, ska de bekosta sin utbildning för egen del eller tar arbetsgivaren över 
kostnaden? 

Svar 

För medarbetare som påbörjat sin utbildning under 2022 gäller att de får fullfölja sin utbildning, med 
samma villkor som då de startade. Under 2023 ges ersättning för kurser som pågår under året men 
man kan inte söka för en hel utbildning (flera år) under året. 

Fråga 3 

Har du för avsikt att gå vidare med utvecklingsprogram med mentorskap för kompetensöverföring 
mellan mer erfarna medarbetare och nya medarbetare, som nämnden tog beslut om 21-06-23 

Svar  

Beslut i ON 2021-06-23 : Utreda möjligheten till utvecklingsprogram med mentorskap , ex för 
kompetensöverföring mellan mer erfarna medarbetare och nya medarbetare för stärkt kompetens 
inom verksamheten, dock ej inom ramen för äldreomsorgslyftet. 

Frågan om äldre mer erfarna medarbetare har utretts under 2022, slutsatsen blev att verksamheten 
ser att inte enbart äldre mer erfarna medarbetare är mest lämpliga som mentorer. I det fortsatta 
arbetet med aktiviteter inom personal och kompetensförsörjningsplanen kommer mentorskap 
utifrån ett brett perspektiv vara en aktivitet att ge som stöd till nya medarbetare.  

 



Med detta, herr ordförande, anser jag att frågorna är besvarade. 

Michael Anefur (KD) 

Ordförande omsorgsnämnden 

.  
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 Interpellationstitel
Ambitionsnivå och kostnad med anledningen av indragen lov- och helgstädning.
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ULRIKA TOLLGREN

E-tjänst för förtroendevalda

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Socialdemokraterna

Vad vill du göra?
Interpellation

2. Ärendet

Mottagare av interpellationen

Partitillhörighet
Moderaterna

Beskrivning av interpellationen
Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor:
1. Har ambitionsnivån gällande renhållningen av det offentliga rummet i staden och basorterna sänkts?
2. Vad innebär kostnaden för skattebetalarna när motsvarande renhållning utförs av våra anställda på tekniska förvaltningen i stället 
för av lov- och helgarbetande ungdomar?
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Interpellation 
 

Till kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M) ang ambitionsnivå och 
kostnad med anledningen av indragen lov- och helgstädning. 

Lov- och helgstädningen har årligen gett 126 ungdomar möjlighet att tjäna egna pengar. Lov- och 
helgstädande ungdomar har hållit rent, snyggt och tryggt i Kristianstad men också i alla basorter 
under kvällar och helger. Ungdomarnas och deras handledares närvaro har förutom att bidra till 
en renare kommun även bidraget till ett tryggare Kristianstad. Ungdomarna har fått känna på det 
ansvar som följer med att ta ansvar för arbetsuppgifter och har säkerligen också fått en förändrad 
inställning till nedskräpning. Dessutom har lov- och helgarbetande ungdomar hjälpt till vid 
Pulkens parkering och strandstädning. 

Från och med årsskiftet 2022/2023 avskaffades lov- och helgstädningen i samband med att 
statsbidraget på 2 miljoner från Delmospengarna upphörde. 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor: 

1. Har ambitionsnivån gällande renhållningen av det ”offentliga rummet” i staden och 
basorterna sänkts? 

2. Vad innebär kostnaden för skattebetalarna när motsvarande renhållning utförs av våra 
anställda på tekniska förvaltningen i stället för av lov- och helgarbetande ungdomar? 

 

 

 

Ulrika Tollgren (S) 

Oppositionsråd 
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Svar till Ulrika Tollgren (S) interpellation ang ambitionsnivå och kostnad med 

anledningen av indragen lov- och helgstädning. 

 

Delar av det du skriver är sådant som jag gärna skriver under på själv. Som till exempel: 

Ungdomarnas och deras handledares närvaro har förutom att bidra till en renare kommun även 

bidragit till ett tryggare Kristianstad. Ungdomarna har fått känna på det ansvar som följer med att ta 

ansvar för arbetsuppgifter och har säkerligen också fått en förändrad inställning till nedskräpning. 

Det håller jag med om helt och fullt! Det är jätteviktigt att ungdomar får lära sig ta ansvar för sig 

själva och samhället. Lov- och helgjobb är en bra inkörsport till arbetslivet och ett viktigt inslag i det 

trygghetsskapande arbetet. Därför vill vi i majoriteten få till en lösning där vi inte är beroende av 

statliga medel. Nu finns ett förslag till hur de medel som vi har avsatt till Målområde Trygghet ska 

fördelas, och där skapas utrymme för fler feriearbeten och för helgarbete. Vår ambition är att få till 

en långsiktig lösning som kan hjälpa ungdomar att få ett bra avstamp mot vuxenlivet. 

 

Andra delar av skrivningarna i interpellationen ställer jag mig mer frågande till. Ulrika Tollgren 

skriver: 

Lov- och helgstädningen har årligen gett 126 ungdomar möjlighet att tjäna egna pengar. Lov- och 

helgstädande ungdomar har hållit rent, snyggt och tryggt i Kristianstad men också i alla basorter 

under kvällar och helger.  

Här slirar det lite i verklighetsbeskrivningen. Skräpplockning på helgerna har bara förekommit i två år 

som en prova-på-jobbsatsning för ungdomar från utsatta områden som under de åren fick 

finansiering med statliga bidrag.  

Feriejobben med skräpplockning på sommaren har funnits i många fler år, med varierande antal 

deltagare. Och jag vet inte var Ulrika Tollgren har fått det ifrån när hon påstår att feriearbetena inte 

ska fortsätta. Det har varit full fart på ansökningarna till sommarens feriejobb den senaste månaden. 

De nedslag med skräpplockning som feriearbetande och helgarbetande ungdomar har, har gjorts på 

olika håll i kommunen har absolut har varit till stor nytta och glädje för omgivningen. Men ingen får 

tro att det är på ungdomarnas axlar som ansvaret för renhållningen av gator och parker i kommunen 



har vilat – eller ska vila. Det uppdraget ligger hos kommunens tekniska förvaltning – och 

ungdomarnas insatser ska betraktas som en välkommen bonus. 

 

1. Har ambitionsnivån gällande renhållningen av det ”offentliga rummet” i staden och basorterna 

sänkts? 

Ambitionsnivån för renhållningen av det offentliga rummet är inte ett dugg annorlunda nu än den var 

när Socialdemokraterna för några år sedan var med och styrde kommunen och hade ansvaret för 

renhållningen – utan att ha några ungdomar i arbete med skräpplockning på helgerna.  

 

2. Vad innebär kostnaden för skattebetalarna när motsvarande renhållning utförs av våra anställda 

på tekniska förvaltningen i stället för av lov- och helgarbetande ungdomar? 

Den andra frågan förstår jag faktiskt inte ens hur du kan ställa. De som har feriearbete eller någon 

annan typ av praktik eller extratjänst eller annan sysselsättningsåtgärd får självklart inte användas för 

att göra jobb som annars skulle utföras av anställda med kollektivavtal. Facken skulle knappast 

uppskatta om vi började räkna på hur mycket billigare det skulle bli om vi tog in skolungdomar för 

ordinarie personal. Och det är heller ingenting som jag skulle komma på att göra.  

De här lov- och helgjobben som vi talar om är till för att många olika ungdomar under kortare 

perioder under handledning ska få prova på att jobba och lära sig vad det innebär. De får inte utföra 

ordinarie arbetsuppgifter, utan jobben är i första hand skapade för att bidra till deras egen 

utveckling. Det som de sedan lyckas utföra ska betraktas som en bonus och ett komplement till den 

ordinarie personalens arbete – absolut inte som ett sätt att få kommunens verksamhet att bli 

billigare! 

 

Camilla Palm (M) 

Ordförande Kommunstyrelsen 

Kristianstads kommun 
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Beskrivning av interpellationen
Vi lever i en osäker värld. Som ett resultat av detta har kraven på det civila försvaret radikalt skärpts.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver: Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i 
samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de 
viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.
Kristianstad kommun har som bekant många tätorter, i flera av dessa saknas fn utomhusvarningssystem, i folkmun kallat Hesa 
Fredrik
Före 1995 fanns det i alla våra basorter och flera av de andra större tärorterna utomhusvarningssystem.
När dessa succesivt monterades ner var det enligt MSB, kommunens uppgift att ansöka om förnyelse eller att lägga tillstånden för 
dess i sk malpåse för att med kort varsel kunna aktivera.
Enligt MSB har Kristianstad kommun inga utomhusvarnings system anmälda för i sk malpåse det finns heller inga nya ansökningar 
från vår kommun.
Även om Hesa Fredrik 2023 inte är det enda sättet att nå allmänheten med viktigt meddelande, så anses systemet 
utomhusvarningssystem fortsatt vara ett viktig kugge i samhällsskydd och beredskap.
Min fråga är: Kommer nuvarande majoritet att se över frågan? Så vi åter får en godtagbar täckning av utomhusvarnings system i 
kommunen?

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
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Svar till Karl Gemfeldt (C)  interpellation ”System för utomhusvarnings system i 

kommunen.” 

Fråga: 

Kommer nuvarande majoritet att se över frågan? Så vi åter får en godtagbar täckning av 

utomhusvarnings system i kommunen? 

Svar: 

Varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA-systemet) syftar till 

att kunna varna och ge vägledande information vid olyckor, svåra störningar och andra allvarliga 

händelser.  VMA-systemet är inte något tekniskt system utan kan beskrivas som en ordning för 

varning och information till allmänheten genom olika kanaler – och där är alltså 

utomhusvarningsanläggningarna som kallas ”Hesa Fredrik” en av kanalerna.  

Regeringen har alldeles nyligen lämnat en proposition till riksdagen om en ny lag om viktigt 

meddelande till allmänheten som föreslås träda i kraft nästa år. Beslut om lagen väntas tas av 

riksdagen i juni i år. 

Lagförslaget grundar sig på en utredning från Justitiedepartementet som föreslår att ett meddelande 

som huvudregel ska sändas i radio och tv och till telefoner för att säkerställa att så många som 

möjligt får del av det. En myndighet kan därutöver begära att meddelandet även ska sändas i 

anläggningar för utomhusvarning, om det bedöms lämpligt. 

När det gäller just utomhusvarningar så konstaterade utredningen att det finns behov av att klargöra 

vilka bedömningsgrunder som ska avgöra:  

- var varningsanordningar ska placeras,  

- på vilket underlag det ska ske  

och  

- vem som ska besluta om det. 

Det låg inte i utredningens uppdrag att göra sådana bedömningarna, utan det föreslås bli en fråga för 

de nyinrättade civilområdena. 



Vi befinner oss mitt uppe i en utveckling av totalförsvaret där vi i kommunerna behöver lägga ner 

väldigt mycket arbete och göra anpassningar av olika slag. Vi har i dagsläget ett varningssystem som 

är bättre, mer utvecklat och mer omfattande än någonsin tidigare.  

Viktigt meddelande till allmänheten sprids bland annat genom SMS, TV och radio och även genom 

sociala medier och pushnotiser från appar som Krisinformation, 112 och Sveriges Radio Play. Vi har 

dessutom redan 57 tyfoner som ljuder utomhus på de platser i vår kommun som har valts ut med 

hjälp av de riskbedömningar som räddningstjänsten har gjort i samverkan med andra myndigheter. 

I det här läget ser jag ingen anledning till att vi i vår kommun ska förhasta oss just i frågan om 

utomhusvarningar. Jag tror att vi gör klokast i att invänta den nya lagstiftningen och de bedömningar 

som ska göras på nationell nivå. När de väl är framme kommer vi säkert att få anledning att se över 

placeringen av anläggningarna. 

 

Camilla Palm (M) 

Ordförande Kommunstyrelsen 

Kristianstads kommun 



 
2023 04 04 

 

 

_________________________________________ 
LIBERALERNA KRISTIANSTAD 
Södra Kaserngatan 7 · 291 31 Kristianstad 
kristianstad@liberalerna.se 

Interpellation till Michael Anefur (KD) 
3000 journaler som överförs för hand 
Jag har blivit kontaktad av personal som är bekymrade då bland annat sjuksköterskor i 
hemsjukvården har fått lämna sina ordinarie arbetsuppgifter för att manuellt överföra 
journaluppgifter mellan två journalsystem.  

Under fem veckor i februari och mars har legitimerad sjukvårds-och rehabpersonal flyttats från sina 
ordinarie arbetsuppgifter med patienter. I stället har de placerats på kontorsarbetsplatser för att 
manuellt föra över journaluppgifter från ca 3000 patienter/kunder inom kommunala hemsjukvården, 
LSS, vård- och omsorgsboenden. Det handlar om legitimerade sjuksköterskor, fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter. Totalt sett har överföringen tagit 5 veckor. Inga ersättare har satts in för det 
ordinarie patientnära arbetet när dessa personer suttit vid tangentborden och överfört data.  

De som kontaktat mig tycker att sjuksköterskorna och annan legitimerad personal behövs i sitt 
arbete med patienter/kunder. 

 

Mina frågor till Michael Anefur: 

-Kände du till denna arbetsfördelning? 

-Är det enligt dig rätt sätt att använda legitimerad vård och rehabkompetens? 

-Är detta en engångshändelse eller kommer denna situation att uppstå igen framöver? 

 

 

Daniél Tejera 
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Svar på interpellation av Daniel Tejera (L) 
 
Herr ordförande, först vill jag tacka för interpellationen från Daniel Tereja. 
 
Kände du till denna arbetsfördelning? 
 
Nej 
 
Är det enligt dig rätt sätt att använda legitimerad vård och rehabkompetens? 
 
Det hade varit önskvärt att ha kunnat göra på ett annat sätt. Men då det inte fanns möjlighet 
att konvertera journalerna mellan det gamla och det nya systemet, då krävdes det att vår 
personal flyttade över journalerna manuellt.  
 
Att upprätta Hälso- och sjukvårdsjournaler ligger i legitimerades ansvar. Överföringen 
innebär även att den legitimerade genom dokumentationen planerar för den vård som den 
enskilde är i behov av och är även en del av inlärningsprocessen.  

Är detta en engångshändelse eller kommer denna situation att uppstå igen framöver? 
 
Migrering av journaler är en engångshändelse och är nu fullt ut genomförd. 
 
Med detta, herr ordförande, anser jag att frågorna är besvarade. 
 
Michael Anefur (KD) 
Ordförande omsorgsnämnden 



2023 04 03

Interpellation till Camilla Palm (M)
Hur ser planen ut för Tivolibadstomten?
Tivolibadstomten är en av de mest attraktiva platserna i vår kommun. Många företag har hört av sig
och visat intresse för tomten.

Tidsplanen ser annorlunda ut än vad vi alla trodde från början. Vallprojektet kommer troligtvis att
försena en exploatering med många år. Det är viktigt att kommunen har en tydlig idé om
utvecklingsprocessen och framför allt en tidsplan.

Vi märker på invånares reaktioner att det finns stort intresse men också starka känslor kring denna
tomt. Om vi låter Tivolibadet stå öde är risken stor att den snabbt förvandlas till en otrygg plats.
Därför behövs det både en kortsiktig och långsiktig plan.

Vi hör ingenting om vad styret har för idéer kring Tivolibadstomten. Det är hög tid att börja prata
om detta.

Vi tror att detta ska vara en transparent och öppen process. Kanske ska kommunen utlysa en tävling
där många aktörer kan visa upp sina idéer och förslag. Men under tiden kan det inte bara vara en
grusplan.

Frågor:

- Vad har Camilla Palm för idéer och tankar om Tivolibadstomten och om processen?
- När kommer en tidsplan att presenteras?

Daniél Tejera

_________________________________________

LIBERALERNA KRISTIANSTAD
Södra Kaserngatan 7 · 291 31 Kristianstad
kristianstad@liberalerna.se
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Svar till Daniél Tejera (L) interpellation ”Hur ser planen ut för 

Tivolibadstomten?” 

 

Frågor: 

- Vad har Camilla Palm för idéer och tankar om Tivolibadstomten och om processen? 

- När kommer en tidsplan att presenteras? 

Svar: 

Jag håller med om att det är en attraktiv och viktig tomt för kommunen och staden. Jag vill att det 

ska bli en plats som är positiv och bra för alla, både medborgare, besökare och näringsliv. Det behövs 

en stark vision och plan med utvecklingsmöjligheter.  Till dess vallarna är på plats och det finns 

detaljplan som talar om vad som är möjligt att använda marken till så håller jag också med om att det 

inte får bli en otrygg plats.  

Uppdrag har därför lagts till förvaltningen och de arbetar med en nulägesanalys som kommer att 

presenteras i närtid. Där kommer också förslag på planer för kort och lång sikt att finnas med och 

vara tidssatta.  

 

Camilla Palm (M) 

Ordförande Kommunstyrelsen 

Kristianstads kommun 

 

 



Pierre Månsson   2023-04-03 

Liberalerna 

 

    Interpellation till 

    Kommunalråd Ian Fernheden 

     

 

Hur går det med planeringen av bostadsbebyggelse i Huaröd? 

Kristianstad är en fantastisk kommun med många varierande boendemiljöer. Oftast sker 
tillväxten av bostäder i Kristianstad och Åhus, vilket är ganska naturligt då det är kommunens 
två största tätorter. Men Kristianstad kan erbjuda så mycket mer än de boendemiljöer som 
erbjuds i dessa orter. Det är viktigt att det också möjliggörs tillväxt i resten av kommunen. 
Senaste mandatperioderna har det funnits en tydlig ambition att också planlägga områden i 
flera av våra andra basorter men det har också funnits en målsättning att det ska byggas i 
fler tätorter än våra basorter.  

Under förra mandatperioden uppvaktade Huaröds byalag kommunledningen för att få till en 
ökad bostadsbebyggelse i deras by. De hade gjort ett mycket grundligt förarbete och 
presenterade ett antal möjliga platser för bostadsutveckling i Huaröd.  

En kommunal arbetsgrupp bearbetade materialet och kom fram till att två av de områden 
som Huaröds byalag presenterat var möjliga att gå vidare med i ett eventuellt planarbete. 
Frågan lyftes flera gånger i det samarbetsorgan som vi har för samhällsbyggnadsfrågor inom 
kommunen och politiskt gavs flera gånger positiva medskick. Senast i höstas gavs politiskt 
besked om att fortsatt dialog skulle ske med markägare och Huaröds byalag.  

Det ska påpekas att samtidigt har kommunens Mark- och exploateringsavdelning 
tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltingen gjort en inventering av 
”lucktomter” i Huaröd för att kunna hitta tomter som inte behöver detaljplaneläggas för att 
bebyggas.  

Huaröds byalag har efter valet bedömt att intresset har svalnat och att det numera inte förs 
någon dialog om utbyggnadsplaner för Huaröd.  

Så därför ställer jag följande frågor: 

- Varför har dialogen med Huaröds byalag avstannat efter valet? 
 

- Kommer kommunen att prioritera arbetet med att hitta möjligheter så att det kan 
erbjudas kommunala tomter i Huaröd? 

 

Pierre Månsson (L) 
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SDO for Göran Sevebrant (10555675):
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SDO for Fredrik Berndt (10555706):
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SDO for Roland Krantz (10555722):
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SDO for Bill Nilsson (10555728):
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SDO for Per-Ingvar Johnsson (10555737):
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SDO for Lars Thuvesson (10555743):
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SDO for Roland Krantz (10363985):
{'status': 'complete', 'orderRef': 'e8225ebf-a9b6-4f25-9f5f-b6f74c9dbcd0', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1712527199000', 'notBefore': '1617746400000'}, 'user': {'name': 'ROLAND KRANTZ', 'surname': 'KRANTZ', 'givenName': 'ROLAND', 'personalNumber': '194501283537'}, 'device': {'ipAddress': '2.249.184.228'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPlBkdlBpKzNoYytoQlNzWjF5Yi9URllhUStFVHhzcW0wUk1oQ2U5cklhNUU9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT42dlpEelZPTC84RFBzZGZWVzNyTHFNREQzeDJKUHpCdmlYVFNmVk1tOGtBPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5ZenJHTnRQZ0pUZUtxRFlRWThiL0t0WHJ0SDN1R09TK05Gc0luZk95UUVQMVVEZ2hQc2FsS1FQbXd5SjluMkhUdjF2aEJwZDdyRjAzU1AranRremxHeGgrNFZLS3EyQTZabklHMGRvNmZacDFTRDgwL2FDMktuaVpka3pjamRjTHpjdjU2MXE2NWZ3MFpWWWQ5L3VRdE51bDRlcWZVUThCMEswTkxzOFFia3pFWEtzZDZWYlFRWk9iNlNqdkNwV00rSys0Sm5Fbkp1a3pwZXBjeEtQS0NTdUNoN2hhcHNQQWhKL0JWaWNTYU05UDRMUVFIRjIzNGRKelBVMWVnNHA5bnNCTEZINlR3ejZYWlpPeUFUN1kvcXEzOGoxeU9RdU5aVW5zK1UvY1d6RHNtUDJ3NGorV0FnVWx0ZDhEa1hsQis3RTBxcEhxbEtOZW9KWDc2dkNNZ1E9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGU0RDQ0F6Q2dBd0lCQWdJSVE3TkJBcDhjVkFNd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakV3TkRBMk1qSXdNREF3V2hjTk1qUXdOREEzTWpFMU9UVTVXakNCc2pFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVQTUEwR0ExVUVCQXdHUzFKQlRsUmFNUTh3RFFZRFZRUXFEQVpTVDB4QlRrUXhGVEFUQmdOVkJBVVREREU1TkRVd01USTRNelV6TnpFMU1ETUdBMVVFS1F3c0tESXhNRFF3TnlBeE55NDBOQ2tnVWs5TVFVNUVJRXRTUVU1VVdpQXRJRTF2WW1sc2RDQkNZVzVyU1VReEZqQVVCZ05WQkFNTURWSlBURUZPUkNCTFVrRk9WRm93Z2dFaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQkR3QXdnZ0VLQW9JQkFRQ2VJb0dhcmdhVXJFM1p4WTBkQUt5YVJMOWlrNWluZ2JmekI2QlIzNHJHVUdvTyszZGt4eWFMUXV0RFBUMGNRWlplQ3BFTm5WTTRrNkE5WUUzSk50cVdKc1BVUTJoUUtHYlFXM1dUNTRCdVFvWkU2cFZFWGdYOHdCczRTMWhsa1RTVVRJZk1Vd2xqT1kvQlRMWjFpM3QvTGsyOTVkN0EzcU9PL1dVeWF3UThYVTdIcksyYlhaM0s3TVNIZElBU2FNUHZVWm1DN3ZLOHFCNGpmUTgvMjlWdkhFMk83dCtjMnJCeVhNMi9LT2VFQTcyb1Zra2JodndyYlV4UHdyK1gvYzRLOWQvdEhaTjRSYkFGSFc3c3ZrTGgrKzMxb3RvSTBZaGQ0azdWQXkySnpLaVJzSmtpZEdSUmZPWlZ6LzNibERkR0JvQzN4Qy9oeitZaTVGK04yM0pCQWdNQkFBR2pnYVV3Z2FJd093WUlLd1lCQlFVSEFRRUVMekF0TUNzR0NDc0dBUVVGQnpBQmhoOW9kSFJ3T2k4dmIyTnpjQzV5WlhadlkyRjBhVzl1YzNSaGRIVnpMbk5sTUJNR0ExVWRJQVFNTUFvd0NBWUdLb1Z3VGdFRk1BNEdBMVVkRHdFQi93UUVBd0lHUURBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUjNwQWpXcnIxMEkvZ0R3OWZaWG1qNElHM0NNakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVTU82cWxUcFNSLy9oVUdINlhPaUpFaFQwdG5vd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUFEZ2dJQkFBdEpONkcrTkZJaWRDbFVuUmRUWnpIMVNGS2R1eFRxL0lFQVlnaTZtbzUxYTJrL0gxblhhWkhmRUdwS042UFZvM3orRmkxY3MrdmVMTkcrTlJJYXJpaGNKTlBNZ0M5QnVkd3lVSFdYQjd0YlFFcVlONlRHbTFyZEFPTzkrclVHNkJRd2lJN1Q3eXRoQko5dnA1c0VHUGFyZ3d3ckNPZmRWM0VuTDBrVmM1Z21kcHplWUFpemlyb1hlYUg1VWt0eWJuK3g3U25QU0trYVE1cHpxa2NYVkVmaFkvb3ArME1yR1RsRWlnS0taT1RxZkMzM2RZdDJoNHk5S0E0cE5HaUcxZEIzU1pyQWpjamZtVXRTcWp6M0FXRGxjMi9Wa0ZwdkJsL1d2QlhBcHZ6aWJMSTJXKzg5Z05kYzNkdXljeC9xc0dEZVJuNUluZnEzV2kzWjZxei9KdG1zdmVhandGVGtqQ3NMWDZlak53UFJ5czdHZEl3WndWYWVCTkI5YUN5VVVjZkltUC9vUzlway92QUsvQ05aMzdSQWR3eS9XRk1oQm9UeGIxdklIWmYyWmZCQUtGWkZPQ2R6SHZQc01aNkJlTFVSTnJYSzBkck5sT0ZiVjRQYjc0K3ZIODArbExmcXQ2MzBWcnlKSGJoQktXbkptMGhiUjhUNXVlK1JoazRPUk1oUllrcFIvdDNRTWNBSGF4VFdGeUFZditNeWZkT0VHN3NoUFVMaDFTMDM0RXQ5blVnS1MxS2dPdG9JSUVjSytRSnVUQzhtTXFKWkMxRnl6N285aUdsbnBSeFY5UUppeFBTUURwRzhyd08rMUFDYXV5L2dkRnYzNUorZ01EZ0h5QzVTUDJTMTYyR0R5WmVmdE1MQlhyL0dPdjEvYzVsMjNLSzlwTEVpR0ZYRDwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRnlqQ0NBN0tnQXdJQkFnSUlObVJmVHd2d3MyRXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4R3pBWkJnTlZCQW9NRWxOM1pXUmlZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNREUzTnpjMU16RWlNQ0FHQTFVRUF3d1pVM2RsWkdKaGJtc2dRMEVnZGpFZ1ptOXlJRUpoYm10SlJEQWVGdzB4TWpFeU1UTXdPVEU0TURGYUZ3MHpOREV5TURFd09URTRNREZhTUcweEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeExEQXFCZ05WQkFNTUkxTjNaV1JpWVc1cklFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBeFhRWnZmMy9nVWRJT05kZkRRdUIxcDRGMHlTcTJKTlZzcy9NVk1WNmpxdHJpOGwzQXlMLzFtQTRXUmxlTjd0a2NrRm9UaWtNWUphNzZnbHVMUmZmM0g2Q0NOSjhYV3hZaHlsWWc4c3dBdGdxTHdmNy9LNG9QekRrcjRPUEhZcGh3ME43bm11MmxoQlJBd25Xdmg2bmF3blpKOEpKdVV6WnN1cUFVZlIyaVRGZTR1UkpKZlkzdm5tMHRRWUF1TnJTa2JqU1FlWW9tejd4RXFKMzJvQ0U2bjhURnVEeDN0TDNFTEhNWDE5aG5PK2trcjFVWWRsUUhrTC9zNEhyNmhRbVA0L2dSd24xdENzeGdXOHhqNmEyZmtDcUN1RG9YaytlNmNuemc5SlZCWVIwVXhkdi9wczNtOGU4RlRLSG9oRzhHWW01bkFBMXp2WEYrbWc5bWxnWEhwYTZBWWVjdithTWxidjFrcDRnOGtzUzMwQVVjVWhuTVdML2J2eTQxTXNDT1NHdHZPZi9kVTlQa1JxOXBxbm9kRXk5OTFNS01xTFN2cFhxQWp3ZHY2ek5OaFRIWFB1S2lPOXk1bkx2UFFudGFKRnYvZWllTVFMdlRNTUpHN1NPWWlzR0JRMm0vMmEzZUlyRW1oV3dmNmN3RDJ0VUhjR084Q3pFc05nZUY1M3B4Z05zTDVxTlI4Wkw1ZnlRVXk3VWdnMGxUaEpBZFlpMno3bjF5SHRvRmdUSTdjNlgyMmVubFNqMDh4eVJudGd5M040Z0E4VUN3NUg3RFBmYkNlT2tBLzhhcVc1a3IyaEI5QXhjNVhSaUZ0ZU5sbFRwL2E1THV6aXBKOUs0SUJSRU40Nm5WKzNWSEpZSllBcjBtczJuVXZ3OFpnVk9CS0VOVURYRytaN0xyK2tDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRkhla0NOYXV2WFFqK0FQRDE5bGVhUGdnYmNJeU1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVlRDFCS0dNNDE3S0ZScmpZK2h6STVLVGQyc013RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFVd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCTFlSWkEyMDJscmZYd1RUSFdvT3o3WnhUaWF2U0kyM2FSWUVnN3A3WDNEb0hXbUI0TkxndHU4d1VCcGQ5UWZCdzZkYzc3dWU3WUJINFBHa2w1akZRNzYwTEs0Q29RNkJpWUdObFFIQXVIWS92cGMxYnVBcjdWZG5EU2FlM0htTTYzZ2pWSkdLK0tRR2QwUEhxTzZ2WDFoRFB4MFJ0V21mNU9qQVBDTzAzQ3B2RTVmNXZtZVYxYzF0WVU4VzRqcVZOMTNzaWZVa0xIbTViSlB5Y3Azc0tFdDNJWjFOS1c2ZHhuazlYRkxhZHVrRjRKQzhWelozak9xMEZFRU5EVkdYZkZGbjJQd2NueXloNzlIazB3UjhxT1M5WlI4YThRTS8wODJKN2c2SGNCYm5CVjBhbWFLdUpjcUpUMWw5KytIOWZOYU9oa2hHclhsVVN6dm01ZzVSYmNXUVI4K1JORjM3c3hPMDdxcWlTbmUzVTJVbWtlWjlsWDJLYnhoTm1KWjIrWGZpTEczN2FSVGxPTk1FcXhzemRDdGtod0pTZlJxU2tlK09NcEJ1TGZpcWpNTXBwQlVCQ3VEUVBlUStoTHJSMGh3L3V2aW5NNzYrVDNNMFkyK1QzS1JsK1RYb044Z3R2MG1NT2VXcTlMVEh2b2xnZTJFVDIrcTN0cEpNQWRGR3E1YnNCRzl3SENhaDZZZGpISUxIVGRNU09IYmNNZ1BDQjNqNUJCbnRRTDdyc2pwY0R6YURFT1BuakZiVnBiMWI1M1U1RE1vdmdQdVozODY4UEhpaEdEakMrMmNQZjlpa1Z5N3ZhYmk2LzFGU28zMWgyV0xVZjRhdStPZFI3dStxdmVGY0FHeUxjQVQyd3FyeXRQNUZaSkJGakNvTjhXMmFVUWIrOEszNS9SVkE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRndEQ0NBNmlnQXdJQkFnSUlBN3NMUVRFaHp1b3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TWpFeU1EY3hNak15TXpaYUZ3MHpOREV5TXpFeE1qTXlNelphTUdNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeElqQWdCZ05WQkFNTUdWTjNaV1JpWVc1cklFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUURhblNlK2JySnIya3YvdXBmVlE3ZXBHeUFCWDE3amNTeWRiaFlWUVhhR3NORmI4MUZCSithcHhVOS8xYUpZY0IrSGlERDFyejJIdHBSWkV6TGxUckI1QnkrOWxBZmFLMWR3aWRQZ1M0TFpyc1AvdGR2U1MyNXJHQW1zQTNIaXVYMlFKSVA4emowa0gzTFgzN2ZnZGQzMzh4cHhWZW5wSFVxNURtclFPK2RmTk9CU1FHU0RKTVJwanFOeEU1WXlkZERZSnBVYzEweVhaNm1iRHhCb2hoSFl5ZHVRS1YxWU16VHBwd0xtYVRLQVV1RzlwM0pnZkdmVXlDei9nc1RGVm9hNWxWVVRHVFF6TEk4ZUVYN0dhZWlnWHdSVXNHTHBhS1FRK2w1NndhZ3JPS3NTcVloM1NiVkUrTVNrMnAzMk5sZTFoai9YWUVDdFVNeG5WV1drcFFRRDlkY1RaeE1YRks3NzB3YWo3K2tBYktQMmo2aVAzYUhpbVpxanBFa1EyTEJXVzlSK1ZLdUFDbUpmVFcvbnBaazJWekl4REhDQ0hxOHQxY3d1VFRTMHZnTG9GZ1hJcGh5aFdJY1FlVDZhTE5tVDBlUEJIY2NwTXVSNlBvR3hIZVcxUzRMU09BeEZBMEMyS0M2enlJUXYyMFdQcHRUb2MzZURVOTI2N3hKTTVNTzgxRnB3dUU2YmdSTGc1L3p1NWp4ZWYvQ01KZlJjNzljUkhoV01YVnZGbUZORUZ1TGRXaVV3dkJaalFvcHJ5aStvS3Z4TzJ4NFN5Ujk5RXBJRVprZWYxeTJLWmdxKzhQWVkyWS9NMndrVVkrSEp3emh3dWV6bnZ6cjJOSVdZMmZzUzlwenZBRG9mRXczU3hkc2VNdjZIT2wxcll0VjQ1UmtxRXkxbnNGaldMUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUm5pcnF5NmtnY2V2VTdhRGNuY2dicmtXUExVekFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQVRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUFZM2M2b0RkL1F1RGpjUEFtay9oeHQ4ZVl5TUV6Z1M0TVVCREZBRWFJTTQ2NTdFS0VwMHhVNkp4SUZwb0Y1L1JkeVcvL2p2VmlxQTNyYlVXWW5vQUN6MDlvaUNRZ2puYVpKZ0hET1ErdDZnK2tWMlZuRUpHR28vVUQ2eGNuSkNGbWRrRUt3eGc0bmova2IxVlJ0UGpaaXdBS28xYVIxQ2pWU2k5S0VBVWluUXpXM0hNbnhDWDlzYzlaaTh4RWZyQlNWa2gyaFU2WUozaU1iOFVUR1d1RzIyRFJCeWQzNFNNQ0kyY1FPWVhWejJNZDVqekt3TU1yS1hpakJYSG1NU1RoRmxQbkdjUnZocUN2MzI3V2sxU1hQTzV6MmtaSkVINTd0VE1qNkUwMUhhRmdDc2dhanphTm5aOGpBRTRKTUhxbGVBMlZXY0hBWGo4bXJISEdVVmxMejdXNlJHQXh5c3BPQ3h0SnhJMUFRTUlQWGRoWkJCMXg0cG9pR3VEVjhNSTdDRmd3YW5kKzFsbW03a21qZ1luUFJLTnVHS081Q3RPRmZ2bDY1M2FrdEVjVWJSU2l3OS91ZW1vNU5JNFBYNHNXelVtMy9hRG9rU09HYVRmUk84cGJtak5CU2ltV0UyNDVENC9Hc0NyR3VQNkUyTXZrVWl4U09BVHh4N2Nhc1Bxa2xsVk82enlMUldyUzd6aEF4UW94UjhOcUNuUlFvVW9hOTNPNXRnc2kxQmNTZW5ocnRTYUNpM2Z2Vm1ZKzZWSE5iOEhRaS9sR256VHRYM2dWSXVESHFXL2oycTlrMkt0OGp5cXh1SFBJRytJcWxsczJsU2FHcDBPcDNLWFFZY2I4YisxTWdHdE1oZXpzcmpaTkZMRHF2aEpBSjJ6VjFybGd1UzlXQldwK3FXPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlUybG5ibVZ5WVhJZ1lYWjBZV3dnTkRVd09UQXlOU0J6YjIwZ1VtOXNZVzVrSUV0eVlXNTBlaUJtY3NPbGJpQkxjbWx6ZEdsaGJuTjBZV1J6SUZKbGJtakRwV3hzYm1sdVp5QkJRaUFvTlRVMk1EQXlMVE14TXpZcDwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPmV5SnphV2R1WDJOdlpHVWlPaUFpWmpFd01UZGtORFkzTlRRM016TTRaREZtTm1Fek1qSXhaVEV5TlROaE5EVmxZamhtWkdVMU15SXNJQ0pqYUdWamEzTjFiU0k2SUNKaVl6UXdOR1ZpTmpZd1pqUmtZekZtWXpNeU1UYzNaR0V6TjJaaU9UY3lZekZoTWpreE1UVTRJaXdnSW5KbGNYVmxjM1JmYVhBaU9pQWlNaTR5TkRrdU1UZzBMakl5T0NJc0lDSnlaWEYxWlhOMFgybGtJam9nSW5NM1YwaHhSVkJNSWl3Z0ltRm5jbVZsYldWdWRGOXBaQ0k2SURRMU1Ea3dNalVzSUNKd1lYSjBhV05wY0dGdWRGOXBaQ0k2SURFd016WXpPVGcxTENBaWNHRnlkR2xsY3lJNklGdDdJbWxrSWpvZ09EUXlNelk0TVN3Z0ltNWhiV1VpT2lBaVhIVXdNR1EyYUhKc2FXNW5jeUJRY21salpYZGhkR1Z5YUc5MWMyVkRiMjl3WlhKeklFRkNJaXdnSW05eVoyNXlJam9nSWpVMU5qQXlPUzAyTnpRd0lpd2dJbU52ZFc1MGNua2lPaUFpVTBVaUxDQWlZMjl1YzNWdFpYSWlPaUF3TENBaWNHRnlkR2xqYVhCaGJuUnpJam9nVzNzaWFXUWlPaUF4TURNMk16ZzVOeXdnSW1aMWJHeHVZVzFsSWpvZ0lrRnVaWFIwWlNCVWFISjVaMmNpTENBaVpXMWhhV3dpT2lBaVlXNWxkSFJsTG5Sb2NubG5aMEJ3ZDJNdVkyOXRJaXdnSW5Cb2IyNWxYMjUxYldKbGNpSTZJQ0lyTkRZZ056QWdPVEk1SURJd0lEZ3pJaXdnSW5OMFlYUmxJam9nTUgxZGZTd2dleUpwWkNJNklEZzBNak0zTkRBc0lDSnVZVzFsSWpvZ0lrdHlhWE4wYVdGdWMzUmhaSE1nVW1WdWFGeDFNREJsTld4c2JtbHVaeUJCUWlJc0lDSnZjbWR1Y2lJNklDSTFOVFl3TURJdE16RXpOaUlzSUNKamIzVnVkSEo1SWpvZ0lsTkZJaXdnSW1OdmJuTjFiV1Z5SWpvZ01Dd2dJbkJoY25ScFkybHdZVzUwY3lJNklGdDdJbWxrSWpvZ01UQXpOak01Tmprc0lDSm1kV3hzYm1GdFpTSTZJQ0pDYVd4c0lFNXBiSE56YjI0aUxDQWlaVzFoYVd3aU9pQWlZbWxzYkM1dWFXeHpjMjl1TXpWQVoyMWhhV3d1WTI5dElpd2dJbkJvYjI1bFgyNTFiV0psY2lJNklHNTFiR3dzSUNKemRHRjBaU0k2SURGOUxDQjdJbWxrSWpvZ01UQXpOak01T0RVc0lDSm1kV3hzYm1GdFpTSTZJQ0pTYjJ4aGJtUWdTM0poYm5SNklpd2dJbVZ0WVdsc0lqb2dJbXR5WVc1MGVpNXliMnhoYm1SQVoyMWhhV3d1WTI5dElpd2dJbkJvYjI1bFgyNTFiV0psY2lJNklHNTFiR3dzSUNKemRHRjBaU0k2SURCOUxDQjdJbWxrSWpvZ01UQXpOalF3TWpBc0lDSm1kV3hzYm1GdFpTSTZJQ0pNWVhKeklGUm9kWFpsYzNOdmJpSXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0pzWVhKekxuUjFablpsYzNOdmJrQnJjbWx6ZEdsaGJuTjBZV1F1YzJVaUxDQWljR2h2Ym1WZmJuVnRZbVZ5SWpvZ2JuVnNiQ3dnSW5OMFlYUmxJam9nTUgwc0lIc2lhV1FpT2lBeE1ETTJOREF6TXl3Z0ltWjFiR3h1WVcxbElqb2dJa1p5WldSeWFXc2dRbVZ5Ym1SMElpd2dJbVZ0WVdsc0lqb2dJbVp5WldSeWFXc3VZbVZ5Ym1SMFFHbGpiRzkxWkM1amIyMGlMQ0FpY0dodmJtVmZiblZ0WW1WeUlqb2diblZzYkN3Z0luTjBZWFJsSWpvZ01YMHNJSHNpYVdRaU9pQXhNRE0yTkRBMU9Td2dJbVoxYkd4dVlXMWxJam9nSWtkY2RUQXdaalp5WVc0Z1UyVjJaV0p5WVc1MElpd2dJbVZ0WVdsc0lqb2dJbWR2Y21GdUxuTmxkbVZpY21GdWRFQm5iV0ZwYkM1amIyMGlMQ0FpY0dodmJtVmZiblZ0WW1WeUlqb2diblZzYkN3Z0luTjBZWFJsSWpvZ01YMHNJSHNpYVdRaU9pQXhNRE0yTkRBM09Dd2dJbVoxYkd4dVlXMWxJam9nSWxOMlpXNGdSM1Z1Ym1GeUlFeHBibTVjZFRBd1pUa2lMQ0FpWlcxaGFXd2lPaUFpWVc1dUxuTjJaVzQwTmpRMFFHZHRZV2xzTG1OdmJTSXNJQ0p3YUc5dVpWOXVkVzFpWlhJaU9pQnVkV3hzTENBaWMzUmhkR1VpT2lBd2ZTd2dleUpwWkNJNklERXdNelkwTURrMUxDQWlablZzYkc1aGJXVWlPaUFpVUdWeUxVbHVaM1poY2lCS2IyaHVjM052YmlJc0lDSmxiV0ZwYkNJNklDSndaWEl1YVc1bmRtRnlMbXB2YUc1emMyOXVRR2R0WVdsc0xtTnZiU0lzSUNKd2FHOXVaVjl1ZFcxaVpYSWlPaUJ1ZFd4c0xDQWljM1JoZEdVaU9pQXdmVjE5WFgwPTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVQyNWxabXh2ZHlCQlFpQXdNbHdzSUU5dVpXWnNiM2NnTURJc2JtRnRaVDFQYm1WbWJHOTNMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWTVNRE15T1RnNUxHODlVMnRoYm1ScGJtRjJhWE5yWVNCRmJuTnJhV3hrWVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPk0weUVmN0k2VlhIN2NBTHNuR2tCbHgxODBTQT08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5UMjVsWm14dmR3PT08L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR6TUM0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UWXVNUzR4PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+K1UwNmRTZ0g2b0N0cHNiMC91TldDV3RSTHl3PTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj5hdXRvLXN0YXJ0LXRva2VuPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+', 'ocspResponse': 'MIIHXAoBAKCCB1UwggdRBgkrBgEFBQcwAQEEggdCMIIHPjCCAR+hfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjMwMzA5MDg1MjI4WjBYMFYwQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCEOzQQKfHFQDgAAYDzIwMjMwMzA5MDg1MjI4WqE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCAvCWV34CYDloKjdT+S+RM1nBxKuBOSFYYFHeV8kzah2zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAT896u23xTu0P0ayju9lvZX4mYU76iIMkyjaJ5ezuZRe1imIENhYZArQ082uqiwrS9W1Rfq2boLKCBLqUVAI6wnXGsNp4xIz0F8MtHUMUa0lQkk/IxKjywfw+hwYFyqtd1kH6TFWSi7JG6qkVDb081nU2F6TlFoopBc3WusGiKk/AEyukXVwbUNKT3IYquNICHvfE+jVcQYf789z86bvSGyPGLWOsTpBLD5kd9/oZBvcXuadlkwSA84idkiNTNkGhtXG2eynBsK/B1UWSXX/5Dh1zAUNF/23O4prK8o7rxpOjMkKQjBqb8C3kgUySu5fkBTtr9PH+fKYsFWttI/ySSqCCBQMwggT/MIIE+zCCAuOgAwIBAgIIDcUE/0BodzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjIxMDAyMjIwMDAwWhcNMjMwNDAzMjE1OTU5WjB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDCWRnDc9v4YqUB7AaYoLfx+lwf7Evci2HdNDGoqqpyT4+o7t+tpGkz2nUzgamHMyVmbykzivfORevE58Uh8SEnZCRsTi/PW3NsMTllBl4//chCjkNlpRGblT51iwHP9x75ir5WEs4GyyIRrOqky8C52PQy61GdTn2oprU6Wu6/zZMIj6KVUBuYkvHB2Is35LvY7VdWlIyh8vfXYkYapB209hE+248gQWsqGCrITZbhS7RoRTseB2Gqn3NCuro1uSkb07fP0QwA/aPNJX9FCa/11vi6JKqqEiwI3q9ojiJ2RAynp8ipPNvn8AovWCJ3Z/+2FYiAs2tsoH/2SIg1MKjdAgMBAAGjgZEwgY4wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwHwYDVR0jBBgwFoAUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjIwHQYDVR0OBBYEFEqX2vsB/Oh2kmfJPl1ON6+tNuwbMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA9Bj3cuCmmqLFyXn91zCjNVMjzjtnZlS1jc34kgNrwO1r2W9Dp9jMRZtHpGX3my+/7vr3jylB3qdX0OQupEqyBr6GsFfcojpIKIhs/D47cYAQMkmQfctV03UuebM/SAgGZR/yIvlQLiC52x58trWiN63AeVBopljHG4I+mLw1flBRu/1LjRRG7I1gmhXcZmodRQOEEF8okCrLqIzTZv4/Y+fs7TdigSfMeVQpdieGr9f1nMdRndcpgBmUErS+0PUoUTzBGYIKbnPSKWUv/9RJPAkJugf8kNKLyNwHHvbi+dibNC9JwyJiWL7S8QHwDe48b/clDl107GgIVMgEStGSNKK4ns4blinpJs8PoIR49cgR61sYuAPub+gaf1dimhc3qlqKWTYBDOLS9+d3ugyWw7gKDxygbalTsR4kERDO/jEKmg6wPmaM77Coh5ugpW1xAUBonrma3n8cdwEN35izPAwB45DEKc09E8p00l8Wl9O5Mi28feOMSF/QF6O6MFGtkgP90QpF+70BoVm1Ns5hQsJEmfyRPNFhvUL+SdzVc6pYOQWO5vvm1B86suZn3JmCbJG2pB9AQC5uvGL1v7IRZ177aD50gq7eBCIlgw1kP8to3rNXx8JQTAxmGMe7p1ffRR6ZC8/jAfENyEY7x99Qe+p4pY/s1Dn6M0IX8Juqb5A=='}}



SDO for Lars Thuvesson (10364020):
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SDO for Fredrik Berndt (10364033):
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SDO for GÃ¶ran Sevebrant (10364059):
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SDO for Sven Gunnar LinnÃ© (10364078):
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SDO for Per-Ingvar Johnsson (10364095):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/4509025/6e39ac99f0592ca4ec30f2fa6e5ac8cb6fd8fd45/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2023-03-2109:47:31
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2109:54:45
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2109:55:10
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2109:55:10
                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Mattias Johansson (10539644):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/4582210/2618aa70a8f5508113bbbabe3ff8debb2923289f/?asset=verification.pdf
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                    2023-03-0908:10:22
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Bill Nilsson på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag som en undertecknare, Roland Krantz på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag som en undertecknare, Lars Thuvesson på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag som en undertecknare, Fredrik Berndt på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag som en undertecknare, Göran Sevebrant på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag som en undertecknare, Sven Gunnar Linné på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag som en undertecknare, Per-Ingvar Johnsson på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0908:10:49
                    Fredrik Berndt på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0908:11:10
                    Fredrik Berndt på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0908:43:40
                    Bill Nilsson på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0908:43:52
                    Göran Sevebrant på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0908:44:13
                    Bill Nilsson på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0908:44:29
                    Göran Sevebrant på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0908:52:56
                    Roland Krantz på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0908:53:46
                    Roland Krantz på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0909:48:24
                    Sven Gunnar Linné på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0909:49:34
                    Sven Gunnar Linné på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0910:18:18
                    Per-Ingvar Johnsson på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0910:19:51
                    Per-Ingvar Johnsson på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0912:09:46
                    Lars Thuvesson på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0912:10:18
                    Lars Thuvesson på Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag signerade.
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                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Bill Nilsson (10364510):
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SDO for Roland Krantz (10364518):
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SDO for Lars Thuvesson (10364536):
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SDO for Fredrik Berndt (10364554):
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SDO for GÃ¶ran Sevebrant (10364559):
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SDO for Sven Gunnar LinnÃ© (10364563):
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SDO for Per-Ingvar Johnsson (10364585):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/4509235/23abe6ab40b6b9b07fbbfaf8c0cc3c53c7dcc062/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2023-03-2109:48:25
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2109:55:29
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2109:55:52
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2109:55:52
                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Mattias Johansson (10539728):
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Sven-Gunnar Linné på Kristianstads kommun som en undertecknare, Göran Sevebrant på Kristianstads kommun som en undertecknare, Fredrik Berndt på Kristianstads kommun som en undertecknare, Bill Nilsson på Kristianstads kommun som en undertecknare, Per-Ingvar Johnsson på Kristianstads kommun som en undertecknare, Roland Krantz på Kristianstads kommun som en undertecknare, Lars Thufvesson på Kristianstads kommun som en undertecknare.
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                    Lars Thufvesson på Kristianstads kommun öppnade för första gången.
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                    Lars Thufvesson på Kristianstads kommun signerade.
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                    Bill Nilsson på Kristianstads kommun öppnade för första gången.
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                    Bill Nilsson på Kristianstads kommun signerade.
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                    Göran Sevebrant på Kristianstads kommun öppnade för första gången.
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                    Göran Sevebrant på Kristianstads kommun signerade.
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                    Fredrik Berndt på Kristianstads kommun öppnade för första gången.
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                    Fredrik Berndt på Kristianstads kommun signerade.
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                    Roland Krantz på Kristianstads kommun öppnade för första gången.
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                    Roland Krantz på Kristianstads kommun signerade.
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                    Sven-Gunnar Linné på Kristianstads kommun öppnade för första gången.
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                    Sven-Gunnar Linné på Kristianstads kommun signerade.
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                    Per-Ingvar Johnsson på Kristianstads kommun öppnade för första gången.
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                    Per-Ingvar Johnsson på Kristianstads kommun signerade.
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                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/4582232/bed4bf4de719839ed5a744fb622715de6c084ecd/?asset=verification.pdf


SDO for Sven-Gunnar Linné (10555997):
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SDO for Göran Sevebrant (10556020):
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SDO for Fredrik Berndt (10556043):
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SDO for Bill Nilsson (10556055):
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SDO for Per-Ingvar Johnsson (10556061):
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SDO for Roland Krantz (10556069):
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SDO for Lars Thufvesson (10556086):
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                    2023-03-0908:18:52
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Sven Gunnar Linné på Kristianstads kommun som en undertecknare, Louise Rehn Winsborg på Region Skåne som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0909:33:25
                    Sven Gunnar Linné på Kristianstads kommun öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0909:34:32
                    Sven Gunnar Linné på Kristianstads kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0914:26:25
                    Louise Rehn Winsborg på Region Skåne öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0914:27:23
                    Louise Rehn Winsborg på Region Skåne signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0914:27:23
                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/4589052/91cc053b439b72a7f5dfbd09ef1c6443edd32627/?asset=verification.pdf


SDO for Sven Gunnar Linné (10363798):
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SDO for Louise Rehn Winsborg (10363880):
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Sven-Gunnar Linné på Kristianstads kommun som en undertecknare, Göran Sevebrant på Kristianstads kommun som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2213:45:28
                    Göran Sevebrant på Kristianstads kommun öppnade för första gången.
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                    Göran Sevebrant på Kristianstads kommun signerade.
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                    Sven-Gunnar Linné på Kristianstads kommun öppnade för första gången.
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                    Sven-Gunnar Linné på Kristianstads kommun signerade.
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                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/4508964/53c9750cd4bf4599f40359307039db1ad1aaba86/?asset=verification.pdf


SDO for Sven-Gunnar Linné (10556135):
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SDO for Göran Sevebrant (10556138):
{'status': 'complete', 'orderRef': '58474490-6226-4c38-a743-d2923a8e9f1a', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1770245999000', 'notBefore': '1675551600000'}, 'user': {'name': 'Göran Sevebrant', 'surname': 'Sevebrant', 'givenName': 'Göran', 'personalNumber': '194503143531'}, 'device': {'ipAddress': '193.15.214.139'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPndaemlWT3kxcjlWQm9KTW03aGtOTWEvaDhqU085MHlMMWlGUmVpZndxbkU9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5JZytlODF4NisxbnRPSGpWWUpuV1IyMzVjbE5hdHd2b3hEWi9XZCtqK0NjPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5qVTltd0JaYlYrL2g1b2Z1dTBPNUdFN3RRc2lmRUk2STRjMlR6Tk16b3A5b01rSEdNend3TENHaXMzazVlcHgvZXRmMU9tSGFLdEJ1cEdpQ0dweFhOYW1YVWJxUVBLaXpXcWJwckRZanNnNU1LZXFhOEJuWHBkRXFmZWt4dktMdGV5S1JkVTczVy9HSURzWGNSeVVXYUhlcEpiSmVCeWhueGtZM1FULytsSGRCQnBQZGlweGJtNE8wVy9GZWg0TFgwa2hvWDJPRU1LRlRzK1M0RjQ3SVV2cnpVdC9DWEdGNEhNbUJacUlLamJ6MUNoajliNUpkdDhoYjlMZ2tpZzhKUjYvVEJ4UFc5S1NtajRybmp4SGVpSGhJWWpreTRUYVRob3J2ZnJUdTlPcjV2ejJDeElNQ3BGRXZuMzFzQVB3L0MzSmRwZ2VVK3AxNVE1OEE5SEtuSFE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGY0RDQ0ExaWdBd0lCQWdJSUZEd1VHdVNnejd3d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3ZnpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhLREFtQmdOVkJBb01IMU5yWVc1a2FXRmlZVzVyWlc0Z1FXdDBhV1ZpYjJ4aFp5QW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF3TVRrM016Z3hNVEF2QmdOVkJBTU1LRk5yWVc1a2FXRmlZVzVyWlc0Z1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05Nak13TWpBME1qTXdNREF3V2hjTk1qWXdNakEwTWpJMU9UVTVXakNCeURFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhLREFtQmdOVkJBb01IMU5yWVc1a2FXRmlZVzVyWlc0Z1FXdDBhV1ZpYjJ4aFp5QW9jSFZpYkNreEVqQVFCZ05WQkFRTUNWTmxkbVZpY21GdWRERVBNQTBHQTFVRUtnd0dSOE8yY21GdU1SVXdFd1lEVlFRRkV3d3hPVFExTURNeE5ETTFNekV4T0RBMkJnTlZCQ2tNTHlneU16QXlNRFVnTVRJdU5ERXBJRWZEdG5KaGJpQlRaWFpsWW5KaGJuUWdMU0JOYjJKcGJIUWdRbUZ1YTBsRU1Sa3dGd1lEVlFRRERCQkh3N1p5WVc0Z1UyVjJaV0p5WVc1ME1JSUJJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBUThBTUlJQkNnS0NBUUVBc1J3aUk5R05XL2l1bWhJREVlazMrckd2d1dRYTk1MTcrMzRGQjNBK2xYY3I5K3FXeGRJZXppcElFa2JzY3M1M3V2eWlXV1F4VE4rdHpLUDdnaEhaU2RZRzNDWWRsMDJsalVnTEMrS0M0WkIzYldObUYyOVlJMXpUUXF5eUE4cExpcGd0UXRiUTI4MWtxL1RDa1hma0JmR2twOVF2NTV5ZUNmRkJYN29ScWZtOGc3YVJLdlRCdm82V1B5VDhZSjFPRndTSThTeWRxc28rNUwxeHFKTE5DUkFtK0hyeHMvT1lJRDhsNUJGTURqamwrN3ZZcXRaSDNDUk5QM09jQkxsb214WTI2dmhBaCtzcW1NSzVMVkFIR1lmQmlObDNNQmloSERXREVPVHRudSthZm1Pa1NFOFlDYzIrVkpJaWpEdkZvVFhKZWV3dzc0Um5aOXAxTUxreUR3SURBUUFCbzRHbE1JR2lNRHNHQ0NzR0FRVUZCd0VCQkM4d0xUQXJCZ2dyQmdFRkJRY3dBWVlmYUhSMGNEb3ZMMjlqYzNBdWNtVjJiMk5oZEdsdmJuTjBZWFIxY3k1elpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0JrQXdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVMUR4Um5BeHIreStaeks1aXNwYVQyMU42SzVRd0hRWURWUjBPQkJZRUZMdVF3cFllTnp5NC9TRDJIQzV4R2VJZUZveFdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQ3dVQUE0SUNBUUF2RWxaaWNzU2pNT0pZcHhNSU83ZTlDSWJBYXJRbmlycjBQR0hhUHQwN2l5SmlJUVplR0ZVQUFJdkxaNS9YUGhKdGo1TFNPdlBqTjdvc3JLR2UxY2VuanQvRkpQbTZ6aVdwSTJkWG0wRU9JMTVKc0RRN0g4K3ZxbjFpV3FDNUVIZ0hoSGlLNWRiaG9BMG1GY1QxSXRHZDZoU0Y4eFVITGdWRDlJOG1nOTBJY1Z0SjZ0WUUwakt0OUZUZktMd1ZGU2xsTzZHM2Z2M3JhaE5zU3F0U3R1cUJ1U01UUGJpanRVK2FrakIzbU9FSkwzK3owYXRWSXl1dGxKUW9Lc3FRMGkrcjFoV2hrNXdLUkZ3VDhucFJqVjZ5WHBDQmpvK3BWZ0dka0o2SEdxNEY0eHd2TG9URldpNWtSVy9DTkdxSWRZaGEzWVcyRy9FYUNhUTcwQ1JpbjBDUnZpTXorNGgrczRsVER4K1NsbGFLT0VMMHpudFFpcFUzdWwreFhxZlZ1clZlc2NaK3JJNHk3am5tZEYwckJwR0hiWE8xWk9jTkk5VFFkZzNzcEg1Y3d5MTJFRHRXcnBMNzVaYzNOK3Iwbk0zY2dBK3RjOHZZUEJwODVkdGd5b2pIR3VpR2NKd1lkTndneWNGSGRxb3NtNVd5c1lsWHhWNllTMmM5dGwyMVlkSXJSTmZGcWd1MDU1S09OT2pRS254OEhmaWdnZ1NGVzBpSlpjTmZsVGxJSGhDSUFkMTZ5bk13S0FGZFkwWHp0OHRuOGN4M0pLaDFIS2hSYlphMU1ueFY0QnBRY2hEQlQrc3NaRnpnU2Jzd0pLMXQ1bGxJUVcvZnJ3QlNZa21tK0JDUnhrS0ZhU1orK1M2MVJBVThKRENwWkMrZFNQaGZBNld5RDcvc3NZUjZwZz09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGN2pDQ0E5YWdBd0lCQWdJSVorbDZmdDdkZVRVd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3ZFRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhLREFtQmdOVkJBb01IMU5yWVc1a2FXRmlZVzVyWlc0Z1FXdDBhV1ZpYjJ4aFp5QW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF3TVRrM016Z3hKekFsQmdOVkJBTU1IbE5yWVc1a2FXRmlZVzVyWlc0Z1EwRWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRBZUZ3MHhNekF4TVRjeE1qUXdORFZhRncwek5ERXlNREV4TWpRd05EVmFNSDh4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1TZ3dKZ1lEVlFRS0RCOVRhMkZ1WkdsaFltRnVhMlZ1SUVGcmRHbGxZbTlzWVdjZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1UWTBNREU1TnpNNE1URXdMd1lEVlFRRERDaFRhMkZ1WkdsaFltRnVhMlZ1SUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUE3NysvZ0M5WWdvYnN6TzBTN2VlbDVWNDF4dk1TczBRaGFpK0xUUHlHOCtBSngrSmIyZE9rVmUwaW40VzJMT2RYUmpobjBGY0xRaE1GOGc1V2JSNTdwOUFHanFOQ1dQblh6UDg3alFhaTVDU2RNVUd1K2dWQUY5OTVLVmMrTDE3Qys4RFhpSjYzR1lhZ2Y4MDBla1RKMmpVUWVGdlhUZEw4dllvMVgveXVNM091OVptQzlQMmRpSXhsVElBQmUrbmdCY0drWHNqaUxxMTFaNU5rZk1qWmh0Z1BLZDlocVBKMEZiNnUwUFBtWDNyYXdaVjVZVnFvaDNPM1JyWEhVeGw5U1M5T3I3Z1MyNUFVMEgwWGxlZnZsVXNSaFg5SWdXdEZSby9PVnc2emlmRG04cHVjS3NCZEczV290SC9SVmwyMXM3cHBBY1AyTVV3OFUzK253cldwMFE5dWx1VzBoekplUEI1c3FpOHlmVTF1S3gvYUNhYkNxNDMxRmtkNzhyNFFmUDRrL1JZcWU1ZER5dzBRaGpsc3BIbFFOWE5PMEJzSnZTOWVxS3VhQTNOeFZJMUlaT3RxbWQ4cU40eVZXT09FQ0xPQVp0S3RoZmNUYXU0MWxSVW1hTUVEMnkwenpjdXh2cExMWEgrV3VYaS9wOG8rdG1FNXpPdlUxQ3JlR0dTdmpXQm14TGZLU0JUZ09FbE12bllSL2hmWHNxZmhwVXpQaXRTaE1aYWZJK2FUSlBNT2FNMGlEMktxRnZmVnBsaEdJM1phQXhySnhnaVRCdUNFTWNrUGlwQ2RLcWpyM1pCdThmVEd1T1hLa2QzNUd6QlFYZE5NNnFPTDNJWDZpbTVRbVhwYmJ6c1hidlU2WUFLRTg4WDJWVzFsYktBSVNmNHhkY0U4VHdOMkpvY0NBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGTlE4VVp3TWEvc3ZtY3l1WXJLV2s5dFRlaXVVTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVUpKdkNMRjJOcFUza2xpdHliTHkvNWphZ21yRXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUEydGdZNEcvZ01GTHRpRyszcm9NalZDd3hxM0VhZHVGOVYyYnJLYVRyTHM0dzBGWFpCYjRLRlpadTE1OEhMNW1EWUM4VFRMT2Y3TXd3ZDRaRlJBVGJzZGVMUUNOcStCKzN4bU95ZnZYSUhBUjZoRTdFWm0xUWFzRDlRZ2t0am44NWNZd09Bc2tQYy8wQ1FVUGFVbG9uNzdnTnFjL2Q0Z2pNdEVnOUxwb2Q2WXhNcTJyUHVaUUh0V2VEWm53UllTVWkvZTlLdVJPWW1lWHNyeFpVaHBMbURkWlVWdHIyWWZza005d2JuOGZyU09HNkRoUHM3NGlCQVYvemtScW1vaU56MVIvZ1hMSjJHSEJyUzdjbDBGUWd2SXJuQ1lYSEg5a3JkZlRPYnlLSUJoMFB1M3VyL1VvLzg2QjhRb3JqWWhFVkJuQnZiMndId1ZzeVJuU0tKMXVjSnZHUVpkSzFlV203Ky9xZ01teGhCNkpoYnNtalRCZkVxZUV0bG96WkRwMGNWRkpXSE1Walh4Z3UvUkdiTHUxSVpmbFF0STc5SWF1Rm9PbjRlRk9DM2NrMU43cFYrMXVTc2kralFVWUJ1RWhnSTRXMkxIMUdXTkpuUDZuS2psU0orZ2Z3a1pyajhjcmNwQ3dURk5KREV2TFRaME1HNWZCQXYyNDVlb3A4ek1xWmZBUGpTMGJjT3ppV2c2WkxxRDA5WXZhSDhoazQ3a3RXdFRRZ0c2NXJwMTZNdTlDbXlvTVM2N3hvbEFGdFZIQUkyd1hHL09ZL0czanhlSHhTNW55R3UrZU03dTZqN3VYN2pEd0xtZjVBOWdVUzYvRmtzTzBndWVIQkh0OGhVb3RaZ1dsYmZ0UkNwRk5OZnJSRUcyWVkrMDJOWHI4UHAyT08yeEx4M3JKaFZnQT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGMGpDQ0E3cWdBd0lCQWdJSVZkYVVEQzljYWE4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNekF4TVRVeE1qRTJNekphRncwek5ERXlNekV4TWpFMk16SmFNSFV4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1TZ3dKZ1lEVlFRS0RCOVRhMkZ1WkdsaFltRnVhMlZ1SUVGcmRHbGxZbTlzWVdjZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1UWTBNREU1TnpNNE1TY3dKUVlEVlFRRERCNVRhMkZ1WkdsaFltRnVhMlZ1SUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRGxxd3ZoTHRIdHQyVGg4cnJOdXZpbDd0SnhKZkgwaDBPM1IwYlJRU2lZZVlVUGUvYVA4M2prT0J0WlBvVkdSSE9wYWtRang0ZWJsN05JU0ZsV1Q5SzgzVUlTelBIQmNvQlJ2TC9SS2hmb0cyaUNrUndxWXdNc3JuV2ZCUVBnNGR2c0JxdmRhR1k3VjMvVmlCc2hzWkxLaGdpWnJWU3lwNmp1L25mektEQ3AvVkQrOXY1Y2l1am5wY3oyeEdud1FibGV3bitoVkxqQjBYTHhhajdEbS94WW5ldi9iV29CL0JxckJLeG1SbkxZM0dud3N1Sjh1bmlsclgvdUYyZWduYnNKUWVvNzZXWFhtNE11M0lvUjhweERxMDVaMlRRcE5ZM1FnZmlCTTVyVlBYd3ZqdlVGV2JHNTZSdUxnY0s3TGMxNUJGd0ppbE1iNXI5MGN5ZGtrakVuZzIxbDhzYitGYmdGTHBlbEJDZDRzZGU2Y0YyaE53ZVAxVWduSnZQUDRlYWNIUXRINjRUdW9LZkd6L0FsZExvNnJWcnI1cXg0NXZEaTcwQlI5UU1LM2xGQnBUUk9RMnEwdFNacjI3bU9oclZINEtxaWNndWsxSVQweHBEN2hpSWc2RzF4ZDZIWW9saTNxTVBFdTFFYkJWN2xTNmlZTnFtMG16SHR4U1ZFUDZZRkhZd1pBL0dYU0dBejVMeXd2Zm90aUxuUzFPNTBaNnp5RHUwZkgrcE9NNmJqMEc4eUZCRDVnOHkybWkzaTFlVk1PczJwdzFhU2ZJQVQ3S3N5V0FRZ29yMklEOVl6cmdkNGdLWFZ2c05DOHFXRFdqQTZhM3J1cFk5T29JUGRzS2tuSlpBb2ZuNWt1OGZQNHlHM0l0aERZelZCZEJMOXN6ck5vamc4aFVvVGx3SURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVKSnZDTEYyTnBVM2tsaXR5Ykx5LzVqYWdtckV3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSbmlycXk2a2djZXZVN2FEY25jZ2Jya1dQTFV6QVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJBVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBTEdhL2Y0aWRxZzZFWk90TTBiMkpMS2ovcW5raEZwb0tjOHpEdFN4ZVRiTmRNUzZRaWdkU1B1WTBiTmt6VXQ4M05XNzdIclNCenk1Y1RXWFg3TmthY0pVVWQrWkxVRmcvUlk5eE14L2lkNXdoSklDSVB2WjErdXNRQjB5dFR2azBTeGdhRXNPRjMyNWV6WVYvR2ZpdGJ2cEFGUEFhcENlRlp1RERUdzJWTkpNd3ZhK0V5S2QwY004YlhPYSsydVNBRXZFQ21WcWoxNmVkRzArTDJnQkEwVG5YM1JLb0xsYzA4RXJzTkNuWlY2NGNEMDczQW0wWDNaSHFCOHZzWFMwQlFYazZQT2NqRHFHU0JLanZIcEZvVy95eU1IbGQxdmNFZENCUTFHWDBFaEpTUVdRclNkN0JWdlZMdXZ1ZFRqOTBtUDUrSUhhMUhOR3dlZE00Sy82S05kcUN5SnNtT2hKNitMd25WM01jSi9yTkFlbVRQTFRxM3FVNFdMODFYZVRJREpNcDRlMmRuVnVnMmg0NHpHKytIRitmQWcyRXlJRXorWDBUd0FtUEdidnlBQXRIdEozWjhONitPS1BsQWZWMk14bGczSTZiWnAvbndDS1d0cFZCRlJiUFlLY0ZwUzBjS2tIWlRBNXNKSVRkSGZTTkZZbXgrbjJoM3VsbEZVVE1yVlVQcDdVSDRnVE9nSWVHeUhUYlp6TWlEeDVneEU2UW8xTHlZeC9qZ1BGNWhNNmVvQnlpRU83Ykk1NHhJeVdLN3UxUHJrNTZIZnk4Y3hkZERWQUlNTGdkVG1GS2RRMnJJcXQ5Q0pWNCtuQjRoelErWFAzcW10RGE2b2tFTnNpMFFsTVFQQWMxNUo5Wm5oK2VWMkZGbFcrbkRiaDNwUnJOZFRKaERIaisrTTY8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+VTJsbmJtVnlZWElnWVhaMFlXd2dORFU0T1RFMU1DQnpiMjBnUjhPMmNtRnVJRk5sZG1WaWNtRnVkQ0JtY3NPbGJpQkxjbWx6ZEdsaGJuTjBZV1J6SUd0dmJXMTFiaUFvTWpFeU1EQXdNRGsxTVNrPTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPmV5SnphV2R1WDJOdlpHVWlPaUFpTWpVME5XSm1aR001T1Roak9XWmxPR1l4WWpsalpHWTRNakF5TnpReVpqUXlaVEZrWkdNMVpTSXNJQ0pqYUdWamEzTjFiU0k2SUNJek9USmlPVFZpTVRkaVptUmxZVGRpTnpFMlpXSmpaalZrTlRSaU5HRXhZek14WmpreVpHUTVJaXdnSW5KbGNYVmxjM1JmYVhBaU9pQWlNVGt6TGpFMUxqSXhOQzR4TXpraUxDQWljbVZ4ZFdWemRGOXBaQ0k2SUNKaGVuZExhR3RoUXlJc0lDSmhaM0psWlcxbGJuUmZhV1FpT2lBME5UZzVNVFV3TENBaWNHRnlkR2xqYVhCaGJuUmZhV1FpT2lBeE1EVTFOakV6T0N3Z0luQmhjblJwWlhNaU9pQmJleUpwWkNJNklEZzFOemsxTURjc0lDSnVZVzFsSWpvZ0lseDFNREJrTm1oeWJHbHVaM01nVUhKcFkyVjNZWFJsY21odmRYTmxRMjl2Y0dWeWN5QkJRaUlzSUNKdmNtZHVjaUk2SUNJMU5UWXdNamt0TmpjME1DSXNJQ0pqYjNWdWRISjVJam9nSWxORklpd2dJbU52Ym5OMWJXVnlJam9nTUN3Z0luQmhjblJwWTJsd1lXNTBjeUk2SUZ0N0ltbGtJam9nTVRBMU5UWXhNREVzSUNKbWRXeHNibUZ0WlNJNklDSktiM05sWm1sdUlFaGhibk56YjI0aUxDQWlaVzFoYVd3aU9pQWlhbTl6WldacGJpNW9ZVzV6YzI5dVFIQjNZeTVqYjIwaUxDQWljR2h2Ym1WZmJuVnRZbVZ5SWpvZ0lpczBOaUEzTWlBNU9UVWdNalVnTVRjaUxDQWljM1JoZEdVaU9pQXdmU3dnZXlKcFpDSTZJREV3TlRVNU5Ua3lMQ0FpWm5Wc2JHNWhiV1VpT2lBaVEyaGhjbXh2ZEhSaElFSmhibVpoYkhacElpd2dJbVZ0WVdsc0lqb2dJbU5vWVhKc2IzUjBZUzVpWVc1bVlXeDJhVUJ3ZDJNdVkyOXRJaXdnSW5Cb2IyNWxYMjUxYldKbGNpSTZJQ0lyTkRZZ056SWdPVGszSURJMklEUTJJaXdnSW5OMFlYUmxJam9nTUgxZGZTd2dleUpwWkNJNklEZzFOemsxTXprc0lDSnVZVzFsSWpvZ0lrdHlhWE4wYVdGdWMzUmhaSE1nYTI5dGJYVnVJaXdnSW05eVoyNXlJam9nSWpJeE1qQXdNREE1TlRFaUxDQWlZMjkxYm5SeWVTSTZJQ0pUUlNJc0lDSmpiMjV6ZFcxbGNpSTZJREFzSUNKd1lYSjBhV05wY0dGdWRITWlPaUJiZXlKcFpDSTZJREV3TlRVMk1UTTFMQ0FpWm5Wc2JHNWhiV1VpT2lBaVUzWmxiaTFIZFc1dVlYSWdUR2x1Ymx4MU1EQmxPU0lzSUNKbGJXRnBiQ0k2SUNKaGJtNHVjM1psYmpRMk5EUkFaMjFoYVd3dVkyOXRJaXdnSW5Cb2IyNWxYMjUxYldKbGNpSTZJRzUxYkd3c0lDSnpkR0YwWlNJNklEQjlMQ0I3SW1sa0lqb2dNVEExTlRZeE16Z3NJQ0ptZFd4c2JtRnRaU0k2SUNKSFhIVXdNR1kyY21GdUlGTmxkbVZpY21GdWRDSXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0puYjNKaGJpNXpaWFpsWW5KaGJuUkFaMjFoYVd3dVkyOXRJaXdnSW5Cb2IyNWxYMjUxYldKbGNpSTZJRzUxYkd3c0lDSnpkR0YwWlNJNklEQjlYWDFkZlE9PTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVQyNWxabXh2ZHlCQlFpQXdNbHdzSUU5dVpXWnNiM2NnTURJc2JtRnRaVDFQYm1WbWJHOTNMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWTVNRE15T1RnNUxHODlVMnRoYm1ScGJtRjJhWE5yWVNCRmJuTnJhV3hrWVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPmViWUJiekN5RlphZEdLbkhkWVlmT2w0RVlJUT08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5UMjVsWm14dmR3PT08L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR6TVM0eU1RPT08L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFl1TXk0eDwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPlM3L0VxTWEvVTFtMGdFZFNGNFNJNUN1aWhiWT08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=', 'ocspResponse': 'MIIHlQoBAKCCB44wggeKBgkrBgEFBQcwAQEEggd7MIIHdzCCATOhgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9Ta2FuZGlhYmFua2VuIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5NzM4MT4wPAYDVQQDDDVTa2FuZGlhYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMzAzMjIxMzQ2MTFaMFgwVjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFKxVLpqcbHSHO32zhLzUnmWNQC/eBBTUPFGcDGv7L5nMrmKylpPbU3orlAIIFDwUGuSgz7yAABgPMjAyMzAzMjIxMzQ2MTFaoTQwMjAwBgkrBgEFBQcwAQIBAf8EIEhG1MUB4gfght+rsgKpIS24S3c5daTN1vzztibZpfXwMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCFN2cqNWq5Q/yaaITgbReZB1v24S5lmU689V+GEBPpAvxv89SYg9xe+UVs7cH1d8HFitAD4Y6T91l0QppJAphyJ80oph4XcScPTSXvF3uq9HveB1msRLC2zyk7QXIoKa8jvcpxlcjAM8pE082jUGgaQUBF9TYYNoygqRjmrPdXrREhkOGWMqJe0NULn9qiNgHxMWm9Nz8XMru8naLX1TzUt/l0ctKdP/5nRyE8/RdHQxSZAAF+4rU0vU6X9v+zMlhi0ObPWWfWp96if3Ty/q9tZYA0iDdNUg78Q7E6QJvegZ8Sz2Gcrb/DnwZMNMLC5hxJGzfUer/QD0iP+R65Y3w1oIIFKDCCBSQwggUgMIIDCKADAgECAggPUxLO8YfH5jANBgkqhkiG9w0BAQsFADB/MQswCQYDVQQGEwJTRTEoMCYGA1UECgwfU2thbmRpYWJhbmtlbiBBa3RpZWJvbGFnIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTE2NDAxOTczODExMC8GA1UEAwwoU2thbmRpYWJhbmtlbiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMjEwMDIyMjAwMDBaFw0yMzA0MDMyMTU5NTlaMIGMMQswCQYDVQQGEwJTRTEoMCYGA1UECgwfU2thbmRpYWJhbmtlbiBBa3RpZWJvbGFnIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTE2NDAxOTczODE+MDwGA1UEAww1U2thbmRpYWJhbmtlbiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCpJXGDjFNxtKRvrTp3skZGdxD17unU8k1h1xP89U+VzHyxUxZLPEF+I5LV9oqvLUbCmUg+2+kgfmC2J9fB5PcsC0S/QS63xp0bYBz4fGQlvOhEx+KrTy/FV/w5CvoUPMWxGJnIUhon24G3W5EymOZ3aWjVripWOVl467zDcRRIR+mkUZz/P6ABAOu1GugTGR9o2EmQt6ZEDDByHucO/78Eve+m6e/4RcO9lJMP95OriVxkQzS2FWxqBdUbTDHPxoDeAwxyeTDdFfqFHAhfqc1tBde0qbZDQug+R/cfaXNFx6U7CR3bynZVQQj+8Jxt69FBdfw+fM9s9i4MSIgBT5gfAgMBAAGjgZEwgY4wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwHwYDVR0jBBgwFoAU1DxRnAxr+y+ZzK5ispaT21N6K5QwHQYDVR0OBBYEFDJq5ziWAQVuyIzvrg9dInFPZh0tMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBtLKOJN1befv8LO1rdLW/qHOvV0IKet7jAgtirQBpUpFEzBg+ORq8kNT1APUyA0N2B+ZWgtNkysWmrX0wGosWvzpCeJ2DB1BC+TpwVLKt2Xsaff/wgO9H3PmsYuXS/oOU5lCPY4Zr3/0bZKJTv1DoBnNoSHhn3fB8m28q7Ui6DDZOdBAsfD8GruBur3YnJLnhuWEHSxo112NamCLBtF4rTyYVJIDAPBYeb3KCh6ueSwcDqOoUNgMwfSq/pzvZllmGngvSq/Rq4PbtuLHY3ICoQ3bnNdX+i9KpGN8p+zp4hkGlC7FIaNvWqy66bEktMkQiGUHMMNYuXjLS8mjeGjMS7gPfTDUtxcSW+LVFapcgFhMII6Dtw0VrBYf3b2A1FNnLJnilRH0OdObZgwXcSB8k+XALi+Uk+Ymcfauykg4wi95TRwLOEtZfhBjkxQ2q1yvV6xmJWNkg4FvVKFnPL6yLtBVe1Dlt3CDc7f2FHUkCqacDrSYnwIWrFyU7p/4kg2AadQvpY13aJm6Jt+Oke5f0hw65qYYNNesJ1kfZRpdgARGp/cjb/89PVZ1dSQR4Sy7ne0F1FAwiqm/XMPD4ti6AxUWmBeUVYV6HFWdM38AhZ9gY5GyupgVasI+EZSR8FN7IN4rCacc3zPRaIR5XfrduWcs8c0J3Se0Ll1CcDGWnh7w=='}}




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2023-03-0908:15:00
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Sven Gunnar Lindé på Kristianstads kommun som en undertecknare, Göran Sevebrant på Kristianstads kommun som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0908:40:43
                    Göran Sevebrant på Kristianstads kommun öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0908:41:18
                    Göran Sevebrant på Kristianstads kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0909:42:46
                    Sven Gunnar Lindé på Kristianstads kommun öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0909:44:06
                    Sven Gunnar Lindé på Kristianstads kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0909:44:06
                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/4589150/5fcaed8071e8ff858c0fa6739d2cbe72a3f15147/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2023-03-2212:05:07
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2212:15:13
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2212:15:30
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2212:15:30
                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Mattias Johansson (10555376):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/4588797/b53c87880270db44f3f9542b982a5d1a1b48eae0/?asset=verification.pdf


SDO for Sven Gunnar Lindé (10363695):
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SDO for Göran Sevebrant (10363704):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/4508891/6c51a1cd78ad7b56eac91a3861fcb2ded984c0d0/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2023-03-2212:05:57
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Lena Salomon på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2213:03:05
                    Lena Salomon på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2213:03:36
                    Lena Salomon på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2213:03:36
                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Lena Salomon (10555419):
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Bill Nilsson på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen som en undertecknare, Roland Krantz på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen som en undertecknare, Lars Thuvesson på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen som en undertecknare, Fredrik Berndt på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen som en undertecknare, Göran Sevebrant på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen som en undertecknare, Sven Gunnar Linné på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen som en undertecknare, Per-Ingvar Johnsson på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen som en undertecknare.
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                    Fredrik Berndt på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen öppnade för första gången.
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                    Fredrik Berndt på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen signerade.
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                    Bill Nilsson på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen öppnade för första gången.
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                    Bill Nilsson på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen signerade.
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                    Göran Sevebrant på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen öppnade för första gången.
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                    Göran Sevebrant på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen signerade.
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                    Roland Krantz på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen öppnade för första gången.
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                    Roland Krantz på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0909:51:05
                    Sven Gunnar Linné på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen öppnade för första gången.
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                    Sven Gunnar Linné på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen signerade.
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                    Per-Ingvar Johnsson på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen öppnade för första gången.
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                    Per-Ingvar Johnsson på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen signerade.
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                    Lars Thuvesson på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen öppnade för första gången.
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                    Lars Thuvesson på Aktiebolaget Kristianstadsbyggen signerade.
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                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Bill Nilsson (10365082):
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SDO for Roland Krantz (10365097):
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SDO for Lars Thuvesson (10365118):
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SDO for Fredrik Berndt (10365149):
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SDO for GÃ¶ran Sevebrant (10365161):
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SDO for Sven Gunnar LinnÃ© (10365192):
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SDO for Per-Ingvar Johnsson (10365222):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/4509489/ccfbc58ef4a0fc0e04689631371165e9cbe0bfd9/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2023-03-0908:04:27
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Bill Nilsson på Aktiebolaget Allön som en undertecknare, Roland Krantz på Aktiebolaget Allön som en undertecknare, Lars Thuvesson på Aktiebolaget Allön som en undertecknare, Fredrik Berndt på Aktiebolaget Allön som en undertecknare, Göran Sevebrant på Aktiebolaget Allön som en undertecknare, Sven Gunnar Linné på Aktiebolaget Allön som en undertecknare, Per-Ingvar Johnsson på Aktiebolaget Allön som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0908:05:14
                    Fredrik Berndt på Aktiebolaget Allön öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0908:05:44
                    Fredrik Berndt på Aktiebolaget Allön signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0908:37:07
                    Bill Nilsson på Aktiebolaget Allön öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0908:40:27
                    Bill Nilsson på Aktiebolaget Allön signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0908:46:59
                    Göran Sevebrant på Aktiebolaget Allön öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0908:47:45
                    Göran Sevebrant på Aktiebolaget Allön signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0908:56:02
                    Roland Krantz på Aktiebolaget Allön öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0908:56:35
                    Roland Krantz på Aktiebolaget Allön signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0909:52:13
                    Sven Gunnar Linné på Aktiebolaget Allön öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0909:52:55
                    Sven Gunnar Linné på Aktiebolaget Allön signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0910:09:22
                    Per-Ingvar Johnsson på Aktiebolaget Allön öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0910:13:03
                    Per-Ingvar Johnsson på Aktiebolaget Allön signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0912:15:53
                    Lars Thuvesson på Aktiebolaget Allön öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0912:16:17
                    Lars Thuvesson på Aktiebolaget Allön signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-0912:16:17
                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Bill Nilsson (10365696):
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SDO for Roland Krantz (10365713):
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SDO for Lars Thuvesson (10365746):
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SDO for Fredrik Berndt (10365774):
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SDO for GÃ¶ran Sevebrant (10365809):
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SDO for Sven Gunnar LinnÃ© (10365834):
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SDO for Per-Ingvar Johnsson (10365851):
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Bill Nilssson på Specialfastigheter i Kristianstad AB som en undertecknare, Roland Krantz på Specialfastigheter i Kristianstad AB som en undertecknare, Lars Thuvesson på Specialfastigheter i Kristianstad AB som en undertecknare, Fredrik Berndt på Specialfastigheter i Kristianstad AB som en undertecknare, Göran Sevebrant på Specialfastigheter i Kristianstad AB som en undertecknare, Sven Gunnar Linné på Specialfastigheter i Kristianstad AB som en undertecknare, Per-Ingvar Johnsson på Specialfastigheter i Kristianstad AB som en undertecknare.
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                    Fredrik Berndt på Specialfastigheter i Kristianstad AB öppnade för första gången.
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                    Fredrik Berndt på Specialfastigheter i Kristianstad AB signerade.
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                    Göran Sevebrant på Specialfastigheter i Kristianstad AB öppnade för första gången.
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                    Göran Sevebrant på Specialfastigheter i Kristianstad AB signerade.
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                    Bill Nilssson på Specialfastigheter i Kristianstad AB öppnade för första gången.
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                    Bill Nilssson på Specialfastigheter i Kristianstad AB signerade.
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                    Roland Krantz på Specialfastigheter i Kristianstad AB öppnade för första gången.
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                    Roland Krantz på Specialfastigheter i Kristianstad AB signerade.
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                    Sven Gunnar Linné på Specialfastigheter i Kristianstad AB öppnade för första gången.
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                    Sven Gunnar Linné på Specialfastigheter i Kristianstad AB signerade.
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                    Per-Ingvar Johnsson på Specialfastigheter i Kristianstad AB öppnade för första gången.
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                    Per-Ingvar Johnsson på Specialfastigheter i Kristianstad AB signerade.
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                    Lars Thuvesson på Specialfastigheter i Kristianstad AB öppnade för första gången.
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                    Lars Thuvesson på Specialfastigheter i Kristianstad AB signerade.
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                    Alla undertecknare har signerat.
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SDO for Roland Krantz (10364188):
{'status': 'complete', 'orderRef': 'f6dca0bd-c391-41a0-9361-634e974f64ca', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1712527199000', 'notBefore': '1617746400000'}, 'user': {'name': 'ROLAND KRANTZ', 'surname': 'KRANTZ', 'givenName': 'ROLAND', 'personalNumber': '194501283537'}, 'device': {'ipAddress': '2.249.184.228'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPk5zbXgrQWlhazc0T2Q1bW54bXFTMTNKV2pseHJadWNNa25CSGxJa25jdGs9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT42dlpEelZPTC84RFBzZGZWVzNyTHFNREQzeDJKUHpCdmlYVFNmVk1tOGtBPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5GNVdxUHIxMXZWdFR5WEh6RFJmd3JmdW9WUWJCWExJKytjWWJKYkxyZWhIVXhxbXlOZFNvanJ2VEVTTGsxZ2t3ZXBScjVPOEdSUHJXVzVodUlmVGVYbnpEVWdBT0QrRkU2ZTFjNTNROS9GZExVTTllWm9Ca3l5NUovbmRQbGgzYm5yL1hSK2JISlY3ZTZPRTNuMFFHWkpXUWt4VE8vOUIvNDZ1WHZrQ2RzQm9RYU05SWJKMkU1VXhJakZoYjJRMXpQMHNYREpxcHlQYmJqazZFTHViVitMMjZ0RXZDWVpTbmNjYnA1SVd3QmhIdWFTeGhvT3FyZmR5bHh4b2wrUmZMdVJsb0tGcHV0OFRqTjAwUEdWY1JjM0c5WGViaG0reVRkNzRPQU9KcXNmMVFuaDl2WSszY0RtN2xxdk9ybk5LcVdUWjNsMk1FK3dwdm5ocnYvenFiMHc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGU0RDQ0F6Q2dBd0lCQWdJSVE3TkJBcDhjVkFNd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakV3TkRBMk1qSXdNREF3V2hjTk1qUXdOREEzTWpFMU9UVTVXakNCc2pFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVQTUEwR0ExVUVCQXdHUzFKQlRsUmFNUTh3RFFZRFZRUXFEQVpTVDB4QlRrUXhGVEFUQmdOVkJBVVREREU1TkRVd01USTRNelV6TnpFMU1ETUdBMVVFS1F3c0tESXhNRFF3TnlBeE55NDBOQ2tnVWs5TVFVNUVJRXRTUVU1VVdpQXRJRTF2WW1sc2RDQkNZVzVyU1VReEZqQVVCZ05WQkFNTURWSlBURUZPUkNCTFVrRk9WRm93Z2dFaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQkR3QXdnZ0VLQW9JQkFRQ2VJb0dhcmdhVXJFM1p4WTBkQUt5YVJMOWlrNWluZ2JmekI2QlIzNHJHVUdvTyszZGt4eWFMUXV0RFBUMGNRWlplQ3BFTm5WTTRrNkE5WUUzSk50cVdKc1BVUTJoUUtHYlFXM1dUNTRCdVFvWkU2cFZFWGdYOHdCczRTMWhsa1RTVVRJZk1Vd2xqT1kvQlRMWjFpM3QvTGsyOTVkN0EzcU9PL1dVeWF3UThYVTdIcksyYlhaM0s3TVNIZElBU2FNUHZVWm1DN3ZLOHFCNGpmUTgvMjlWdkhFMk83dCtjMnJCeVhNMi9LT2VFQTcyb1Zra2JodndyYlV4UHdyK1gvYzRLOWQvdEhaTjRSYkFGSFc3c3ZrTGgrKzMxb3RvSTBZaGQ0azdWQXkySnpLaVJzSmtpZEdSUmZPWlZ6LzNibERkR0JvQzN4Qy9oeitZaTVGK04yM0pCQWdNQkFBR2pnYVV3Z2FJd093WUlLd1lCQlFVSEFRRUVMekF0TUNzR0NDc0dBUVVGQnpBQmhoOW9kSFJ3T2k4dmIyTnpjQzV5WlhadlkyRjBhVzl1YzNSaGRIVnpMbk5sTUJNR0ExVWRJQVFNTUFvd0NBWUdLb1Z3VGdFRk1BNEdBMVVkRHdFQi93UUVBd0lHUURBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUjNwQWpXcnIxMEkvZ0R3OWZaWG1qNElHM0NNakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVTU82cWxUcFNSLy9oVUdINlhPaUpFaFQwdG5vd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUFEZ2dJQkFBdEpONkcrTkZJaWRDbFVuUmRUWnpIMVNGS2R1eFRxL0lFQVlnaTZtbzUxYTJrL0gxblhhWkhmRUdwS042UFZvM3orRmkxY3MrdmVMTkcrTlJJYXJpaGNKTlBNZ0M5QnVkd3lVSFdYQjd0YlFFcVlONlRHbTFyZEFPTzkrclVHNkJRd2lJN1Q3eXRoQko5dnA1c0VHUGFyZ3d3ckNPZmRWM0VuTDBrVmM1Z21kcHplWUFpemlyb1hlYUg1VWt0eWJuK3g3U25QU0trYVE1cHpxa2NYVkVmaFkvb3ArME1yR1RsRWlnS0taT1RxZkMzM2RZdDJoNHk5S0E0cE5HaUcxZEIzU1pyQWpjamZtVXRTcWp6M0FXRGxjMi9Wa0ZwdkJsL1d2QlhBcHZ6aWJMSTJXKzg5Z05kYzNkdXljeC9xc0dEZVJuNUluZnEzV2kzWjZxei9KdG1zdmVhandGVGtqQ3NMWDZlak53UFJ5czdHZEl3WndWYWVCTkI5YUN5VVVjZkltUC9vUzlway92QUsvQ05aMzdSQWR3eS9XRk1oQm9UeGIxdklIWmYyWmZCQUtGWkZPQ2R6SHZQc01aNkJlTFVSTnJYSzBkck5sT0ZiVjRQYjc0K3ZIODArbExmcXQ2MzBWcnlKSGJoQktXbkptMGhiUjhUNXVlK1JoazRPUk1oUllrcFIvdDNRTWNBSGF4VFdGeUFZditNeWZkT0VHN3NoUFVMaDFTMDM0RXQ5blVnS1MxS2dPdG9JSUVjSytRSnVUQzhtTXFKWkMxRnl6N285aUdsbnBSeFY5UUppeFBTUURwRzhyd08rMUFDYXV5L2dkRnYzNUorZ01EZ0h5QzVTUDJTMTYyR0R5WmVmdE1MQlhyL0dPdjEvYzVsMjNLSzlwTEVpR0ZYRDwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRnlqQ0NBN0tnQXdJQkFnSUlObVJmVHd2d3MyRXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4R3pBWkJnTlZCQW9NRWxOM1pXUmlZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNREUzTnpjMU16RWlNQ0FHQTFVRUF3d1pVM2RsWkdKaGJtc2dRMEVnZGpFZ1ptOXlJRUpoYm10SlJEQWVGdzB4TWpFeU1UTXdPVEU0TURGYUZ3MHpOREV5TURFd09URTRNREZhTUcweEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeExEQXFCZ05WQkFNTUkxTjNaV1JpWVc1cklFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBeFhRWnZmMy9nVWRJT05kZkRRdUIxcDRGMHlTcTJKTlZzcy9NVk1WNmpxdHJpOGwzQXlMLzFtQTRXUmxlTjd0a2NrRm9UaWtNWUphNzZnbHVMUmZmM0g2Q0NOSjhYV3hZaHlsWWc4c3dBdGdxTHdmNy9LNG9QekRrcjRPUEhZcGh3ME43bm11MmxoQlJBd25Xdmg2bmF3blpKOEpKdVV6WnN1cUFVZlIyaVRGZTR1UkpKZlkzdm5tMHRRWUF1TnJTa2JqU1FlWW9tejd4RXFKMzJvQ0U2bjhURnVEeDN0TDNFTEhNWDE5aG5PK2trcjFVWWRsUUhrTC9zNEhyNmhRbVA0L2dSd24xdENzeGdXOHhqNmEyZmtDcUN1RG9YaytlNmNuemc5SlZCWVIwVXhkdi9wczNtOGU4RlRLSG9oRzhHWW01bkFBMXp2WEYrbWc5bWxnWEhwYTZBWWVjdithTWxidjFrcDRnOGtzUzMwQVVjVWhuTVdML2J2eTQxTXNDT1NHdHZPZi9kVTlQa1JxOXBxbm9kRXk5OTFNS01xTFN2cFhxQWp3ZHY2ek5OaFRIWFB1S2lPOXk1bkx2UFFudGFKRnYvZWllTVFMdlRNTUpHN1NPWWlzR0JRMm0vMmEzZUlyRW1oV3dmNmN3RDJ0VUhjR084Q3pFc05nZUY1M3B4Z05zTDVxTlI4Wkw1ZnlRVXk3VWdnMGxUaEpBZFlpMno3bjF5SHRvRmdUSTdjNlgyMmVubFNqMDh4eVJudGd5M040Z0E4VUN3NUg3RFBmYkNlT2tBLzhhcVc1a3IyaEI5QXhjNVhSaUZ0ZU5sbFRwL2E1THV6aXBKOUs0SUJSRU40Nm5WKzNWSEpZSllBcjBtczJuVXZ3OFpnVk9CS0VOVURYRytaN0xyK2tDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRkhla0NOYXV2WFFqK0FQRDE5bGVhUGdnYmNJeU1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVlRDFCS0dNNDE3S0ZScmpZK2h6STVLVGQyc013RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFVd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCTFlSWkEyMDJscmZYd1RUSFdvT3o3WnhUaWF2U0kyM2FSWUVnN3A3WDNEb0hXbUI0TkxndHU4d1VCcGQ5UWZCdzZkYzc3dWU3WUJINFBHa2w1akZRNzYwTEs0Q29RNkJpWUdObFFIQXVIWS92cGMxYnVBcjdWZG5EU2FlM0htTTYzZ2pWSkdLK0tRR2QwUEhxTzZ2WDFoRFB4MFJ0V21mNU9qQVBDTzAzQ3B2RTVmNXZtZVYxYzF0WVU4VzRqcVZOMTNzaWZVa0xIbTViSlB5Y3Azc0tFdDNJWjFOS1c2ZHhuazlYRkxhZHVrRjRKQzhWelozak9xMEZFRU5EVkdYZkZGbjJQd2NueXloNzlIazB3UjhxT1M5WlI4YThRTS8wODJKN2c2SGNCYm5CVjBhbWFLdUpjcUpUMWw5KytIOWZOYU9oa2hHclhsVVN6dm01ZzVSYmNXUVI4K1JORjM3c3hPMDdxcWlTbmUzVTJVbWtlWjlsWDJLYnhoTm1KWjIrWGZpTEczN2FSVGxPTk1FcXhzemRDdGtod0pTZlJxU2tlK09NcEJ1TGZpcWpNTXBwQlVCQ3VEUVBlUStoTHJSMGh3L3V2aW5NNzYrVDNNMFkyK1QzS1JsK1RYb044Z3R2MG1NT2VXcTlMVEh2b2xnZTJFVDIrcTN0cEpNQWRGR3E1YnNCRzl3SENhaDZZZGpISUxIVGRNU09IYmNNZ1BDQjNqNUJCbnRRTDdyc2pwY0R6YURFT1BuakZiVnBiMWI1M1U1RE1vdmdQdVozODY4UEhpaEdEakMrMmNQZjlpa1Z5N3ZhYmk2LzFGU28zMWgyV0xVZjRhdStPZFI3dStxdmVGY0FHeUxjQVQyd3FyeXRQNUZaSkJGakNvTjhXMmFVUWIrOEszNS9SVkE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRndEQ0NBNmlnQXdJQkFnSUlBN3NMUVRFaHp1b3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TWpFeU1EY3hNak15TXpaYUZ3MHpOREV5TXpFeE1qTXlNelphTUdNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeElqQWdCZ05WQkFNTUdWTjNaV1JpWVc1cklFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUURhblNlK2JySnIya3YvdXBmVlE3ZXBHeUFCWDE3amNTeWRiaFlWUVhhR3NORmI4MUZCSithcHhVOS8xYUpZY0IrSGlERDFyejJIdHBSWkV6TGxUckI1QnkrOWxBZmFLMWR3aWRQZ1M0TFpyc1AvdGR2U1MyNXJHQW1zQTNIaXVYMlFKSVA4emowa0gzTFgzN2ZnZGQzMzh4cHhWZW5wSFVxNURtclFPK2RmTk9CU1FHU0RKTVJwanFOeEU1WXlkZERZSnBVYzEweVhaNm1iRHhCb2hoSFl5ZHVRS1YxWU16VHBwd0xtYVRLQVV1RzlwM0pnZkdmVXlDei9nc1RGVm9hNWxWVVRHVFF6TEk4ZUVYN0dhZWlnWHdSVXNHTHBhS1FRK2w1NndhZ3JPS3NTcVloM1NiVkUrTVNrMnAzMk5sZTFoai9YWUVDdFVNeG5WV1drcFFRRDlkY1RaeE1YRks3NzB3YWo3K2tBYktQMmo2aVAzYUhpbVpxanBFa1EyTEJXVzlSK1ZLdUFDbUpmVFcvbnBaazJWekl4REhDQ0hxOHQxY3d1VFRTMHZnTG9GZ1hJcGh5aFdJY1FlVDZhTE5tVDBlUEJIY2NwTXVSNlBvR3hIZVcxUzRMU09BeEZBMEMyS0M2enlJUXYyMFdQcHRUb2MzZURVOTI2N3hKTTVNTzgxRnB3dUU2YmdSTGc1L3p1NWp4ZWYvQ01KZlJjNzljUkhoV01YVnZGbUZORUZ1TGRXaVV3dkJaalFvcHJ5aStvS3Z4TzJ4NFN5Ujk5RXBJRVprZWYxeTJLWmdxKzhQWVkyWS9NMndrVVkrSEp3emh3dWV6bnZ6cjJOSVdZMmZzUzlwenZBRG9mRXczU3hkc2VNdjZIT2wxcll0VjQ1UmtxRXkxbnNGaldMUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUm5pcnF5NmtnY2V2VTdhRGNuY2dicmtXUExVekFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQVRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUFZM2M2b0RkL1F1RGpjUEFtay9oeHQ4ZVl5TUV6Z1M0TVVCREZBRWFJTTQ2NTdFS0VwMHhVNkp4SUZwb0Y1L1JkeVcvL2p2VmlxQTNyYlVXWW5vQUN6MDlvaUNRZ2puYVpKZ0hET1ErdDZnK2tWMlZuRUpHR28vVUQ2eGNuSkNGbWRrRUt3eGc0bmova2IxVlJ0UGpaaXdBS28xYVIxQ2pWU2k5S0VBVWluUXpXM0hNbnhDWDlzYzlaaTh4RWZyQlNWa2gyaFU2WUozaU1iOFVUR1d1RzIyRFJCeWQzNFNNQ0kyY1FPWVhWejJNZDVqekt3TU1yS1hpakJYSG1NU1RoRmxQbkdjUnZocUN2MzI3V2sxU1hQTzV6MmtaSkVINTd0VE1qNkUwMUhhRmdDc2dhanphTm5aOGpBRTRKTUhxbGVBMlZXY0hBWGo4bXJISEdVVmxMejdXNlJHQXh5c3BPQ3h0SnhJMUFRTUlQWGRoWkJCMXg0cG9pR3VEVjhNSTdDRmd3YW5kKzFsbW03a21qZ1luUFJLTnVHS081Q3RPRmZ2bDY1M2FrdEVjVWJSU2l3OS91ZW1vNU5JNFBYNHNXelVtMy9hRG9rU09HYVRmUk84cGJtak5CU2ltV0UyNDVENC9Hc0NyR3VQNkUyTXZrVWl4U09BVHh4N2Nhc1Bxa2xsVk82enlMUldyUzd6aEF4UW94UjhOcUNuUlFvVW9hOTNPNXRnc2kxQmNTZW5ocnRTYUNpM2Z2Vm1ZKzZWSE5iOEhRaS9sR256VHRYM2dWSXVESHFXL2oycTlrMkt0OGp5cXh1SFBJRytJcWxsczJsU2FHcDBPcDNLWFFZY2I4YisxTWdHdE1oZXpzcmpaTkZMRHF2aEpBSjJ6VjFybGd1UzlXQldwK3FXPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlUybG5ibVZ5WVhJZ1lYWjBZV3dnTkRVd09URXdNU0J6YjIwZ1VtOXNZVzVrSUV0eVlXNTBlaUJtY3NPbGJpQlRjR1ZqYVdGc1ptRnpkR2xuYUdWMFpYSWdhU0JMY21semRHbGhibk4wWVdRZ1FVSWdLRFUxTmpjMk1TMDRNVEk0S1E9PTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPmV5SnphV2R1WDJOdlpHVWlPaUFpT1RVeU4yRmxZekZsWVRVMFlUQTFOR0psTkdObVptUTJOREZpTVRJM09EbG1OR0poTVdVME9TSXNJQ0pqYUdWamEzTjFiU0k2SUNJMU5qWTBNRGMzWkdZeVpEZ3paRGxpWlRjMFpUYzNNekUwTVdKaE1tVmlPR016T0Rkak1XUXhJaXdnSW5KbGNYVmxjM1JmYVhBaU9pQWlNaTR5TkRrdU1UZzBMakl5T0NJc0lDSnlaWEYxWlhOMFgybGtJam9nSWpoVlZrbHBNRTlOSWl3Z0ltRm5jbVZsYldWdWRGOXBaQ0k2SURRMU1Ea3hNREVzSUNKd1lYSjBhV05wY0dGdWRGOXBaQ0k2SURFd016WTBNVGc0TENBaWNHRnlkR2xsY3lJNklGdDdJbWxrSWpvZ09EUXlNemcxTml3Z0ltNWhiV1VpT2lBaVhIVXdNR1EyYUhKc2FXNW5jeUJRY21salpYZGhkR1Z5YUc5MWMyVkRiMjl3WlhKeklFRkNJaXdnSW05eVoyNXlJam9nSWpVMU5qQXlPUzAyTnpRd0lpd2dJbU52ZFc1MGNua2lPaUFpVTBVaUxDQWlZMjl1YzNWdFpYSWlPaUF3TENBaWNHRnlkR2xqYVhCaGJuUnpJam9nVzNzaWFXUWlPaUF4TURNMk5ERXhPU3dnSW1aMWJHeHVZVzFsSWpvZ0lrRnVaWFIwWlNCVWFISjVaMmNpTENBaVpXMWhhV3dpT2lBaVlXNWxkSFJsTG5Sb2NubG5aMEJ3ZDJNdVkyOXRJaXdnSW5Cb2IyNWxYMjUxYldKbGNpSTZJQ0lyTkRZZ056QWdPVEk1SURJd0lEZ3pJaXdnSW5OMFlYUmxJam9nTUgxZGZTd2dleUpwWkNJNklEZzBNak00T1Rrc0lDSnVZVzFsSWpvZ0lsTndaV05wWVd4bVlYTjBhV2RvWlhSbGNpQnBJRXR5YVhOMGFXRnVjM1JoWkNCQlFpSXNJQ0p2Y21kdWNpSTZJQ0kxTlRZM05qRXRPREV5T0NJc0lDSmpiM1Z1ZEhKNUlqb2dJbE5GSWl3Z0ltTnZibk4xYldWeUlqb2dNQ3dnSW5CaGNuUnBZMmx3WVc1MGN5STZJRnQ3SW1sa0lqb2dNVEF6TmpReE9EQXNJQ0ptZFd4c2JtRnRaU0k2SUNKQ2FXeHNJRTVwYkhOemMyOXVJaXdnSW1WdFlXbHNJam9nSW1KcGJHd3VibWxzYzNOdmJqTTFRR2R0WVdsc0xtTnZiU0lzSUNKd2FHOXVaVjl1ZFcxaVpYSWlPaUJ1ZFd4c0xDQWljM1JoZEdVaU9pQXhmU3dnZXlKcFpDSTZJREV3TXpZME1UZzRMQ0FpWm5Wc2JHNWhiV1VpT2lBaVVtOXNZVzVrSUV0eVlXNTBlaUlzSUNKbGJXRnBiQ0k2SUNKcmNtRnVkSG91Y205c1lXNWtRR2R0WVdsc0xtTnZiU0lzSUNKd2FHOXVaVjl1ZFcxaVpYSWlPaUJ1ZFd4c0xDQWljM1JoZEdVaU9pQXdmU3dnZXlKcFpDSTZJREV3TXpZME1UazVMQ0FpWm5Wc2JHNWhiV1VpT2lBaVRHRnljeUJVYUhWMlpYTnpiMjRpTENBaVpXMWhhV3dpT2lBaWJHRnljeTUwZFdaMlpYTnpiMjVBYTNKcGMzUnBZVzV6ZEdGa0xuTmxJaXdnSW5Cb2IyNWxYMjUxYldKbGNpSTZJRzUxYkd3c0lDSnpkR0YwWlNJNklEQjlMQ0I3SW1sa0lqb2dNVEF6TmpReU1EZ3NJQ0ptZFd4c2JtRnRaU0k2SUNKR2NtVmtjbWxySUVKbGNtNWtkQ0lzSUNKbGJXRnBiQ0k2SUNKbWNtVmtjbWxyTG1KbGNtNWtkRUJwWTJ4dmRXUXVZMjl0SWl3Z0luQm9iMjVsWDI1MWJXSmxjaUk2SUc1MWJHd3NJQ0p6ZEdGMFpTSTZJREY5TENCN0ltbGtJam9nTVRBek5qUXlNakVzSUNKbWRXeHNibUZ0WlNJNklDSkhYSFV3TUdZMmNtRnVJRk5sZG1WaWNtRnVkQ0lzSUNKbGJXRnBiQ0k2SUNKbmIzSmhiaTV6WlhabFluSmhiblJBWjIxaGFXd3VZMjl0SWl3Z0luQm9iMjVsWDI1MWJXSmxjaUk2SUc1MWJHd3NJQ0p6ZEdGMFpTSTZJREY5TENCN0ltbGtJam9nTVRBek5qUXlNeklzSUNKbWRXeHNibUZ0WlNJNklDSlRkbVZ1SUVkMWJtNWhjaUJNYVc1dVhIVXdNR1U1SWl3Z0ltVnRZV2xzSWpvZ0ltRnViaTV6ZG1WdU5EWTBORUJuYldGcGJDNWpiMjBpTENBaWNHaHZibVZmYm5WdFltVnlJam9nYm5Wc2JDd2dJbk4wWVhSbElqb2dNSDBzSUhzaWFXUWlPaUF4TURNMk5ESXpOU3dnSW1aMWJHeHVZVzFsSWpvZ0lsQmxjaTFKYm1kMllYSWdTbTlvYm5OemIyNGlMQ0FpWlcxaGFXd2lPaUFpY0dWeUxtbHVaM1poY2k1cWIyaHVjM052YmtCbmJXRnBiQzVqYjIwaUxDQWljR2h2Ym1WZmJuVnRZbVZ5SWpvZ2JuVnNiQ3dnSW5OMFlYUmxJam9nTUgxZGZWMTk8L3Vzck5vblZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlUMjVsWm14dmR5QkJRaUF3TWx3c0lFOXVaV1pzYjNjZ01ESXNibUZ0WlQxUGJtVm1iRzkzTEhObGNtbGhiRTUxYldKbGNqMDFOVFk1TURNeU9UZzVMRzg5VTJ0aGJtUnBibUYyYVhOcllTQkZibk5yYVd4a1lTQkNZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cExHTTlVMFU9PC9uYW1lPjxub25jZT43TmRZYm1ZdTlSdjRsMmVQZzFTV2llSWYwWGc9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+VDI1bFpteHZkdz09PC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0ek1DNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFl1TVM0eDwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPitVMDZkU2dINm9DdHBzYjAvdU5XQ1d0Ukx5dz08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+YXV0by1zdGFydC10b2tlbjwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==', 'ocspResponse': 'MIIHXAoBAKCCB1UwggdRBgkrBgEFBQcwAQEEggdCMIIHPjCCAR+hfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjMwMzA5MDg1MDA4WjBYMFYwQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCEOzQQKfHFQDgAAYDzIwMjMwMzA5MDg1MDA4WqE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCBZnYeVtnE14+XkFZm885iecZRIqq1bNB9o51SFTpto3jANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAkqR+AEpiwYQ40x9z05ue4S5w/MOoQ2NV4bsg3RF8ZVrIblbKNNsAU08T+QBn5H+OhYVfndrzIfc0LV0BJzEuHGyG7vqG/RNE64zzvSRJ8ZHkM3TedJ+B+ezdtZmDmqVAB/x32LK3GiMnVVxwidshdD9hymt3c5Oe6qkIEt05wMZnXXFcGdadXODCaB1nK69k1PYGJ+1E+xf9bvONHfwSq6dQkuziPiu48draYgqSyvr9O+JqjdBnBCaw3kYGA3Ax0WWfYh0huqdtA/vH7IhmdxD79eSwtwHKVVy87kQtSw4qDuvOKyAvtb0W8YugcTbGiUQfdMlzFghWe8c0uaz8L6CCBQMwggT/MIIE+zCCAuOgAwIBAgIIDcUE/0BodzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjIxMDAyMjIwMDAwWhcNMjMwNDAzMjE1OTU5WjB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDCWRnDc9v4YqUB7AaYoLfx+lwf7Evci2HdNDGoqqpyT4+o7t+tpGkz2nUzgamHMyVmbykzivfORevE58Uh8SEnZCRsTi/PW3NsMTllBl4//chCjkNlpRGblT51iwHP9x75ir5WEs4GyyIRrOqky8C52PQy61GdTn2oprU6Wu6/zZMIj6KVUBuYkvHB2Is35LvY7VdWlIyh8vfXYkYapB209hE+248gQWsqGCrITZbhS7RoRTseB2Gqn3NCuro1uSkb07fP0QwA/aPNJX9FCa/11vi6JKqqEiwI3q9ojiJ2RAynp8ipPNvn8AovWCJ3Z/+2FYiAs2tsoH/2SIg1MKjdAgMBAAGjgZEwgY4wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwHwYDVR0jBBgwFoAUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjIwHQYDVR0OBBYEFEqX2vsB/Oh2kmfJPl1ON6+tNuwbMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA9Bj3cuCmmqLFyXn91zCjNVMjzjtnZlS1jc34kgNrwO1r2W9Dp9jMRZtHpGX3my+/7vr3jylB3qdX0OQupEqyBr6GsFfcojpIKIhs/D47cYAQMkmQfctV03UuebM/SAgGZR/yIvlQLiC52x58trWiN63AeVBopljHG4I+mLw1flBRu/1LjRRG7I1gmhXcZmodRQOEEF8okCrLqIzTZv4/Y+fs7TdigSfMeVQpdieGr9f1nMdRndcpgBmUErS+0PUoUTzBGYIKbnPSKWUv/9RJPAkJugf8kNKLyNwHHvbi+dibNC9JwyJiWL7S8QHwDe48b/clDl107GgIVMgEStGSNKK4ns4blinpJs8PoIR49cgR61sYuAPub+gaf1dimhc3qlqKWTYBDOLS9+d3ugyWw7gKDxygbalTsR4kERDO/jEKmg6wPmaM77Coh5ugpW1xAUBonrma3n8cdwEN35izPAwB45DEKc09E8p00l8Wl9O5Mi28feOMSF/QF6O6MFGtkgP90QpF+70BoVm1Ns5hQsJEmfyRPNFhvUL+SdzVc6pYOQWO5vvm1B86suZn3JmCbJG2pB9AQC5uvGL1v7IRZ177aD50gq7eBCIlgw1kP8to3rNXx8JQTAxmGMe7p1ffRR6ZC8/jAfENyEY7x99Qe+p4pY/s1Dn6M0IX8Juqb5A=='}}



SDO for Lars Thuvesson (10364199):
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SDO for Fredrik Berndt (10364208):
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SDO for GÃ¶ran Sevebrant (10364221):
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SDO for Sven Gunnar LinnÃ© (10364232):
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SDO for Per-Ingvar Johnsson (10364235):
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Bill Nilsson på C4 Parkerings AB som en undertecknare, Roland Krantz på C4 Parkerings AB som en undertecknare, Lars Thuvesson på C4 Parkerings AB som en undertecknare, Fredrik Berndt på C4 Parkerings AB som en undertecknare, Göran Sevebrant på C4 Parkerings AB som en undertecknare, Sven Gunnar Linné på C4 Parkerings AB som en undertecknare, Per-Ingvar Johnsson på C4 Parkerings AB som en undertecknare.
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                    Fredrik Berndt på C4 Parkerings AB öppnade för första gången.
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                    Fredrik Berndt på C4 Parkerings AB signerade.
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                    Bill Nilsson på C4 Parkerings AB öppnade för första gången.
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                    Bill Nilsson på C4 Parkerings AB signerade.
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                    Göran Sevebrant på C4 Parkerings AB öppnade för första gången.
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                    Göran Sevebrant på C4 Parkerings AB signerade.
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                    Roland Krantz på C4 Parkerings AB öppnade för första gången.
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                    Roland Krantz på C4 Parkerings AB signerade.
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                    Sven Gunnar Linné på C4 Parkerings AB öppnade för första gången.
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                    Sven Gunnar Linné på C4 Parkerings AB signerade.
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                    Per-Ingvar Johnsson på C4 Parkerings AB öppnade för första gången.
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                    Per-Ingvar Johnsson på C4 Parkerings AB signerade.
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                    Lars Thuvesson på C4 Parkerings AB öppnade för första gången.
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                    Lars Thuvesson på C4 Parkerings AB signerade.
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SDO for Bill Nilsson (10364747):
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SDO for Roland Krantz (10364766):
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SDO for Lars Thuvesson (10364779):
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SDO for Fredrik Berndt (10364791):
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SDO for GÃ¶ran Sevebrant (10364808):
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SDO for Sven Gunnar LinnÃ© (10364838):
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SDO for Per-Ingvar Johnsson (10364856):
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Sven Gunnar Linné på C4 Energi Aktiebolag som en undertecknare, Göran Sevebrant på C4 Energi Aktiebolag som en undertecknare, Fredrik Berndt på C4 Energi Aktiebolag som en undertecknare, Roland Krantz på C4 Energi Aktiebolag som en undertecknare, Bil Nilsson på C4 Energi Aktiebolag som en undertecknare, Per-Ingvar Johnsson på C4 Energi Aktiebolag som en undertecknare, Lars Thuvesson på C4 Energi Aktiebolag som en undertecknare.
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                    Bil Nilsson på C4 Energi Aktiebolag öppnade för första gången.
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                    Bil Nilsson på C4 Energi Aktiebolag signerade.
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                    Lars Thuvesson på C4 Energi Aktiebolag öppnade för första gången.
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                    Lars Thuvesson på C4 Energi Aktiebolag signerade.
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                    Göran Sevebrant på C4 Energi Aktiebolag öppnade för första gången.
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                    Göran Sevebrant på C4 Energi Aktiebolag signerade.
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                    Fredrik Berndt på C4 Energi Aktiebolag öppnade för första gången.
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                    Roland Krantz på C4 Energi Aktiebolag öppnade för första gången.
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                    Fredrik Berndt på C4 Energi Aktiebolag signerade.
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                    Roland Krantz på C4 Energi Aktiebolag signerade.
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                    Sven Gunnar Linné på C4 Energi Aktiebolag öppnade för första gången.
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                    Sven Gunnar Linné på C4 Energi Aktiebolag signerade.
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                    Per-Ingvar Johnsson på C4 Energi Aktiebolag öppnade för första gången.
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                    Per-Ingvar Johnsson på C4 Energi Aktiebolag signerade.
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                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Sven Gunnar Linné (10555566):
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SDO for Göran Sevebrant (10555569):
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SDO for Fredrik Berndt (10555574):
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SDO for Roland Krantz (10555582):
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SDO for Bil Nilsson (10555587):
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SDO for Per-Ingvar Johnsson (10555603):
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SDO for Lars Thuvesson (10555617):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/4588910/85d61050c9b5efaf72a883f4d2a3960bbd655516/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2023-03-2213:31:50
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Sven Gunnar Linné på C4 Elnät Aktiebolag som en undertecknare, Göran Sevebrant på C4 Elnät Aktiebolag som en undertecknare, Fredrik Berndt på C4 Elnät Aktiebolag som en undertecknare, Roland Krantz på C4 Elnät Aktiebolag som en undertecknare, Bill Nilsson på C4 Elnät Aktiebolag som en undertecknare, Per-Ingvar Johnsson på C4 Elnät Aktiebolag som en undertecknare, Lars Thuvesson på C4 Elnät Aktiebolag som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2213:33:05
                    Bill Nilsson på C4 Elnät Aktiebolag öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2213:34:00
                    Bill Nilsson på C4 Elnät Aktiebolag signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2213:40:22
                    Lars Thuvesson på C4 Elnät Aktiebolag öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2213:40:59
                    Lars Thuvesson på C4 Elnät Aktiebolag signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2213:41:26
                    Göran Sevebrant på C4 Elnät Aktiebolag öppnade för första gången.
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                    Göran Sevebrant på C4 Elnät Aktiebolag signerade.
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                    Roland Krantz på C4 Elnät Aktiebolag öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2213:44:38
                    Roland Krantz på C4 Elnät Aktiebolag signerade.
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                    Fredrik Berndt på C4 Elnät Aktiebolag öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2213:48:37
                    Fredrik Berndt på C4 Elnät Aktiebolag signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2214:32:57
                    Sven Gunnar Linné på C4 Elnät Aktiebolag öppnade för första gången.
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                    Sven Gunnar Linné på C4 Elnät Aktiebolag signerade.
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                    Per-Ingvar Johnsson på C4 Elnät Aktiebolag öppnade för första gången.
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                    Per-Ingvar Johnsson på C4 Elnät Aktiebolag signerade.
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                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Sven Gunnar Linné (10555777):
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SDO for Göran Sevebrant (10555789):
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SDO for Fredrik Berndt (10555802):
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SDO for Roland Krantz (10555815):
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SDO for Bill Nilsson (10555828):
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SDO for Per-Ingvar Johnsson (10555834):
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SDO for Lars Thuvesson (10555839):
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