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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.

ÅRSREDOVISNINGENS OLIKA AVSNITT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De delar i årsredovisningen som är obligatoriska enligt lag är förvaltningsberättelsen
och räkenskaperna vilka därför hålls ihop med olika nyanser av blått. Övriga delar
ramar in och beskriver vad som görs i de olika verksamheterna och i bolagen.
Om du vill läsa mer om kommunens verksamheter och bolag finns separata bokslut.  
För VA-verksamheten finns separat särredovisning att tillgå.
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Förvaltningsberättelse
Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt 4 kap i LKBR (Lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning) ska upprättas i årsredovisningen.
RKR R 15 normerar vidare hur förvaltningsberättelsen ska se ut. I förvaltningsberättelsen kan man från och med 2019 hitta följande delar.
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ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Översikt över verksamhetens utveckling
Resultatet för verksamhetsåret 2020 är 299 mkr för den kommunala koncernen samt 249 mkr för
kommunen. Resultaten är högre än 2019 både i kommunkoncernen och i kommunen.
Soliditeten – med hänsyn till totala pensionsförpliktelser – är 23 procent i den kommunala koncernen respektive 30 procent i kommunen. Omfattande investeringar under 2020, i både kommunen
och bolagen, har medfört att nivån på investeringarna är fortsatt hög. Dessa investeringar har i stor
utsträckning finansierats genom ökad upplåning. Den långfristiga låneskulden har därför under
2020 ökat med 870 mkr i kommunkoncernen respektive 638 mkr i kommunen.

Fem år i sammandrag
DEN KOMMUNALA KONCERNEN
Ekonomi

2016

2017

2018

2019

Verksamhetens intäkter, mkr

7 017

7 392

7 644

7 768

Verksamhetens kostnader, mkr
Finansnetto, mkr

Årets resultat, mkr
Soliditet %

8 048

–6 782

–7 100

–7 355

–7 555

–7 688

140

217

228

152

299

–94

–76

–62

–62

–62

34 %

33 %

34 %

33 %

32 %

913

1 284

1 558

1 519

1 398

Långfristig låneskuld, mkr

5 380

5 610

6 138

6 980

7 851

Ekonomi

2016

2017

2018

2019

2020

Soliditet inklusive pensionsåtaganden %
Investeringar, mkr

Självfinansieringsgrad %

Verksamhetens intäkter, mkr

Verksamhetens kostnader, mkr
Finansnetto, mkr

Årets resultat, mkr
Soliditet %

Soliditet inklusive pensionsåtaganden %
Investeringar, mkr

Självfinansieringsgrad %

Långfristig låneskuld, mkr

Invånare
Folkmängd
folkökning
födda
döda

födelsenetto
inflyttning

utflyttning

flyttningsnetto
flyttningsnetto från utlandet
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2020

19 %
75 %

5 940

19 %
59 %

6 245

22 %
55 %

KOMMUNEN
6 392

22 %
44 %

6 511

23 %
62 %

6 814

–5 890

–6 125

–6 313

–6 499

–6 580

61

174

109

77

249

12

57 %
31 %

493

75 %

1 200

53

55 %
31 %

745

59 %

1 316

31

65

53 %

48 %

983

1 038

1 656

2 392

33 %
58 %

31 %
27 %

15

45 %
30 %

974

84 %

3 030

2016

2017

2018

2019

2020

83 191

84 151

84 908

85 747

86 217

942

948

929

885

925

681
791

151

960

839
773

470

134

831
98

112

869

4 090

4 290

4 274
654

3 653

4 277

831

3 620

4 342

530

3 459

689

3 877
400

774

658

415

324

157

3 560

814

757

56

Skattesats

2016

2017

2018

2019

2020

Primärkommunal skattesats

21,46

21,46

21,46

21,46

21,46

Total kommunal skattesats
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32,15

32,15

32,15

32,64

32,64

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Vad används pengarna till i kommunen?

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

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 13 %

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

Insatser till personer med
funktionsnedsättning 12 %

Gymnasieskola 7 %
Äldreomsorg 21 %

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

Generella
statsbidrag 23 %

Övrig utbildning 3 %

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

Skatteintäkter
55 %

Avskrivningar,
nedskrivningar 6 %

Personalkostnader 60 %

Bidrag och
transfereringar 4 %

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Den kommunala koncernen
KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHET

Kommunkoncernen

Kommunala uppdragsföretag

Kommunens
koncernföretag

Kommunens nämnder

(minst 20 % röstinnehav)

Kommunfullmäktige
– Valberedningen
– Revisionen
Kommunstyrelsen

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

100  %
100  %
100  %
100  %
100  %

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

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

100  %
Kristianstads
Renhållnings AB

100  %

Kristianstads
Industribyggnads AB, KIAB 100  %

Byggnadsnämnden
Kristianstad Airport AB

91  %

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Räddningsnämnden
Överförmyndarnämnden

Förening

1,6  %

Kommunassurans Syd AB 6,6  %

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

Handelsstaden Kristianstad AB
(indirekt ägande via ideell förening)

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

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

Drift av fritidsgårdar:
Kristianstads Fritidsgårdsforum

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

|

Kommuninvest Ekonomisk

Kommunala
entreprenader

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

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

Kommunens nämnder
KOMMUNSTYRELSEN

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

BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN

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

OMSORGSNÄMNDEN

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

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

TEKNISKA NÄMNDEN

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

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

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

BYGGNADSNÄMNDEN

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

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

RÄDDNINGSNÄMNDEN

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

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

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

VALNÄMNDEN

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

GEMENSAMMA NÄMNDER

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

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

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

Kommunala bolag

Bolagen leds av politiskt tillsatta styrelser och professionella företagsledningar.

KRISTIANSTADS
KOMMUNFÖRETAG AB

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

AB KRISTIANSTADSBYGGEN

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

C4 ENERGI AB

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

KRISTIANSTADS
RENHÅLLNINGS AB

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

KRISTIANSTADS
INDUSTRIBYGGNADS AB

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

KRISTIANSTAD AIRPORT AB

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

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

ÅHUS HAMN & STUVERI AB

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

KRINOVA AB

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

Kommunala
uppdragsföretag

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

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

Utveckling

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

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

Växande befolkning

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

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

Nöjda medborgare

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

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

Trygga medborgare

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

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

Företagsamhet

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

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

Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer
VERKSAMHETSRISKER

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

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

Ränterisk

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

Refinansieringsrisk

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

Kredit- och likviditetsrisk

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

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

PENSIONSFÖRPLIKTELSER

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

AVSÄTTNINGAR

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

BORGENSÅTAGANDEN

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

Pensionsförpliktelse

KOMMUN
KONCERNEN

KOMMUNEN

2020

2020

2019

2019

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen
- Avsättning inkl särskild löneskatt

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

95,9

90,9

86,5

81,2

1 388,9

1 415,3

1 388,9

1 415,3

0,0

0,0

0,0

0,0

327,3

309,2

327,3

309,2

1 812,1

1 815,4

1 802,7

1 805,7

443,9

405,4

443,9

405,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde
Totalt pensionsförsäkringskapital
- varav överskottsmedel

Totalt kapital pensionsstiftelse

Finansiella placeringar avseende
pensionsmedel (egen förvaltning)

Summa förvaltade pensionsmedel

6,9

7,1

6,9

0,0

443,9

0,0

0,0

405,4

443,9

1 368,2

1 410,0

1 358,8

7,1
0,0

405,4

Finansiering
Återlånade medel

Konsolideringsgrad

24,5 %

22,3 %

24,6 %

1400,3

22,4 %

KOMMUNEN
Pensioner, resultatposter (mkr)

2020

2019

2018

Avgiftsbestämd ålderspension

137,6

137,0

125,5

Pensionsutgifter

75,6

71,7

71,4

Löneskatt

64,0

70,2

59,6

Pensionsavsättning

Förmånsbestämd ålderspension
Ränta på pensionsavsättning
Total pensionskostnad

3,0

44,9

2,5

59,3

-2,3

47,9

1,4

326,5

2,4

2,0

343,2

304,1

2020

2019

2018

4 882,0

4 651,9

4 550,3

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

AB Allön

C4 Energi AB

708,3

708,3

708,3

3 368,6

3 118,6

3 018,6

670,1

645,1

645,1

0,0

40,4

42,8

Åhus Hamn & Stuveri AB

135,0
0,1

139,5
0,1

135,5

Bostadsrättsföreningar

28,7

30,0

35,7

Egna Hem

Övriga föreningar och organisationer
Totala borgensåtaganden

0,2

10,4

10,6

9,9

4 921,2

4 692,7

4 596,1
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

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

|

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

genomförs 2021. Helikopterbasen
kommer vara utgångspunkt för Sjöfartsverkets räddningshelikopter.

Organisations
förändringar

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

Pandemi, ekonomiskt
bistånd och osäker
konjunktur

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

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

Etableringsstrategi
och vallskydd

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

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

Besparingar och
effektiviseringar från
och med år 2021

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

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGE (KF)

Kommunfullmäktige uppdrar i budget
åt nämnder och styrelser att ansvara för
att vissa verksamheter blir utförda inom
ramen för tilldelade resurser. Uppdraget
anges som:
» nettoanslag på varierande anslagsnivåer
» anslag per investeringsprojekt eller
som ramanslag för olika investeringsområden
» övergripande styrkort (mål- och resultatstyrning)
Kommunfullmäktige bär också det yttersta politiska och ekonomiska ansvaret för verksamheter som bedrivs i de
kommunägda bolagen. Ägarinflytandet
konkretiseras genom att kommunfullmäktige:
» utser styrelseledamöterna i bolagen
» får ta ställning till frågor av principiell
beskaffenhet och andra ärenden av
större vikt
» fastställer företagspolicy, ägardirektiv
och bolagsordning
» verkar som ägare genom bolagsstämma

KOMMUNSTYRELSE (KS)

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

intern kontroll
finansiell koncernsamordning
uppföljning (ekonomi och verksamhet)
näringspolitiska åtgärder
omvärldsbevakning/internationella
frågor
» personalmyndighet för förvaltningschefer
Kommunstyrelsens uppdrag förstärks av
kommunallagens krav på god ekonomisk
hushållning och krav på ekonomiska och
verksamhetsmässiga treårsplaner.

PERSONALUTSKOTT (PU)

Personalutskottet är kommunens centrala personalmyndighet med ansvar för
utveckling av kommunens medarbetare,
företagshälsovård och fackliga företrädare.
Kostnader för arbetskraft utgör
driftbudgetens största enskilda post.
Personaldimensionering, lönepolitik,
m.m. påverkar i hög grad den kommunala ekonomin varför det finns en stark
koppling mellan personalutskott och
kommunstyrelse.

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

FACKNÄMNDER

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

FÖRVALTNINGSCHEF

Förvaltningschefen har det yttersta
verksamhets- och resultatansvaret inför
nämnden samt uppgiften att tydliggöra
mål och ansvar i organisationen.

KOMMUNÄGDA BOLAG

De kommunägda bolagen är instrument
för kommunal verksamhet och utgör en
del av Kristianstads kommun. Bolagsstyrelsen ansvarar för:
» att av ägaren uppsatta mål infrias
» att rapportering sker till ägaren enligt
fastställd planering
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Styrmodellen
Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en
målmedveten och systematisk process
för att påverka kommunens samlade
verksamhet i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.
För en kommun, där verksamheten
är målet och pengarna medlet, innebär
god ekonomisk hushållning mycket mer
än en balanserad ekonomi. I budgeten
fastställer därför kommunfullmäktige de
finansiella och verksamhetsmässiga mål
som tillsammans är avsedda att säkra en
god ekonomisk hushållning.
Styrningen ska präglas av ett helhetstänkande, där Kristianstads kommuns
bästa är överordnat verksamhetsmässiga
särintressen. Styrning sker genom dialog
med inriktning på samsyn och samförstånd.
Styrmodellen i Kristianstads kommun
utgår från kommunallagens krav på att
kommunerna ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet. Styrmodellen bygger på metoden balanserad styrning, i Kristianstad kallad ”STYRKAN”.
Den huvudsakliga inriktningen är att
oavsett var man befinner sig i koncernorganisationen är vision och strategisk
färdplan med strategiska mål gemen-

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

Perspektiv i styrkorten:

» Medborgare – hur kommuninvånarna
med flera intressenter ser på Kristianstads kommun utifrån ett externt
perspektiv, hur kommunen uppfyller
behov och önskemål, att kommunen
gör rätt saker.
» Utveckling – hur kommunen bejakar
utveckling och förnyelse, uthållighet
utifrån vad som sker i omvärlden och
inom verksamheterna, hur kommunen rustar för framtiden.
» Medarbetare – kommunen i rollen
som arbetsgivare, hur kommunen är
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som arbetsgivare och arbetsplats, på
vilket sätt kommunen arbetar, rutiner,
processer, förhållningssätt m.m.
» Ekonomi – hur kommunen uppfyller
kraven på en god ekonomisk hushållning, hur kommunen uppfyller kraven
på en sund och uthållig ekonomi, hur
kommunen använder och förvaltar
gemensamma resurser, prisvärdhet, värdeskapande och valuta för
pengarna.

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

Strategisk färdplan har som syfte att precisera Vision 2030 och fram till och med
2020 prioritera bland utmaningarna som
kommunen står inför. Den strategiska
färdplanen gäller för hela kommunkoncernen och är en gemensam kraftsamling
kring fyra målområden. Den innebär
också en ökad hållbarhetsambition. Utfallet av strategisk färdplan ska redovisas
och analyseras efter 2020 års utgång och
därefter förnyas.

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

Visionen är en stark viljeinriktning för
hur kommunen vill utvecklas och vad
som ska uppnås. Tidsperspektivet är
långsiktigt och sträcker sig över flera
mandatperioder. Nuvarande vision antogs av kommunfullmäktige i juni 2014.
VISION KRISTIANSTAD 2030
Vi lyfter tillsammans
Tillväxt – Tanke – Trivsel

Strategiska mål inom varje perspektiv är avgörande för att nå framgång.
Visionen nås inte utan att de strategiska
målen har uppfyllts. Från strategiska
färdplanens fyra målområden finns från
varje strategiskt målområde ett strategiskt mål formulerat. Målen har bäring
främst på perspektiven Medborgare och
Utveckling.

Medborgare
» HÄLSA OCH DELAKTIGHET: god, jämlik hälsa och stärkt delaktighet
» FRISKA EKOSYSTEM: en rik natur och
stärkta ekosystemtjänster
Utveckling
» BOENDEMILJÖ OCH STADSUTVECKLING: långsiktigt hållbara boendemiljöer, ökat bostadsbyggande och
pulserande stad
» ARBETSLIV OCH ATTRAKTIONSKRAFT: en stark arbetsmarknad med
växande företag

Målen visar inriktningen som verksamheterna ska fokusera på inom det aktuella perspektivet. Målen i det övergripande
styrkortet ligger till grund för nämndernas målarbete utifrån sitt produktionsansvar. Samtliga mål ska stödja ett eller
flera strategiska mål. Mål ska kopplas till
resurser. Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna
ska de ekonomiska resurserna alltid vara
överordnade verksamhetsmålen. Mål
och indikatorer ska inte vara för många
så att helhetssyn och överblickbarhet
försvåras.

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

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

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

Styrprocessen

Styrprocessen syftar till att få en bättre
koppling mellan budget, delårsrapport
och bokslut.
Detta innebär att bokslutsberedning
och budgetberedning och medelstilldelning tydligt kopplas samman. Uppföljning och analys av det gångna året är utgångspunkten för de ekonomiska ramar
som sedan fastställs för det kommande
året.
Ur nämndernas synvinkel bör ett
budgetbeslut fattas tidigt på året så att
de får en rimlig tid att utarbeta sina
internbudgetar. Detta i sin tur förutsätter
att nämnderna har god kännedom om
vilka resurser man har att disponera.
Utöver de kontinuerliga månadsuppföljningarna ser ekonomiprocesserna
under ett år i Kristianstads kommun ut
enligt följande månadsschema:

JANUARI

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

FEBRUARI

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

MARS

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

APRIL

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för föregående år.

MAJ

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

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

JUNI

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

JULI-AUGUSTI

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

SEPTEMBER

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

NOVEMBER

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

DECEMBER

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

Intern kontroll

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

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

Uppsiktsplikten

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

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

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

Informell

KS/Kommunledningskontoret

Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden

♦
♦
♦
♦
♦

Räddningsnämnden

♦

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

♦

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

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

Opti
merad

♦

Tekniska nämnden

Byggnadsnämnden

Över
vakad

♦

Arbete och välfärdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Standardiserad

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

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

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

Färgmarkeringar för styrkortens fyra perspektiv 2020

Medborgare
Kommunen, övergripande
KS/Kommunledningskontoret
Överförmyndarnämnden
Räddningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden

Arbete och välfärdsnämnden
Tekniska nämnden

Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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••

Kommunens övergripande styrkort 2020
STRATEGISKA MÅL
I FYRA PERSPEKTIV

• MEDBORGARE

VISION 2030: VI LYFTER TILLSAMMANS

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

• UTVECKLING

Strategisk färdplan:

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

• MEDARBETARE
»
»

Friska och nöjda medarbetare
Effektivt arbetssätt

MÅL

INDIKATOR

•

••
••

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• EKONOMI
»
»

Hållbar ekonomi
God hushållning

•

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

Förbättrad infrastruktur
God hälsa och hög
arbetstillfredsställelse

Ökad delaktighet, ökat
medskapande och
ansvarstagande

Ekonomisk kontroll
under verksamhetsåret
Ekonomisk kontroll över
tiden

••
•
•
••
••
••
••
••
••
•
••
•
•

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

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

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

NKI Företagsklimat, servicemätning myndighetsutövning
Nöjd-Inflytande-Index

Miljöranking
Andel förnybar energi totalt i koncernens verksamhet
Invånarförändring
Arbetslöshet

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

Ledarskap-Index
Hållbart medarbetarengagemang
eNPS Rekommendation

Nämndernas samlade driftbudgetföljsamhet
Avvikelse mot budgeterat resultat

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag över en rullande 5-årsperiod
Självfinansiering av investeringarna över en rullande
5-årsperiod
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Kommunens övergripande styrkort 2020
• Medborgare

för hållbar miljö

• Aktiva insatser

med hög tillgänglighet

• Information och service

medborgare

• Aktiva och trygga

• Ökad utbildningsnivå

medborgare

• Nöjda och stolta

MÅL

28

|

INDIKATOR

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

KOMMENTAR

Ranking ”Bäst att leva”-kommun

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

Nöjd-Medborgar-Index

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

Gymnasiebehörighet

Andel med gymnasieexamen inom 3 år

Nöjd-Region-Index

Trygghetsindex

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

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

NKI Företagsklimat, servicemätning myndighetsutövning

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

Nöjd-Inflytande-Index

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

Miljöranking

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

Andel förnybar energi totalt i koncernens verksamhet

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

infrastruktur

• Förbättrad

• God
företagsamhet

• Växande
Kristianstad

MÅL

INDIKATOR

•
•
•
•
•
•

Invånarförändring
Arbetslöshet

Nöjt-Näringslivs-Index

Handelsindex
Bostadsbyggande
Digitaliseringsindex

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

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

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

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

• God hälsa och hög
arbets-tillfredsställelse

MÅL

•
•

skapande och ansvarstagande

• Ökad delaktig-het, ökat med-

•
•
•

Sjukfrånvaro

Nöjd-Medarbetar-Index

Ledarskaps-Index

Hållbart medarbetarengagemang

eNPS Rekommendation

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

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

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

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

• Ekonomi

över tiden

• Ekonomisk kontroll

• Ekonomisk kontroll
under verksamhetsåret

MÅL
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Nämndernas samlade driftbudgetföljsamhet

Avvikelse mot budgeterat resultat

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

Kommunens totala avvikelse mot budgeterat resultat uppgår
till +210 mkr. Det beror i allra högsta grad på ökade statsbidrag
och pandemirelaterade ersättningar från regeringen. Målnivån
är en positiv avvikelse vilket ger grönt.
Sett över femårsperioden är kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 2,68 %. Årets
starka resultat, samtidigt som indikatorn inte längre tar hänsyn
till det resultatmässigt svagare året 2015, förbättrar utfallet för
indikatorn som förra året låg på 1,80 %. Målnivån har varit 1 %.
Självfinansieringsgraden sett över en femårsperiod uppgår till
66,3 % vilket är en stor förbättring jämfört mot förra året då
den uppgick till 52,4 %. Anledningen är densamma som för
föregående indikatorn. Målnivån har varit 50 %.
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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 hushållning
för kommunens alla verksamheter, såväl
på kort som på lång sikt. Värderingen ska
utgå från både finansiella och verksamhetsmässiga aspekter. Många mål och
indikatorer ger en subjektiv bedömning,
bland annat för att olika mål och perspektiv väger olika tungt, beroende på
vilka styrkor och svagheter kommunen
har. Måluppfyllelsen kan vara tillfredställande, trots att vissa utvalda indikatorer
uppvisar svaga mätvärden, eller tvärtom.
Indikatorerna ger just indikationer om
måluppfyllelsen och får ses i sitt eget
sammanhang, men kan inte anses ge en
heltäckande bild av måluppfyllelsen.
Ur ett finansiellt perspektiv har kommunen i grunden haft en stabil ekonomi
och finansiell ställning under många år.
Kommunen måste även framöver vara
vaksam på den ekonomiska utvecklingen.
Det är viktigt att följa och vid behov
åtgärda eventuella obalanser i kärnverksamheterna som kan uppstå bland annat
genom volymökningar, demografiska
förändringar, ökade behov och bristande
förmåga till omställning. Även höga investeringsnivåer, med ökande låneskuld
och kapitalkostnader, kan urholka det
ekonomiska handlingsutrymmet som
krävs för en sund ekonomi. Det är av vikt
att sysselsättning och skatteunderlag
ökar och att de generella statsbidragen
värdesäkras med en uppräkning för demografiska förändringar, för att garantera finansieringen av välfärden. Det starka
resultatet för kommunen år 2020 beror
mycket på vad som ofta benämns som
”engångspengar”, med andra ord bidrag
från staten som inte kommer kommunen
tillhanda kommande år.
Då kommunens mål i det övergripande styrkortet om ekonomisk kontroll,
under verksamhetsåret och över tiden,
uppnått uppfylld nivå är bedömningen
att utfallen 2020 är förenliga med fullmäktiges finansiella mål. De flesta nämnderna bedömer också att de uppnått
uppfylld nivå för ekonomiperspektivet.
Ur ett verksamhetsperspektiv lägger kommunen stort fokus på att göra
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verksamheterna mer attraktiva, serviceinriktade, tillgängliga, miljöanpassade
och effektiva för medborgarna, ofta i
samverkan med andra parter. Trots pandemin finns det resultat och tendenser
att glädjas åt och som ligger helt i linje
med kommunens strategiska färdplan.
Bostadsbyggandet har fortfarande god
fart, liksom kommunens digitaliseringsarbete. Invånarantalet ökar om än
i mindre omfattning än målsättningen.
Miljö- och klimatarbetet går framåt.
Nöjd-Medborgar-Index förbättrades och
våra medarbetare är generellt mer nöjda
med arbetet och ledarskapet än tidigare.
Det finns givetvis även saker att
förbättra. Nöjt-Näringslivs-Index visade
en försämring jämfört mot tidigare mätning och detta behöver analyseras och
förbättras. Många invånare upplever en
otrygghet vilket syns i Trygghetsindex.
Arbetslösheten har ökat, men med tanke
på pandemin är det svårt att utvärdera
vår insats. Utbildningsresultatet för
eleverna i Kristianstads kommun ligger
fortfarande generellt under riksgenomsnittet. Den höga sjukfrånvaron ökade,

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

RESULTAT

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

Kommunen
– Årets resultat (mkr)
300
249,0

250
200

173,9

150
100

109,1
77,3

61,4

50
0
2016

2017

2018

2019

2020

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

JÄMFÖRELSESTÖRANDE
POSTER OCH POSTER AV
ENGÅNGSKARAKTÄR

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

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

ÅRETS RESULTATS ANDEL
AV SKATTEINTÄKTER OCH
STATSBIDRAG

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

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

Andelar av skatt och generella statsbidrag (  %)

Kommunen – Årets resultat andel av
skatteintäkter och statsbidrag (mkr)
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4%

3,7%

3%
2,2%
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1,5%

1,4%
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Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) exkl. jämföre lsestörande poster

92,7

98,4

5,7

90,3

98,0

5,7

94,0

Nettokostnadsandel exkl. jämförelsestörande poster

5,3

92,7

99,7

97,3

-1,1

-0,6

-1,3

-0,3

Avskrivningar

7,1

Finansnetto

Nettokostnadsandel exkl. jämförelsestörande poster inkl. finansnetto

96,9

97,8

98,4

97,0

Jämförelsestörande engångsposter

96,3

-0,6

97,8

0,0

98,4

0,0

95,4

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

Budgetavvikelse
nämnderna (mkr)
Kommunfullmäktige,
revisionen, valnämnden
Överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsen
inklusive Kommun
ledningskontoret

Räddningsnämnden
Tekniska nämnden

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

Barn- och
utbildningsnämnden

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

2,2
2,7
2,5

-1,0

-0,6

0,0

2,3
1,9

0,0

1,5

-0,5

0,0

-4,0

0,0

-2,8

4,5

33,8

Arbete och
välfärdsnämnden

-12,0

-30,0

Budgetavvikelse
nämnderna

-16,0

28,3

Omsorgsnämnden

0,0

9,4

Budgetavvikelse
finansförvaltningen (mkr)

Prognos Bokslut
augusti
2020

Skatteintäkter och generella statsbidrag

111,1

84,4

Minskad semesterlöneskuld, timlöner

0,0

5,7

1,0

36,5

2,2

6,3

Reserverade avskrivningsmedel
0,0

3,8

Finansnetto

-29,7

Realisationsvinster och
exploatering

Lägre arbetsgivaravgifter
äldre och ungdomar
Ofördelade anslag

11,0

Nedskrivningar

0,0

Pensioner

6,5

Avsättningar

0,0

Övrigt

-2

Budgetavvikelse finansförvaltningen

100,1

-34,9

80,3

-63,7
0,0

14,8
48,6
181,8

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

Avkastningskrav

ABK

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

C4 Energi

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

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

Redovisat
värde 2019

Redovisat
värde 2020

5,65 %

5,41 %

10,30 %

3,70 %

Negativ

Negativ
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INTÄKTER

KOSTNADER

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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

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

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

36

|

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FINANSIELLA POSTER

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

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

Aktier

Utlämnade
lån

Kristianstads Kommunföretag AB

344,0

0,0

Specialfastigheter i
Kristianstad AB
AB Allön

Kristianstads Renhållnings AB

Åhus Hamn & Stuveri
AB
Totalt

0,0

198,1

0,0

200,0

0,0

11,7

355,7

362,3

0,0

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

Kommunen – Investeringar (mkr)
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Investeringarna för kommunkoncernen
uppgick under året till 1 398 mkr vilket
är ca 121 mkr lägre än under 2019. Kommunkoncernens investeringar har under
de senaste åren legat på en hög nivå till
följd av ett omfattande investeringsprogram i både kommunen och de kommunala bolagen. Prognosen är att detta
kommer att fortsätta även de närmaste
åren.
Kommunkoncernen – Självfinansiering,
årets investeringar (%)
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72,0%

55,3%
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40%
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Av investeringsvolymen kunde 62 procent självfinansieras med koncernens
kassaflöde från den löpande verksamheten jämfört med 44 procent 2019. Resterande del av investeringarna finansierades genom ökning av låneskulden och
minskning av rörelsekapitalet.

Likvida medel mkr

Kassalikviditet procent
Kommunen

Likvida medel mkr

Kassalikviditet procent

2016
214,3

66,7 %
2016

207

71,7 %

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

2017

2018

2019

2020

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

Redovisning
2020

Redovisning
t.o.m. 2020

Total budget

Sånnaskolan*

56,2

264,4

268,0

Hjärtebackens förskola

70,8

85,0

108,0

Tvedegårds förskola*

24,2

81,3

82,0

9,0

Helgedal skola och förskola
Fröknegårdsskolan

Kristianstad Badrike
Nya reningsverket

* Färdigställt under 2020

2017
329,6

57,9 %
2017

324

66,1 %

2018
185,3

47,2 %
2018

179,4

47,9 %

2019
193,8

44,8 %
2019

173,5

50,9 %

2020
562,8

83,2 %
2020

552,3

69,7 %

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

71,8

72,0

55,4

130,2

72,7

102,3

110,0

85,9

123,3

535,0

124,7

KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA
Kommunen

27,4%

2016

Arkelstorp samlad förskola*

20%

57,6%

Större investeringsprojekt kommunen (mkr)
Projekt (bruttoutgifter)

61,7%

84,5%

0%

2020

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

100%
78,5%

92,4%

60%

492,9

0
2016

81,1%

80%

400

0

80%

974,2

745,0

800
600

912,5

983,2

1 000

Kommunen – Självfinansiering,
årets investeringar (%)

152,7

160,0

510,0

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

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

FINANSIELL UPPFÖLJNING

Kommunkoncernen – Låneskuld (mkr)
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Soliditet exklusive pensionsskuld
Soliditet inklusive pensionsskuld

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

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

Räntebindning mindre än 1 år ( %)

< 50 %

Kapitalbindningstid mindre än 1 år ( %)

< 50 %

Antal lån

2019

2020

Kommunen
dec. 2020

Koncernen
dec. 2020

3 030

7 850,5

0,44

0,74

2,28

2,82

5

Genomsnittlig Ränta ( %)

Kapitalbindningstid (år)
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Policy

Derivatvolym ( % av låneskuld)

Räntebindningstid (år)

2018

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

Låneskuld (mkr)

Räntekostnad 12 mån (mkr)

1656,0

1 000

20%

Portföljdata

3030,0

3 000

> 2 år

16,3
38

30

58,5
41

3,38

2,99

30

88

10
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BALANSKRAVSRESULTAT

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

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

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

Årets resultat
– Samtliga realisationsvinster

+ Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

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

+/– Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

2017

2018

2019

2020

173,9

109,1

77,3

249,0

-6,0

-7,1

-0,7

-0.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

167,9

0,0

101,9

0,0

76,6

248,3

– medel till resultatutjämningsreserv

-73,0

-3,9

0,0

-141,2

Årets balanskravsresultat

94,9

98,0

76,6

107,1

Resultat efter balanskravsjusteringar
+ medel från resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

0,0
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Väsentliga personalförhållanden
Kristianstads kommun har den klara ambitionen att vara en bra och lyhörd arbetsgivare som i samspel med medarbetarna utvecklar kommunens arbetsplatser där det goda arbetet står i centrum.
Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta uppdrag med en bra arbetsmiljö tryggas
kompetensförsörjningen för framtidens välfärd för att på så sätt möta medborgarnas krav och därmed
bidra till att uppfylla övriga målsättningar i övriga styrkort.
Om inget annat anges avser uppgifterna
nedan endast kommunen då bolagen
inte har lika omfattande upplysningskrav
avseende medarbetare. Kommunen har
inte begärt in dessa uppgifter från bolagen för 2020. Under 2020 som präglades
av covid-19 på alla sätt visade glädjande
nog resultatet för medarbetarenkäten på
förbättrade värden. Sjukfrånvaron som
minskade under föregående år ökade
kraftigt, med fyra och en halv kalenderdag per medarbetare. Frisktalet minskade betydligt under året. Sammantaget
bedöms medarbetarperspektivet ha gul
nivå för 2020.

Måluppfyllelse

GOD HÄLSA OCH HÖG
ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE

Sjukfrånvaro

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

Medarbetarindex

Medarbetarenkäten genomfördes för
andra gången i ny tappning under hösten
40
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2020. Enkäten hade fokus på arbetsklimat, ledarskap, organisation samt visioner och mål. Samtliga svar från medarbetarenkäten har slagits samman till ett
medarbetarindex. Resultatet hamnade
på ett index på 70 som var grön nivå där
högsta värdet var 100. Värdet på medarbetarindex ökade med en indexenhet
jämfört med förra enkättillfället 2018.

ÖKAD DELAKTIGHET,
ÖKAT MEDSKAPANDE OCH
ANSVARSTAGANDE

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

Hållbart medarbetarengagemang

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

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

eNPS Rekommendation (GUL)

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

Omvärldsanalys

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

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

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

SYSTEMATISKT
ARBETSMILJÖARBETE

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

MEDARBETARENKÄTEN

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

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

FRISKTAL

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

SJUKSKRIVNINGAR

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

Frisktal*

2020

2019

Kommunledningskontoret

73,0

75,9

Arbete och välfärds
förvaltningen

53,5

58,4

Större förvaltningar:
Tekniska förvaltningen
Barn- och utbildnings
förvaltningen
Omsorgsförvaltningen

64,6

74,2

45,9

62,3

Mindre förvaltningar:

37,3

Räddningstjänsten

64,8

67,5

Kultur- och fritids
förvaltningen

45,2

48,3

55,1

Miljö- och samhälls
byggnadsförvaltningen
Hela kommunen **

48,7

61,2

70,7
75,3

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

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

Sjukskrivningar per förvaltning

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

OBLIGATORISK SJUKREDOVISNING

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

Sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för män

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

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre

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

Effektivt arbetssätt
BEMANNING OCH VOLYM

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

TILLSVIDARE- OCH
TIDSBEGRÄNSAT ANSTÄLLDA

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

Kommunala bolag

2020

8,2 %

2019

6,7 %

2020

3,6 %

3,7 %

40,9 %

51,7 %

5,6 %

3,1 %

5,8 %

4,5 %

3,8 %

3,8 %

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

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

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

2019

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

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

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

FYLLNADSTJÄNSTGÖRING
OCH ÖVERTID

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

SYSSELSÄTTNINGSGRADER

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

29 år eller yngre

2020

2019

Antal
årsarbeten

Varav
kvinnor

Antal
årsarbeten

Varav
kvinnor

1 613

76 %

1 603

76  %

30 – 39 år
40 – 49 år
50 – 59 år

60 år eller äldre

1 063
1 949
2 058

71 %
77 %
78 %

1 127
2 033
2 091

72  %
78  %
78  %

Totalt kommunen

7 678

995

76 %

77 %

7 812

958

76  %

74  %

Kommunala bolag

428

22 %

422

21  %

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

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

TOTAL FRÅNVARO

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

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

LIKABEHANDLING OCH
JÄMSTÄLLDHET

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

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

CHEF/LEDARSKAP

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

PERSONALOMSÄTTNING

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

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

KOMPETENSUTVECKLING

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

REKRYTERINGSBEHOV OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

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

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

MILJÖ OCH KLIMAT

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

•
•

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

UTÖKAT ARBETE MED MILJÖKRAV
I UPPHANDLING

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

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

NATURUM VATTENRIKET 10 ÅR

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

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

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

CORONASÄKER FRAMTIDSVECKA

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

PROJEKT FÖR VILDBIN MED
EXTERNA MEDEL

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

NATURUM FLYTTADE UT

Under året har naturum haft ett stort

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

ARBETE MED VATTENFRÅGOR

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

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

I SANDEN NÄRA DIG

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

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

MILJÖ OCH KLIMAT

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

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

GRÖNA STÄDER

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

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

RETURUM

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

MIKROPLAST FRÅN
KONSTGRÄSPLANER

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

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

ÅRETS AVFALLSKOMMUN 2020

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

MATRÄDDARNA

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

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

KOLDIOXIDBUDGET

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

SKYDD OCH FÖRVALTNING
AV KUSTEN

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

KOMMUNAL ENERGIOCH KLIMATRÅDGIVNING

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

ÖKAT ANTAL SOLCELLER

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

FOSSILFRI UPPVÄRMNING

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

MINSKAD ENERGIANVÄNDNING

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

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

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

SOLPUNKTEN

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

MILJÖ OCH KLIMAT

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

STORSTÄDNING I VATTENRIKET

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

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

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning-

LOKAL KEMIKALIEPLAN

FÖRDJUPAD TILLSYN
VÄXTSKYDDSMEDEL

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING

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

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

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

RESULTATRÄKNING (ALLA BELOPP I MKR)
NOT

KOMMUNEN

KONCERNEN

2020

2019

2020

2019

1 457,7

1 441,2

2 691,4

2 697,8

Verksamhetens intäkter

2

Avskrivningar

–6 200,6
–379,5

–6 208,4
–5 057,9

–702,1

–6 998,4

–5 122,5

–290,7

–6 985,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

5

–4 995,7

–4 856,7

Skatteintäkter

6

3 758,3

3 773,3
12,4

1 598,4

3 773,3

234,2

1 297,0

3 758,3
361,0

1 297,0
213,5

39,4

83,4

8,9

14,7

Verksamhetens kostnader

Generella statsbidrag och utjämning

3, 4

VERKSAMHETENS RESULTAT

7

Finansiella intäkter

8

Finansiella kostnader

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

9

Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

1 598,4

–556,1

249,0

–24,6

–18,4
77,3

299,5

–70,4

152,0

0,0

0,0

0,0

0,0

249,0

77,3

–76,2

299,5

152,0

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

10

KOMMUNEN

KONCERNEN

2020

2019

2020

2019

8 197,2

7 494,4

13 262,7

12 597,5

1,7

1,5

2,3

1,8

varav mark, byggnader och tekniska anläggningar

11

7 024,2
6 554,8

6 449,1
5 998,9

13 201,9
11 229,7

12 538,6

varav maskiner och inventarier

12

469,4

450,3

1 972,2

1 942,4

13

1 171,3

Finansiella anläggningstillgångar

10 596,2

0,0

0,0

58,5
0,0

57,0

Omsättningstillgångar

14

1 043,8

1 211,9

745,0

1 313,6

738,8

Förråd

15

150,7

95,0

188,0

136,8

Kassa, bank

17

552,3

173,5

562,8

13 336,2

Bidrag till infrastruktur

Kortfristiga fordringar
Summa tillgångar

16

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
varav årets resultat

18

varav resultatutjämningsreserv
varav övrigt eget kapital
Minoritetsintresse

508,9

476,5

9 409,1

8 239,4

562,8
14 576,3

0,0

408,2
193,8

2020

2019

2020

2019

4 206,8

3 957,8

4 665,1

4 366,9

249,0

77,3

299,5

152,0

267,6

126,4

267,6

126,4

3 690,2

3 754,1

4 098,1

4 088,5

0,0

0,0

2,1

2,3

Avsättningar

19

86,8

87,4

330,5

317,9

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

20

0,3

81,2

5 115,5

6,3

95,9

Skulder

21

86,5

4 194,2

234,6

9 578,5

8 649,1

Långfristiga skulder

22

3 593,3
1 522,1

2 905,2

8 226,5

8 239,4

1 352,1

7 304,5

9 409,1

1 289,0

14 576,3

13 336,2

2020

2019

2020

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

6 310,1

6 108,0

1 428,1

1 456,0

1 388,9

1 415,3

1 388,9

1 415,3

Andra avsättningar

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

23

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

4 921,2

4 692,7

39,2

90,9

227,0

1 344,6

40,8

KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MKR)
NOT

KOMMUNEN

KONCERNEN

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2020

2019

2020

2019

Årets resultat

249,0

77,3

299,5

152,0

2,3

12,6

23,8

Justering för av– och nedskrivningar

5

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

26

Justering för gjorda avsättningar

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

25

Ökning (+) minskning (–) periodiserade anslutningsavgifter

379,5

290,7

6,0

633,9

9,6

380,0

2,6

1 016,8

688,1

45,8

10,4

45,8

10,4

–55,6

2,5

–0,7

Ökning (–) minskning (+) kortfristiga fordringar

–32,4

Ökning (+) minskning (–) kortfristiga skulder

Ökning (–) minskning (+) förråd/varulager

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

10

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)

27

Investering i materiella anläggningstillgångar (-)

702,1

556,1
–43,8

13,4

–154,6

119,6

231,9

823,5

–121,6
284,8

6,2

862,9

–165,0

2020

2019

2020

2019

–0,9

–0,6

–1,3

–0,6

–51,2

14,4

667,6

11,12

–962,4

–1 037,1

–1 384,6

–1 517,6

28

–148,0

0,0

0,0

0,0

30
31

–11,0

–0,1

–12,1

–1 088,2

–1 029,4

–1 371,4

2020

2019

2020

2019

Nyupptagna lån (+)

22

638,0

956,0

875,0

1 062,3

Ökning övr långfristiga skulder (+)

32

6,4

–1,8

6,4

–1,8

Ökning långfristiga fordringar (-)

Minskning av långfristiga fordringar (+)

Investering i finansiella anläggningstillgångar (-)

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)
Kassaflöde från investeringsverksamheten

29

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av lån (-)

31,5
0,0

0,7
7,6
0,0

16,0

2,4

10,6
0,0

0,0

–0,6

12,3

–1 504,0

0,0

–220,0

642,3

–2,1

738,3

4,1

876,2

–0,4

844,6

2020

2019

2020

2019

1,3

0,4

1,3

0,4

ÅRETS KASSAFLÖDE

378,8

–5,9

368,9

8,6

Likvida medel vid årets början

173,5

179,4

193,8

185,3

1 333,4

896,1

563,5

205,2

Förändring leasingskuld

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

22

2,5

33

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Likvida medel vid årets slut

34

552,3

173,5

–4,9

–220,0
4,1

562,8

193,8

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

–3 657,3

–2 798,6

–7 882,5

–7 012,8
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NOTER

NOT 1:

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

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

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

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

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

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

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

NOTER

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

UPPRÄTTAD SÄRREDOVISNING

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

UPPSKATTNINGAR OCH
BEDÖMNINGAR

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

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

INTÄKTER

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

BIDRAG TILL STATLIG
INFRASTRUKTUR

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

LÖNER

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

GRÄNSDRAGNING MELLAN
KOSTNAD OCH INVESTERING

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

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

IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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

MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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

FÖLJANDE AVSKRIVNINGSTIDER
ANVÄNDS:
Mark och konst:

–

Maskiner och inventarier:

3, 5, 10, 15, 20 år

Byggnader och
tekniska anläggningar:

10, 15, 20, 33,
50, 80 år

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

AKTIVERAD EGEN TID

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

AVSKRIVNINGSMETOD

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

INTERNRÄNTA

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

LÅNEKOSTNADER

Lånekostnader redovisas normalt enligt
huvudmetoden och ingår i årets resultat.

NEDSKRIVNINGAR

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

PENSIONER

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

AVSÄTTNINGAR

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

REDOVISNING AV DERIVAT OCH
SÄKRINGSREDOVISNING

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

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

Återföring av tidigare uppskrivning
av finansiella anläggningstillgångar

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

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

Finansiell leasing

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

Anslutningsavgifter i C4 Energi

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

Ersättning moms, enligt LEMK

Kommuner erhåller momsersättning
från staten för den ingående moms som
kan dras av på leverantörsfakturor.
Momsersättningen är ett bidrag i form av
intäkter, och intäkter och kostnader får
enligt lag inte kvittas mot varandra. Kommuner avviker avseende detta eftersom
kommunen bokför nettokostnaden, d.v.s.
fakturans bruttobelopp minus moms.
Skäl eller analys anges inte eftersom
detta är en generell avvikelse hos Sveriges kommuner.
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MKR)
KOMMUNEN
Not 2 Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel samt nettoomsättning bolagen

KONCERNEN

2020

2019

2020

2019

44,0

51,1

1 482,5

1 528,1

135,4

132,3

135,4

Avgifter och ersättningar

501,8

468,4

Bidrag

615,7

588,7

Hyror och arrenden

Verksamheter och entreprenader
Övriga intäkter

Aktiverade interna intäkter till investeringar
Elimineringar inom koncernen
Summa

varav jämförelsestörande poster:

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

91,1
53,1
53,4

501,8

468,4

615,7

588,7

96,3

91,1

91,8

85,0

16,9

57,0

1 457,7

0,0

1 441,2

0,0

2 691,4

–245,9

2 697,8

–255,9

92,0

0,0

65,9

0,0

varav statligt driftsbidrag för sjuklönekostnader covid-19

65,9

0,0

65,9

0,0

varav statligt driftsbidrag för övriga merkostnader covid-19

26,1

0,0

26,1

0,0

Not 3 Verksamhetens kostnader
Kostnader för arbetskraft *

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

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

Skatt på årets resultat
Minoritetens andel i årets resultat

2020

2019

2020

2019

–3 982,7

–4 032,4

–4 273,7

–4 322,0

–3,0

–2,5

–2,8

–325,6

–341,1

–347,1

–358,2
–2,5

–137,6

–137,0

–137,6

–137,0

–44,9

–59,3

–62,4

–59,3

–75,6
–0,4

–64,0

–263,5
–1,9

–71,7
–0,4

–70,2

–75,6

–71,7

–0,4

–0,4

–68,2

–70,2

–241,0

–263,5

–241,0

0,0

–1,9

–2,8

–3,0

0,0

–15,3

–34,9

0,0

0,0

–0,2

0,0

Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader

–1 952,5

–1 933,1

–2 675,5

–2 671,8

Summa

–6 200,6

–6 208,4

–6 985,0

–6 998,4

Elimineringar inom koncernen

0,0

0,0

245,9

274,3

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

Not 4 Revisionskostnad

2020

2019

2020

2019

Revisionskostnad

–1,9

–1,9

–1,9

–3,0

Summa

–1,9

–1,9

–1,9

–3,0

varav kostnad för räkenskapsrevision

Not 5 Avskrivningar

–0,4

–0,4

–0,4

–1,0

2020

2019

2020

2019

Planenliga avskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar

–315,7

–290,7

–581,2

–556,1

Summa

–379,5

–290,7

–702,1

–556,1

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar*

–63,8

0,0

–120,9

0,0

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

Not 6 Skatteintäkter

2020

2019

2020

2019

Preliminär skatteinbetalning innevarande år

3 840,2

3 807,8

3 840,2

3 807,8

Slutavräkningsdifferens föregående år

3 758,3

–61,2

3 773,3

2,0

3 758,3

–61,2

3 773,3

Preliminär slutavräkning innevarande år
Summa

–20,7

–36,5

–20,7

–36,5
2,0

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

KONCERNEN

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

2020

2019

2020

2019

Bidrag inkomstutjämning

986,2

937,2

986,2

937,2

85,1

62,5

85,1

Regleringsavgift/bidrag

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

Generella bidrag från staten

87,7
83,6

173,9

59,6
34,0

165,4

87,7
83,6

173,9

59,6
34,0
62,5

165,4

1 598,4

181,9

1 297,0

1 598,4

160,8

0,0

181,9

1 297,0

160,8

38,2

160,8

2019

160,8

0,0

2020

0,0

2020

0,0

2019

5,5

51,9

5,8

52,2

Borgensavgifter

24,6

83,4

0,0

–69,7

Not 9 Finansiella kostnader

0,0

40,0

–37,0

22,8

39,4

0,0

24,6

Summa

0,0

22,8

2020

40,0

2019

0,0

2020

0,0

2019

Räntor på upplåning

–21,9

–14,3

–104,7

–95,9
23,8

Summa

varav jämförelsestörande poster:

varav generellt statsbidrag extra välfärdsmiljarder till kommuner

Not 8 Finansiella intäkter

Utdelning obligationer/aktier
Räntor från likvida medel

Räntor från utlämnade lån till kommunala bolag
Övriga finansiella intäkter

Elimineringar inom koncernen

varav jämförelsestörande poster:

varav värdeöverföring från Kristianstads Kommunföretag AB

Ränta på pensionsskuldsförändring
Övriga finansiella kostnader

0,3
7,2
1,8

–1,4
–1,3

0,7
7,0
1,1

–2,4
–1,7

6,5
7,2
1,8

8,9

0,0

–1,4
–1,3

38,2

1,3
7,0
1,1

14,7

0,0

–2,4
–1,7

Elimineringar inom koncernen
Summa

0,0

–24,6

0,0

–18,4

37,0

–70,4

–76,2

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar

2020

2019

2020

2019

3,7

2,8

7,9

Anskaffningsvärde

Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

Avskrivningstider

Redovisat värde vid årets början
Investeringar

Försäljningar och utrangeringar
Avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut

Not 11 Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde

6,6

–2,0

–1,3

–5,6

–4,8

1,5

2,0

1,8

2,7

1,7

5 år

0,9
0,0

–0,6

1,5

5 år

0,6

–0,4
–0,7

2,3

5 år

1,3
0,0

–0,8

1,8

5 år

0,6

–0,4
–1,0

1,7

2020

1,5

2019

2,3

2020

2019

9 729,0

8 877,6

16 988,3

15 804,2

Ackumulerade avskrivningar

–3 052,9

–2 805,6
5 998,9

11 229,7

10 596,2

Avskrivningstider

10–80 år

10–80 år

10–100 år

10–100 år

–7,3

–9,9

–18,6

–10,7

Ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde

Redovisat värde vid årets början
Investeringar

Försäljningar och utrangeringar
Nedskrivningar

Återförda nedskrivningar
Avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut
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–121,3

6 554,8
5 998,9

863,4
–63,8
0,0

–236,3

6 554,8

–73,0

5 323,7

910,0
0,0
0,0

–225,0

5 998,9

–5 612,6

1,8

–146,0

10 596,2

1 110,2
–73,8
4,0

–388,2

11 229,7

–5 116,3
–91,7

9 717,8

1 284,4
–38,3
0,0

–357,0

10 596,2

NOTER

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

Ackumulerade avskrivningar

Ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde

Bokfört värde leasingtillgång fordon
Summa bokfört värde
Avskrivningstider

Redovisat värde vid årets början
Investeringar

Försäljningar och utrangeringar
Nedskrivningar

Återföring av nedskrivningar
Avskrivningar

Övrig justering

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

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

KONCERNEN

2020

2019

2020

2019

1 587,6

1 492,3

4 777,5

4 528,8

–1 135,3
0,0

452,3

–1 061,9
0,0

430,4

–2 710,1
–112,2

1 955,1

–2 538,8
–67,5

1 922,5

17,0

19,9

469,4

450,3

1 972,2

1 942,4

3–20 år

3–20 år
382,2

1 922,5

1 836,7

–1,2

122,9

3–20 år

0,0

274,8
–1,4

265,5
–0,5

430,6

99,4
0,0
0,0

0,0
0,0

17,0

19,9

3–20 år

–54,0

0,0

2,9

4,5

–76,5

–74,6
430,6

1 955,1

1 922,5

19,9

0,0

18,6
4,1

19,9
–0,4

18,6

0,0

452,3

–0,4
–2,4
17,0

–2,8
19,9

–189,8

–183,5

0,0

–2,4

0,0
4,1

17,0

–2,8
19,9

469,4

450,3

1 972,2

1 942,4

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar

2020

2019

2020

2019

Aktier i Kristianstads Kommunföretag AB, KKF

344,0

344,0

0,0

0,0

Aktier i övriga koncernföretag
Aktier i Kommunassurans Syd

Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening*

11,7
3,6

11,7
3,6

0,1
3,6

0,0
3,6

Övriga aktier och andelar

48,6

399,2

5,5

38,0

410,1

1,8

48,6

Summa värdepapper och andelar

2,2

38,0

57,8

45,7

Utlämnade lån till koncernföretag

760,4

633,3

0,0

0,8

644,6

0,8

10,6

761,2

0,8

0,0

0,0

0,8

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Förlagslån, Kommuninvest ekonomisk förening
Övriga utlämnade lån

Summa långfristiga fordringar
Uppskjutna skattefordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

0,0

1 171,3

10,6

1 043,8

58,5

4,1

0,8

57,0

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

Not 14 Bidrag till infrastruktur

2020

2019

2020

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Not 15 Förråd

2020

2019

2020

2019

Exploateringsfastigheter

128,6

87,9

128,6

87,9

Summa

150,7

95,0

188,0

136,8

Kristianstads kommun har inga aktiverade bidrag till infrastruktur
Summa

Övriga förråd

22,0

7,1

59,4
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MKR)
KOMMUNEN
Not 16 Kortfristiga fordringar

2020

Kundfordringar

91,1

Statsbidragsfordringar

Kortfristig fordran koncernkonto

2020

2019

67,0

144,8

123,3

192,1

145,8

50,6

50,5

20,0

Mervärdesskattefordringar

KONCERNEN
2019

192,1

78,0

0,0

145,8
0,0

50,6

50,5

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

112,7
508,9

28,3

137,2

Summa

42,5

106,8
476,5

562,8

38,2

408,2

0,0

0,0

501,1

337,7

2020

2019

2020

2019

Övriga kortfristiga fordringar

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

Not 18 Eget kapital

552,3

173,5

70,8
17,7

193,8

562,8

2020

2019

2020

2019

3 957,8

3 880,5

4 366,9

4 255,9

- finansiell leasing samt byte K2 till K3

0,0

0,0

0,0

–1,8

- rättelse av fel konsolidering tidigare år av kommunala bolag

0,0

0,0

0,0

–40,9
152,0

Ingående balans

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

varav vatten- och avloppsverksamheten

0,0
0,0

0,0
0,0

–1,2
0,0

0,0
1,7

249,0

4 206,8

77,3

3 957,8

299,5

4 665,1

4 366,9

0,4

–1,5

0,4

–1,5

varav resultatutjämningsreserv

267,8

126,4

267,8

126,4

Not 19 Minoritetsintresse

2020

2019

2020

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

2,1

2,3

2020

2019

2020

2019

Avsättningar pensioner exklusive ÖK-SAP**

46,7

44,5

46,7

44,5

Avsättning pensioner avseende förtroendevalda

22,5

20,2

22,5

20,2

Avsättning särskild löneskatt

86,5

16,9

81,2

15,9

95,9

16,9

90,9

6

6

–

–

Kristianstad Airport AB
Summa

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

0,3
0,0

0,6
0,0

0,3
9,4

2,3

0,6
9,7

15,9

Antal visstidsförordnanden
Politiker

Tjänstemän

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

2020

2019

2020

2019

Ingående avsättning pensioner

81,2

75,4

90,9

85,1

Nyintjänad pension

4,0

2,5

4,0

2,5

Ändring försäkringstekniska grunder

0,0

0,0

0,0

0,0

Ränte- och basbeloppsförändring
Pension till efterlevande
Övrig post

1,9
0,2
1,2

2,1
0,0
2,9

1,9

2,1

0,2

0,0

0,9

2,9

Pensionsutbetalningar

Förändring av löneskatt

–3,1

81,2

1,0

–2,9

86,5

1,1

–3,1

Summa avsatt till pensioner

1,0

–2,9

95,9

90,9

Aktualiseringsgrad

97 %

97 %

97 %

97 %

1 415,3

1 459,9

1 415,3

1 459,9

0,0

0,0

0,0

0,0

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

1,1

Pensionsförpliktelser i form av ansvarsförbindelse ***
Ingående ansvarsförbindelse

Ränte- och basbeloppsförändring
Aktualisering

Ändring av försäkringstekniska grunder
Pensionsutbetalningar
Nyintjänande
Övrig post

Summa pensionsförpliktelser
Förändring av löneskatt

Övrig pensionsförpliktelse

Utgående ansvarsförbindelse

34,9
0,0

36,9
0,0

34,9

36,9

0,0

0,0

–74,8

–71,4

–74,8

–71,4

1 394,1

18,4

1 424,0

–0,5

1 394,1

18,4

1 424,0

–5,1

–8,7

–5,1

–8,7

1 388,9

1 415,3

1 388,9

1 415,3

0,3

0,0

–1,0

0,0

0,3

0,0

–1,0
–0,5
0,0

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

Not 21 Övriga avsättningar

2020

2019

2020

2019

Avsättning för Torsebrobadet

0,0

4,2

0,0

4,2

Avsättning för projekt Orangea staden

0,0

1,0

0,0

1,0

Avsättning för Kristianstad Tennisklubb
Avsättning reningsverk 2019
Avsättning uppskjuten skatt

Summa övriga avsättningar

0,3
0,0
0,0

0,3

0,3
0,8
0,0

6,3

0,3
0,0

234,3

234,6

RÄKENSKAPER

0,3
0,8

220,8

227,0
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Not 22 Långfristiga skulder

KONCERNEN

2020

2019

2020

2019

Lån i banker och kreditinstitut, ingående låneskuld*

2 392,0

1 656,0

6 980,3

6 138,0

Amortering under året

3 030,0

0,0

2 392,0

–220,0

7 850,5

–4,9

6 980,3

2 310,0

1 792,0

720,0

600,0

–

–

0,44

0,62

168,1

157,6

–13,7

–7,9

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

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

Summa förutbetalda anslutningsavgifter VA
Återstående antal år

Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde
Nya investeringsbidrag under året
Resultatförda investeringsbidrag

Summa förutbetalda investeringsbidrag
Återstående antal år

Leasingskuld fordon

638,0

956,0

875,0

–

1 062,3
–220,0
–

2,28

3,05

168,1

157,6

59,5

18,3

19–30

213,9

20–30

168,1

19–30

213,9

20–30

123,7

125,5

123,7

125,5

12,1

4,5

12,1

4,5

123,7

130,1

–13,7

–5,6

130,1

25–33
32,1

–7,9

–6,3

26–33
32,4

59,5

–5,6

25–33
32,1

18,3

168,1

–6,3

123,7

26–33
32,4

Leasingskuld byggnad

187,3

189,0

0,0

0,0

Summa skuld finansiell leasing

219,3

3 593,3

221,4

2 905,2

32,1

8 226,5

32,4

7 304,5

–

–

612,6

640,8

Summa långfristiga skulder totalt
Eliminering av koncerninterna långfristiga skulder ingår med

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

Finansiella leasingavtal, fordon
Totala minimileaseavgifter

Nuvärde minimileaseavgifter
Därav förfall inom ett år

Därav förfall inom 2-5 år

Därav förfall senare än 5 år

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat

17,7
17,7
8,4

20,1

–

–

9,9

–

–

20,1

9,3

10,2

0,0

0,0

0,0

0,0

–
–
–
–

–
–
–
–

Operationella leasingavtal överstigande 3 år
Minimileaseavgifter:

1,8

1,0

Med förfall inom 2-5 år

0,7

0,2

Med förfall inom 1 år

Med förfall senare än 5 år
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Not 23 Kortfristiga skulder

2020

2019

2020

2019

Leverantörsskulder

212,6

282,7

308,4

402,9

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter*

648,0

585,6

739,2

753,5

4,2

3,0

4,2

Kortfristig skuld koncernkonto

Preliminärskatt och övriga löneavdrag

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

Övriga kortfristiga skulder
Summa

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

Förlustansvar för Egna hem

Föreningar och organisationer
Övriga åtaganden*
Ställda säkerheter
Summa

407,9
66,3
3,0

185,1
56,7

0,0

0,0

66,3

56,7

105,8

78,5

85,4

78,5

1 289,0

156,7

85,4

1 522,1

89,2

1 352,1

1 344,6

122,6

122,7

122,6

122,7

41,8

29,7

29,8

29,7

29,8

244,9

241,9

244,9

241,9

2020

2019

2020

2019

3 368,6

3 159,0

0,0

0,0

28,7

30,0

28,7

30,0

2,7

2,6

2,7

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

4 921,2

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

4 692,7

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

39,2

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

40,8

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

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

Skuldförändring löneskatt på avseende pensioner
Förändring övriga avsättningar
Summa

2020

2019

2020

2019

4,3

4,6

4,0

4,7

–6,0

–3,4

7,6

18,0

1,0

–0,7

1,1

2,3

1,0
12,6

RÄKENSKAPER
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Not 26 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

KONCERNEN

2020

2019

2020

2019

Realisationsvinst/förluster materiella anläggningstillgångar

6,0

9,6

4,0

–5,1

Effekt av ändrad princip koncernkonsolidering

0,0

Redovisning av minoritetsintresse

0,0

0,0

0,2

2,3

0,0

0,0

–1,2

–41,0

6,0

9,6

–0,3
2,6

–43,8

2020

2019

2020

2019

2,5

2,5

0,7

0,7

16,0

16,0

2,4

Not 28 Ökning av långfristiga fordringar

2020

2019

2020

2019

Utlåning till koncernföretag

148,0

0,0
0,0

0,0

0,0

148,0

0,0

0,0

Summa

0,0

0,0

0,0

Övriga ej likviditetspåverkande poster
Summa

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

Övrig ökning av långfristiga fordringar
Not 29 Minskning av långfristiga fordringar

0,0

0,0

2,4

0,0

2020

2019

2020

2019

Amortering avseende lån till övriga koncernföretag
Löst förlagslån Kommuninvest

20,9

7,6

10,6

0,0

31,5

0,0

0,0

Summa

10,6

7,6

10,6

0,0

Not 30 Investering i finansiella anläggningstillgångar

2020

2019

2020

2019

Andelar Kommuninvest

0,4

0,1

10,6

0,6

11,0

0,0

1,5

Summa

10,6

0,1

12,1

0,6

Not 31 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

2020

2019

2020

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

–12,3

2020

2019

2020

2019

6,4

6,4

–1,8

–1,8

6,4

6,4

–1,8

–1,8

Förvärv av övriga andelar

Omklassificering andelar
Summa

Not 32 Ökning av övr långfristiga skulder
Förutbetalda investeringsbidrag
Summa

Not 33 Förändring av leasingskuld

0,0

0,0

–12,3

2020

2019

2020

2019

Förändring av leasingskuld avseende fordon

Förändring av leasingskuld avseende byggnad

–0,4

4,1

0,0

4,1

–2,1

0,0

–0,4

Summa

–1,7

4,1

–0,4

4,1

Not 34 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

2020

2019

2020

2019

1,3

0,4

0,4

1,3

1,3

0,4

Betalning till Trafikverket för medfinansiering av GC-vägar
Summa
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DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

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

BUDGET

AVVIKELSE

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

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

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

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

–5 397,2
–249,0

–5 098,8
–77,3

–5 215,4
–39,0

181,8
210,1

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

TOTALT SEDAN PROJEKTENS START

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

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

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

Utfall ack.

Total budget

Avvikelse

16,8
3,2

140,5
74,0

123,7
70,8

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

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

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

–

–

–

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

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

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

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

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

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

1 390,2

1 732,9

342,7

–

–

–

* färdigställt under 2020
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ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Ord och begrepp
Anläggningstillgångar

Kassaflödesanalys

Nettoomsättning

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

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

Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där avskrivningen sker utifrån
förväntad nyttjandetid.

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

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

Avskrivning

Avsättning

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

Balansräkning

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

Drift- och investeringsredovisning

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

Eget kapital

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

Finansiell leasing

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

Finansnetto

Finansiella intäkter (t.ex. utdelningar,
ränteintäkter) minus finansiella kostnader (t.ex. räntekostnader).

Jämförelsestörande poster

Ekonomiska händelser som inte är extraordinära men som ändå är viktiga att
uppmärksamma vid jämförelser mellan
olika år.

Kapitalkostnader

Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern ränta.
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Kortfristig fordran/skuld

Kommunalt koncernföretag

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

Kommunalt uppdragsföretag

En juridisk person som utför en kommunal angelägenhet utan att kommunen har
ett betydande inflytande. Delas upp i andra samägda företag (röstandelar under
20  %) samt i kommunala entreprenader.

Kommunens samlade verksamhet

Den verksamhet kommunen bedriver i
kommunkoncernen och i uppdragsföretag.

Kommunkoncernen

Den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag.

Komponentavskrivning

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

Likvida medel

Kontanter eller tillgångar som kan
omsättas på kort sikt, t .ex. kassa- och
banktillgångar samt värdepapper.

Långfristig fordran/skuld

Långfristigt lån, fordran eller skuld som
förfaller till betalning senare än ett år
efter räkenskapsårets utgång.

Nettokostnadsandel

Beskriver hur stor andel av skatteintäkter och statsbidrag som använts för att finansiera verksamhetens nettokostnader.

Nettokostnader

Driftskostnader inklusive avskrivningar
efter avdrag för driftbidrag, avgifter och
ersättningar.

Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter efter avdrag för
investeringsbidrag.

Omsättningstillgångar

Lös egendom som inte är anläggningstillgång. Dessa tillgångar kan på kort tid
omsättas i likvida medel, t.ex. förråd,
fordringar, kassa, bank.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter till
rätt redovisningsperiod.

Resultaträkning

Sammanfattar intäkter och kostnader
samt visar årets förändring av det egna
kapitalet (årets resultat).

Realisationsvinst/realisationsförlust
Försäljningspris för en anläggningstillgång minus tillgångens bokförda värde.

Ränteswap

Ett finansiellt instrument som används i
syfte att säkra nivån på framtida räntebetalningar och minska den finansiella
risken på lång sikt.

Rörelsekapital

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

Självfinansieringsgrad

Beskriver hur stor andel av årets investeringar som finansieras av kassaflödet
från den löpande verksamheten.

Skuldsättningsgrad

Beskriver hur stor del av tillgångarna
som är finansierade genom lån och
övriga skulder.

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av egenfinansierade
tillgångar. Beskriver den långsiktiga
betalningsförmågan.

Årsarbetare

Antal anställda omräknade till heltidsanställningar.

Verksamhetsberättelser
I det fjärde och sista avsnittet beskrivs kommunens verksamhet lite mer
utförligt sektorsvis. De tio sektorerna (Ledning och styrning, Förvaltning och
tillsyn, Risk och säkerhet, Barn och utbildning, Vård och omsorg, Arbete och
välfärd, Teknik och infrastruktur, Kultur och fritid, Planering och samhällsbyggande, Miljö och hälsa) beskriver sitt uppdrag, kommenterar årets händelser,
redovisar måluppfyllelse i både text och styrkort, samt ger sin syn på framtida
utveckling. Även de kommunala bolagen kommenterar året på ett snarlikt,
men lite mer förenklat sätt.

INNEHÅLL

Kommunen

68-103

Kommunala bolag

104-110

Ledning och styrning

68-71

AB Kristianstadsbyggen

104

Barn och utbildning

78-81

Åhus Hamn och Stuveri AB

107

Förvaltning och tillsyn
Risk och säkerhet
Vård och omsorg

Arbete och välfärd

Teknik och infrastruktur
Kultur och fritid

Planering och samhällsbyggande
Miljö och hälsa

72-74
75-77
82-85
86-89
90-93
94-97

98-100

101-103

C4 Energi AB

Renhållningen Kristianstad
Kristianstad Airport AB
Krinova AB

Kristianstads Industribyggnads AB

105
106
108
109
110
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Stora utmaningar att tackla
Året har präglats av stora utmaningar från coronapandemin. men arbetet har också fortsatt för att
stärka miljön, tryggheten och möjligheten till bostäder och försörjning för medborgarna.

Uppdrag
Kommunstyrelsen har det strategiska
ansvaret för ledning, samordning och
uppsikt av all kommunal verksamhet,
oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform.
Kommunledningskontoret har, inom
de ramar och direktiv som kommunstyrelsen anger, ansvaret för att leda,
samordna, följa upp och utveckla kommunens verksamhet utifrån en helhetssyn. Syftet är att bidra till en positiv
utveckling av villkor och förutsättningar
för boende, arbete, företagande, studier
och besök i Kristianstads kommun.

Årets händelser

Året inleddes med stigande vatten i Helge å och i februari gick kommunen gick
upp i stabsläge för att hantera hotet från
högvattnet. Vattenståndet kulminerade
på +2,09 meter vid Barbacka 27 februari.
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Inga allvarliga incidenter inträffade, men
händelsen underströk vikten av den plan
för utbyggnad av fullständigt vallskydd
som sedan färdigställdes under året.
Innan samordningsstaben hann
upplösas efter högvattenläget inleddes
det nya krisläge som skulle komma att
dominera hela det kommande året. Coronavirus hade börjat spridas i världen och
de första fallen rapporterades i Sverige.
Med utgångspunkt från kommunens
pandemiplan började staben planera för
möjliga scenarier. Händelseutvecklingen
blev snabbare och värre än någon kunde
ana. Den 11 mars klassade världshälsoorganisationen WHO utbrottet av covid-19 som en pandemi. Många och svåra
anpassningar och åtgärder för att minska
smittspridningen och minska konsekvenserna av pandemin gjordes inom
kommunen detta år. Även om mycket har
cirklat kring pandemin har annat arbete
fortsatt med riktning mot visionen 2030

”Vi lyfter tillsammans” under ledorden
Tillväxt, Tanke och Trivsel.
Många förberedelser har krävts för att
vid årsskiftet kunna etablera en samlad
serviceorganisation för bemanning, kost,
lokalvård och transporter, som mer än
fördubblar antalet medarbetare på kommunledningskontoret.
Överförmyndarverksamheten organiserades vid förra årsskiftet under en
egen nämnd och har fortsatt utvecklingen av sin verksamhet i nya lokaler i Östra
kommunhuset.
Ett nytt intranät lanserades i november med uppfräschat utseende,
ny struktur och bättre navigation där
medarbetarna enklare kan hitta information och verktyg för det dagliga arbetet.
Första spadtaget för ett nytt badhus togs
i början av året och då presenterades
också logotypen och namnet: Kristianstads badrike. Badhuset ska stå klart
under 2022.

LEDNING & STYRNING

Måluppfyllelse
MEDBORGARE
Medborgarnas hälsa, trygghet och säkerhet stod i fokus under året. Förutom alla
åtgärder för att skydda kommunens invånare mot smitta, gjordes insatser för att
skydda mot brottslighet och öka tryggheten. Det arbetet gjordes i nära samarbete
med polisen och andra aktörer. Den
gemensamma lägesbilden stärktes och
en ny överenskommelse mellan polis och
kommun undertecknades. Extra resurser satsades för att stärka föreningslivet
under den svåra perioden.
Dialog och delaktighet var svårare att
upprätthålla när fysiska sammankomster
måste begränsas, men nya former för
dialog öppnades utomhus och i digitala
kanaler.
Miljö- och klimatfrågorna står fortsatt
högt på kommunens dagordning. Kristianstad deltar med sex andra kommuner
i spjutspetsprojektet Fossilbränslefria
kommuner i Skåne 2.0. Med den nya

centrala fordonsorganisationen är målet
att effektivisera fordonsutnyttjandet och
underlätta omställningen till 100 procent
fossilfria transporter.

UTVECKLING

Insatserna för att förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet
ger resultat. I Sveriges Kommuner och
Regioners (SKR) jämförelse av näringslivsklimat ökade kundindex-värdet (NKI)
för företagens kontakter till 79, och kommunen klättrade från 74:e till 15:e plats
i rankingen. Lite motsägelsefullt sjönk
Kristianstad samtidigt 55 placeringar i
Svenskt Näringslivs undersökning.
Ett stödpaket för lokala företag togs
fram för att motverka pandemins konsekvenser.
Bostadsbyggandet fortsatte i hög takt
och visar inga tecken på den avmattning
som rapporteras från andra delar av landet. Kommunen klarar fortsatt målet för
antal nya bostäder om året. Utbyggnaden
av bredband gick snabbare än målsättningarna och täckningen är god. Även

utvecklingen av kommunens e-tjänster
går snabbt.

MEDARBETARE

Sjukfrånvaron minskade med 3,4 kalenderdagar trots pågående pandemi.
Sjukfrånvaron under 14 dagar var i
princip oförändrad under året. Den
långa sjukfrånvaron över 90 dagar stod
för minskningen. Männens sjukfrånvaro
ökade samtidigt som kvinnornas minskade betydligt.
Frisktalet (andelen med högst fem
sjukdagar under året) minskade under
året från att ha ökat både under 2019
och 2018. Frisktalet förbättrades för
kvinnorna medan det sänktes för männen. Frisktalet hamnade på 73 procent
vilket var en bra bit över det totala frisktalet för kommunen.
Resultatet på medarbetarenkäten
för kommunledningskontoret visade
fortfarande goda värden, men vissa
områden visade på en viss försämring.
eNPS Rekommendationsvilja hade fortfarande ett positivt värde på 2 men det
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då året ägnades åt en grundlig utredning
och att ta fram ett förslag på plan för
vallutbyggnad framöver. Beslut kring planen tas under 2021 och därefter kommer
ny plan för investeringarna att läggas in i
kommande budgetar. Investeringar från
exploatering hade ett överskott främst
kopplat till Härlövs handelsområde där
åtgärder inte kunnat genomföras än.

Framtiden

Visionen ”Vi lyfter tillsammans” stakar
ut riktningen mot 2030, med ledorden
Tillväxt, Tanke och Trivsel. I den strategiska färdplanen konkretiseras målsättningarna inom områdena ”Arbetsliv och
attraktionskraft”, ”Boendemiljöer och
stadsutveckling”, ”Friska ekosystem” och
”Hälsa och delaktighet”. Alla insatser ska
genomföras utifrån ett hållbarhetsperspektiv och med FN:s Agenda 2030 och
de 17 globala målen som ledstjärna.
Kommunfullmäktige, revisionen, valnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

2020

2019

96

1 913

Kostnader

Årets resultat

-7 934

-8 029

-11 131

Budget

10 122

12 242

Driftbudgetavvikelse

2 188

-13 044
1 111

Gemensam nämnd
Ekonomi (tkr)
Intäkter

var en minskning jämfört med 2018 då
värdet hamnade på 5. Det totala medarbetarindexet höjdes till 72 (+1) där
högsta värdet är 100. Ledarskapsindex
minskade något, men hade fortfarande
högt värde 75 (-2). Robotiseringen av
vissa processer pågår. Genomförda delar
inom löne- och ekonomi påvisar minskad
administration både för verksamheter
och för medarbetare.

EKONOMI

Driftanalys
Nämnden totalt visade ett överskott på
2,4 miljoner kronor, varav kommunledningskontoret redovisade ett överskott
på 1,7 mkr. Det finns flera avvikelser
som ligger bakom det positiva resultatet.
En stor del av avvikelserna handlar om
vakanser, vissa yrkeskategorier har visat
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sig extra svårrekryterade och det har
skapat överskott.
Kopplat till covid-19 är det en hel del
avvikelser. Bussresorna minskade och
de flesta evenemang under året blev
inställda vilket skapade överskott. Det
uppvägdes av beslut om krisstöd till
föreningar med anledning av corona,
samt extra bidrag till byggnadsföreningar
2020. Nämndens egna kostnader var
0,7 mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen
berodde på lägre kostnader för sammanträden, transport, representation och
trycksaker.

Investeringsanalys

Budgetavvikelsen för investeringar uppgick till +159 mkr. Avvikelsen förklaras
i huvudsak av projekten för skyddsvallar (+131 mkr) och exploateringar (+15
mkr). Skyddsvallarna har ett stort belopp

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

2020

2019

37 224

39 674

-37 224
0

-39 674

0

0

0

0

108

272

8

Personalkostnadsandel  %

0

8

12 %

10 %

2020

2019

Kommunstyrelsen inklusive
kommunledningskontoret
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel  %

152 698

150 558

-357 596

-346 479

207 401
2 503

199 866

35 993

23 494

211

213

-204 897 -195 921

41 %

3 945

41 %
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Kommunledningskontorets styrkort 2020
MÅL

• MEDBORGARE

•

•

• UTVECKLING

•

• MEDARBETARE

•

• EKONOMI

•

•

God jämlik
hälsa och
stärkt delaktighet

En rik natur
och stärkta
ekosystemtjänster

Långsiktigt
hållbara boenden, ökat
bostadsbyggande och
pulserande
stad

En stark
arbetsmarknad med
växande
företag

Friska
och nöjda
medarbetare med
ett effektivt
arbetssätt

Hållbar
ekonomi
och god
hushållning

••

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

INDIKATOR

KOMMENTAR

••
•
•
•

Bredbandsutveckling
Utveckling e-tjänster,
antal och nyttjandegrad
Nöjd-MedborgarIndex, Bemötande/
tillgänglighet
Nöjd-Region-Index,
Rekommendation

» Vid årsskiftet hade 96,0 % (2019: 94,1 %) av hushållen möjlighet att ansluta sig till bredband
>100Mbit/s. Verklig anslutningsgrad var 77,1 % (2019: 74,2 %).
» Antal e-tjänster 2020: 203 st. (2019: 162). Totalt hanterades 24 242 ärenden via e-tjänsteportalen
2020 (2019: 20 866).
» Kristianstads betygsindex i undersökningen år 2020 för Nöjd-Medborgar-Index bemötande blev 55,
föregående mätning 2018: 61). Snittet för samtliga kommuner är 55.
» I indikatorn Nöjd-Region-Index rekommendation får kommunen ett värde på 60. Det är en minskning från mätningen som gjordes år 2018 då vi låg på 67.

Markanvisningsavtal
kommunal bostadsmark, antal lägenheter
Antal startbesked för
bostäder
Besökstal naturum
Nöjd-Region-Index,
Bostäder

» Under året har markanvisningar gjorts i Täppetområdet i Åhus (190 st). 6 villatomter har sålts
hittills i år.
» I år har 405 bostäder fått startbesked varav 124 var flerbostadshus.
» Besökstalet för Naturum år 2020 landade på 44 080 besökare, en stor minskning sedan år
2019 då antalet var 95 000. Förklaringen är pandemin och att Naturum höll stängt många
månader.
» Kristianstads betygsindex i undersökningen år 2020 för Nöjd-Region-Index bostäder blev 59,
samma som vid föregående undersökning år 2018. Snittet för samtliga kommuner är 55.

•
•
•
•
•
••
•
•
•
••
••
•

•
•
•

Statusbedömning
reglerande ekosystemtjänster: restaurerande
land och vattenmiljöer,
antal och areal
Andel fossilfri energi
till värme i koncernen
Andel fossilfri energi
till fordon och transporter i koncernen
Nöjd-MedborgarIndex, Miljöarbete

» 19 ha nyanlagda våtmarker 2020.
» 28 insatser för att restaurera land- och vattenmiljöer och för att gynna hotade arter (naturvårdsbränningar, röjningar, grävningar, återinplantering av hotade arter etc.) totalt 95 ha, samt
2 rådgivningsinsatser.
» Andelen fossilbränslefri uppvärmning i koncernen uppgår till 99,2 % (2019: 98,0 %). Uppvärmning sker i huvudsak med fjärrvärme, vilken är 99,9 % fossilfri.
» Andel fossilfri energi till kommunkoncernens fordon och arbetsmaskiner uppgår 2020 till
66,7  % (2019: 65,4 %). Bolagens bränsleanvändning var under 2020 95,0 % fossilfri, men
förvaltningarnas enbart var 42,3 %.
» Kristianstads betygsindex i undersökningen år 2020 för Nöjd-Medborgar-Index miljöarbete
blev 62 (föregående mätning 2018: 66). Snittet för samtliga kommuner är 56.

Sammanfattande
omdöme om företagsklimatet i kommunen,
Svenskt Näringsliv
Tillgång till strategisk
bostads- och verksamhetsmark
Gästnätter

» Företagsklimatet 2020 fick betyget 3,2 (2019: 3,43) av 6 möjliga. Motsvarande siffror för riket
3,4.
» På Ängamöllans verksamhetsområde har etableringar påbörjats. Ungefär 85 % av området är
sålt eller reserverat. I Åhus är det tredje området utbyggt och i princip allt sålt eller reserverat.
Övriga basorter innehåller planlagd verksamhetsmark. Det pågår planering av nytt verksamhetsområde i Åhus men det behöver planeras för ny verksamhetsmark i Kristianstad. Totalt har
kommunen ca 395 000 kvm industrimark kvar, varav ca 120 000 kvm är reserverat.
» De kommersiella gästnätterna visar en minskning med 11 % under 2020. Minskningen är en
direkt effekt av pandemin. Uteblivna gästnätter har inte drabbat kommunen i lika hög utsträckning som övriga Skåne, där siffran är -31,5 %. Riket visar en minskning på 37 %.

Sjukfrånvaro KLK
Frisktal KLK
Medarbetarindex KLK
Ledarskapsindex KLK
Robotisering, antal
införda processer och
tidsvinster

» Sjukfrånvaron minskade med 3,4 kalenderdagar per medarbetare under året, trots rådande pandemi. De långa sjukskrivningarna stod för minskningen.
» Frisktalet minskade med nästan tre procentenheter.
» Medarbetarindex förbättrades till 72 (+1)
» Ledarskapsindex minskade något, men låg fortfarande på en hög nivå på 75 (-2)
» Vid årets slut 2020 fanns 11 (2019: 8) automatiserade processer, med beräknad tidsvinst på 3 500
arbetstimmar/år (2019: 3 110).

Driftbudgetföljsamhet
KLK
Intern kontrollutveckling koncernen
Avtalstrohet leverantörsnivå kommunen

» KLK redovisar en positiv driftsbudgetavvikelse på +1,7 mkr vilket motsvarar 0,9 % av nettodriftbudgeten.
» Arbetet med  att utveckla intern kontroll fortskrider och fler medarbetare är engagerade i arbetet
med att öka förståelsen kring vikten av intern kontroll. Utmaningen består av att definiera och
genomföra koncerngemensamma aktiviteter och utveckla förmågan kring att bedöma väsentligheter och risker.
» Avtalstroheten för kommunen låg år 2020 på 91 %, en minskning från året tidigare där avtalstroheten låg på 93,5 %. Förklaringen är pandemin, många inköp av ex skyddsmaterial har fått hanteras
utan avtal.
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Ett stort digitalt fokus för ökad
effektivitet och rättssäkerhet
Under 2020 har överförmyndarnämnden lagt ett stort fokus på att digitalisera sin verksamhet och anpassa arbetssätt och rutiner utifrån detta.

Uppdrag
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Överförmyndarnämnden utövar, i enlighet med
föräldrabalken (1949:381), förmynderskapsförordningen (1995:379) samt
lagen om god man för ensamkommande
barn (2005:429) tillsyn över gode män,
förvaltare och förmyndare.

Årets händelser

Coronapandemin slog till under våren
2020 vilket gjorde att överförmyndarnämndens verksamhet fick visa på
stor flexibilitet och anpassa sig efter
nya förhållningssätt. Inriktningen som
72
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tidigare varit kompetensutveckling och
utåtriktade insatser fick istället läggas
om och ett nytt fokus blev digitalisering
och interna processer.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

Fokus nöjda medborgare nådde inte önskad måluppfyllelse. Det som var inplanerat som exempelvis kompetenshöjande
insatser för ställföreträdarna fick ställas
in och skjutas på framtiden. Inplanerade
kunskaps- och erfarenhetsutbyte med
externa myndigheter samt träffar med
överförmyndarnämndens referensgrupp
fick också flyttas fram.  Däremot genom-

fördes individuella kunskapsträffar i
samband med att årsredovisningarna
lämnades in och ett par samverkansträffar med Tingsrätten som kunde hållas
i början av året. Alla medarbetare fick
under 2019-2020 kompetenshöjande
information kring GDPR samt barnkonventionen. Under sensommaren infördes
en ny kompetensmodul som ska kunna
vara till hjälp vid rekrytering av nya ställföreträdare. Översyn av granskningsprocessen och rutin för denna gjordes för att
korta granskningstiderna och säkerställa
konsekventa bedömningar och hög rättssäkerhet.

UTVECKLING

Den digitala utvecklingen var i stort

FÖRVALTNING & TILLSYN

fokus under 2020. Även om verksamheten kommit en bra bit på vägen har man
mycket kvar att göra. Under året har man
tillsett att verksamheten nu har ett modernt och ändamålsenligt verksamhetssystem som man kommer att fortsätta att
utveckla.

MEDARBETARE

Sjuktalen minskade och frisktalen ökade,
vilket är glädjande. Verksamheten
arbetar fortsatt med den systematiska
arbetsmiljön där ett fokusområde har
varit den psykosociala arbetsmiljön. Ett
annat fokus var att tydliggöra rutiner och
processer för en ökad kontinuitet och
minskad sårbarhet och i förlängningen
en minskad upplevelse av stress.

EKONOMI

Driftsanalys
Resultat för 2020 blev ett överskott om
drygt 2,6 mkr. Kostnaderna blev mindre
än budgeterat vilket till stor del kan
förklaras av ett färre antal ärenden om
ensamkommande barn, EKB, och lägre
kostnader för god mans arvode.

Investeringsanalys

Inga investeringar genomfördes.

Framtiden

Överförmyndarnämnden kommer även
vid kommande år att lägga stor vikt vid
vårt huvuduppdrag det vill säga en god
tillsyn samt hög rättssäkerhet. Digitaliseringen är en stor utmaning då verk-

samheten till huvuddel bedrivits analogt
tidigare. Ett mer digitalt arbetssätt ska
bidra till en mer effektiv verksamhet,
snabb och säker handläggning samt
i förlängningen nöjda huvudmän och
ställföreträdare.
Överförmyndaren
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

2020

2019

92

126

-10 062
-9 971

-11 153

12 613
2 643

12 442

Investeringar

0

0

Antal årsarbeten

6

6

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse

Personalkostnadsandel  %

90 %
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-11 279
1 289

90 %
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Överförmyndarnämndens styrkort 2020

••

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

INDIKATOR

KOMMENTAR

•

•
•
•

Korta tillsättningstider av
nya ställföreträdare
Snabba byten av ställföreträdare
Inkomna synpunkter

» Effektivisering av rekryteringsprocessen har inletts och ny kompetensmodul har
installerats för att underlätta det arbetet. E-tjänsten för att anmäla intresse som ny
ställföreträdare fungerar väl och används i stor utsträckning.
» Samarbetsträff med tingsrätten genomfördes tidigt under våren därefter har inplanerade nätverksträffar fått ställas in på grund av corona.

Korta granskningstider
som medför snabbare
utbetalningar
Rekommendera andra att
ta uppdrag, enligt enkät
Tillgänglighet, enligt enkät

» Klarar inte målet att korta granskningstiden till mindre än 6 månader. Dock var
merparten av granskningen av de som inkom i tid var klar, innan augusti.
» Under hösten inleds ett arbete kring att se över granskningsrutinerna.
» Ny enkät planeras 2022

Antal ställföreträdare med
mer än 10 huvudmän
Uppfyller Barnkonventionen
Uppfyller GDPR

» Fortfarande ca 10 personer med fler än 10 ärenden. En individuell och noggrann bedömning innan dessa tilldelas fler och går det att ta bort något ärende
naturligt så görs det.
» Samtlig personal har fått utbildning inom Barnkonventionen samt GDPR.

Antal icke kompletta
årsredovisningar
Antal genomförda kompetenshöjande utbildningar
Antal genomförda kompetenshöjande åtgärder
Nöjdhetsgrad, enligt frågeformulär efter genomförd
utbildning

» Fortsatt hög andel av årsredovisningarna som inkommer och som ej är kompletta. Individuella träffar har erbjudits ställföreträdarna i samband med inlämnandet av årsredovisningarna.
» Samtliga utbildningar har fått ställas in på grund av corona. Informationsbrev,
enskilda träffar samt nyhetsbrev har genomförts.
» Inga genomförda utbildningar.

Andel digitala akter
Antal e-tjänster

» Uppgradering av befintligt verksamhetssystem har implementerats under våren
och inscanning av akter kommer att påbörjas under kvartal 4.
» E-tjänst införd som innebär att ställföreträdarna kan administrera sina årsredovisningar löpande under året.

Sjukfrånvaro ÖFK
Frisktal ÖFK
Medarbetarindex
Ledarindex
Hållbart medarbetarengagemang

» Frisktal: 66,7 % (+11,1)
» Sjukfrånvaro: 5,6 (-7,0)
» Resultat först efter medarbetarenkäten i september 2020

Driftbudgetföljsamhet
ÖFN

» Överskott i driften för helår 2020 på ca +2,6 mkr.

• MEDBORGARE

MÅL

•

•

• UTVECKLING

•

• MEDARBETARE

•

• EKONOMI

•

•
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Nöjda huvudmän

Nöjda ställföreträdare

Hög rättssäkerhet

Ställföreträdare har
rätt kompetens för sitt
uppdrag

Effektivt digitaliserat
arbetssätt för god
service. (samtliga akter
digitala under 2020)

Friska, engagerade, positiva och kompetenta
medarbetare som trivs
och har arbetsglädje,
för främjande utveckling och innovation i
verksamheten

Hög budgetrespekt
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RISK & SÄKERHET

Stabil leverans av samhällsnytta
Under det gångna året har social oro, högvatten och pågående pandemi hanterats av kommunkoncernens olika verksamheter. Genom att använda befintligt planeringsunderlag i form av risk- och sårbarhetsanalyser, pandemiplan samt krisledningsplan tillsammans med medarbetarnas mycket stora
engagemang har samhällsviktiga tjänster kunnat levereras i samtliga verksamheter.

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

Årets händelser

Kommunens operativa brottsförebyggande arbete prioriterades tillsammans
med hanteringen av dödsskjutningar i
tätorten, högvatten och pandemi. Under
året samordnades kamerabevakningen
av kommunkoncernens fastigheter i
Larmcentralen.
» Räddat värde: 250 mkr (-)
» Antal operativa insatser under året:
1515 (+5 %)
» Antal samtal till Larmcentralen: 583
000 (+6 %)

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

Utryckningsverksamheten och larmcentralen påverkades endast i ringa omfattning till följd av covid-19. Andra verksamheter inom förvaltningen påverkades
i något större utsträckning. Utbildningar
i brandskydd för kommunens medarbetare ställdes in under våren. Under
hösten kunde genomförandet återupptas
men i begränsad form genom färre deltagare per utbildningstillfälle. Även andra
delar av det förebyggande arbetet kunde
inte genomföras enligt plan. Exempelvis
kunde inte Räddningstjänsten delta på de
olika årliga evenemang där förebyggande
information normalt förmedlas såsom
ABK:s Österängsfestival med flera.
Förvaltningens avdelning Skydd & Säkerhet samordnade kommunkoncernens
stabsarbete gällande covid-19. Stabsarbetet innebar omvärldsbevakning, plane-

ring, sammanställning samt framtagande
av beslutsunderlag mm.
Under året skedde gruppmöten för
gemensam lägesbild varje vecka i brottsförebyggande syfte, med extra insatta
möten under sommaren och jul- och
nyårshelgerna.

UTVECKLING

För en effektivare larmhantering samt
minskad sårbarhet genomför förvaltningen en övergång till ett nationellt
utlarmningssystem. Tjänsten levereras
av SOS Alarm och beräknas vara helt
implementerad under 2020. Införandet
innebär en ökad kvalitetsuppföljning
såsom jämförelsemöjligheter avseende
utlarmningstider med andra larmcentraler. Förvaltningen ämnar använda
underlaget i sitt löpande arbete avseende
ledningssystem för kvalitet (ISO-9001).
Som ett led i detta påbörjades en
utredning inom Skåne nordost vars syfte
var att kartlägga gemensamma tjänster såsom trygghetslarm, kommunal
felanmälan och bevakningstjänster samt
identifiera möjliga ägandeförhållanden
kopplat till tjänsterna.
Parallellt inom Skåne nordost genomfördes ett arbete med inriktning mot en
gemensam larm- och ledningscentral för
räddningsuppdrag (så kallat blåljusuppdrag). Redan hösten 2020 kom två av
kommunerna att larmas ut från Kristianstads kommuns larmcentral.
En samordnad systemledning med ett
fast inre befäl knutet till Larmcentralen,
infördes 1 april med lyckat resultat.

MEDARBETARE

Under 2019-2020 förändrades den
operativa styrkans sammansättning.
Pensionsavgångar, rörlighet på arbetsmarknaden samt införandet av annan
befälsstruktur medförde en föryngring
och ändring i kompetens och erfarenhet.

Vägledning togs fram för operativ personal vid olyckshändelser där personer
misstänktes vara smittade av covid-19.
Rutinerna omfattade såväl riskbedömning, medarbetarens agerande samt
personlig skyddsutrustning.
Resultatet från årets medarbetarenkät
visade på en ökning av Nöjd medarbetarindex från 72 % till 75 % jämfört med
föregående undersökning.

EKONOMI

Driftanalys
2020 års utfall blev - 0,6 mkr. Den faktor
som påverkade ekonomin mest var
miljöprovtagningar förelagda av miljöoch hälsoskyddsnämnden. Även covid-19
hade viss inverkan.

Investeringsanalys

Leverantörer hade leveransproblem med
anledning av covid-19, varför förvaltningen kommer senarelägga investeringar. Därmed har endast 40 % av årets
budgeterade medel nyttjats.

Framtiden

Kamerabevakningen för kommunens
egna anläggningar kommer att utvecklas
under året i syfte att förbättra det interna
skyddet.
Räddningsnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel  %

2020
25 315

2019
25 543

-94 501

-91 306

68 623
-563

65 261

4 388

6 912

76

73

-69 186 -65 763

70 %
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69 %
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Räddningsnämndens styrkort 2020
MÅL
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•
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Nöjda och stolta medborgare
Ökad utbildningsnivå
Aktiva och trygga
medborgare

Information och
service med hög tillgänglighet
Aktiva insatser för
hållbar miljö

Växande Kristianstad

God företagsamhet

Förbättrad infrastruktur

God hälsa och hög
arbetstillfredställelse

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

INDIKATOR

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

Anspänningstid för
trafikolyckor och brand i
byggnad
Svarstider för trafikolyckor

Utbildning allmän brandkunskap internt inom
kommunen

Utbildning av deltagare
i FRG
Trygghetsriktade insatser
i kommunen
I samband med garageoch områdestillsyn information till boende om
brandskydd i hemmet
Utvärdering av ”Rent
vatten” vid tvättning av
kontaminerad personlig
skyddsutrustning
Hantering av demografiska förändringar

Myndighetsgemensamma
brottsbekämpande insatser för konkurrens på lika
villkor
Styrdokument för tillståndsprocessen brandfarlig vara

KOMMENTAR

••

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

» Enligt beslutat handlingsprogram är anspänningstiden satt till 90 sekunder. Detta
uppnåddes endast avseende 2/3 av larmen.
» Under 130 sek jan-dec 2020.

» Utbildningarna covid-19 anpassades med färre antal deltagare per kurs. Totalt utbildades 4 300 st (8 300) 2019.
» På grund av covid-19 genomfördes inga aktiviteter
» 8 st har genomförts, till följd av covid-19 har färre genomförts än planerat

» På grund av covid-19 genomfördes inga uppsökande åtgärder av denna karaktär.
» Test och utvärdering har skett.

» På grund av covid-19 genomfördes inga aktiviteter.

» På grund av covid-19 genomfördes endast få aktiviteter.
» Styrdokumentet är framtaget.

Digitalisering, utbildningar i kommunens
gemensamma utbildningsplattform

» Förvaltningsspecifik utbildning har lagts in i plattformen.

Sjukfrånvaro
Frisktal
Nöjd Medarbetarindex
Ledarskapsindex
Svarsfrekvens med
arbetarenkäten

» 9,3 sjukdagar/anställd (jmf 2019: 10,6), dock en ökad korttidssjukfrånvaro på grund
av covid-19.
» Frisktalet har sjunkit till 61,2 % (jmf 2019: 67,5 %).
» Nöjd medarbetarindex har ökat till 75 % från 72 % 2018.
» Ledarskapsindex 81 % (2018: 75 %)
» Svarsfrekvensen var 84 % (samma som 2018).

Avvikelse mot budgeterat
resultat
Genomförandegrad av
investeringarna

» Covid-19 samt miljöprovtagningar medförde negativt utfall
» Vissa investeringar har skjuts till 2021 på grund av covid-19

Kunskap om förvaltningens olika uppdrag
Interna samverkanövningar

Avvikelse mot budgeterat
resultat

» Gemensamma analyser av olika avdelningars uppdrag medförde ökad förståelse
inom förvaltningen
» Samverkanövningar genomfördes inte i planerad omfattning

» Förvaltningens ordinarie verksamhet har ekonomisk kontroll. Vissa år har dock
förvaltningen påverkats av extraordinära kostnader.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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BARN & UTBILDNING

Kunskapsresultat och
Framgångsrik undervisning i fokus
Andra fasen i den fleråriga insatsen ”Framgångsrik undervisning” genomfördes. Barn och elevernas
måluppfyllelse var fortsatt i fokus med en förbättring av flera resultat som följd. Skolverksprojektet
som innebär att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och
elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska påbörjades.

Uppdrag
Barn och utbildningsnämnden ansvarade för volymer och verksamheter
enligt följande: 18 000 barn, elever och
studerande, 3 200 tillsvidareanställda
medarbetare inom 100 olika befattningar, 51 förskolor, 32 fritidshem, 33
grundskolor, varav 13 med högstadier,
samt 5 gymnasieskolor.
Därutöver vuxenutbildning, grundsärskola/träningsskola, gymnasiesärskola,
riksgymnasium, nationell idrottsutbildning, särskild utbildning för vuxna, yrkeshögskola, kommunal musikskola samt
tio skolområdesövergripande enheter.

Årets händelser

Inom nämndens omfattande ansvarsområde förekom ett stort antal händelser
väl värda att omnämna och framhålla.
På två nya fokusskolor, Tollarps skola
och Wendesgymnasiet genomfördes insatser utifrån framtagna handlingsplaner.
Ett antal byggprojekt och renoveringar
av olika omfattning färdigställdes och
78
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togs i bruk under året, såsom Villaskolan,
Sånnaskolan och Slättängsskolan samt
Arkelstorps och Tvedegårds förskolor.
Byggarbete pågick eller startade
på Helgedalskolan, Fröknegårdskolan,
Milnergymnsiet, Lingenäs särskola, samt
Hjärtebackens, Helgedals och Palettens
förskolor.
Planering pågick i flera andra skoloch förskoleprojekt såsom nya skolor i
centrala Kristianstad och Hammarslund
samt Rönnowskolan, Sommarlusts och
Lekholmens förskolor.
Satsningar på lokaler och utemiljöer
för att förbättra trygghet och säkerhet för
såväl barn och elever som medarbetare
genomfördes liksom ett antal projekt för
att förbättra inomhusmiljön.

Måluppfyllelse

För att stärka inflytandet över arbetet
med ökad måluppfyllelse fattades flera
beslut på politisk- respektive tjänstemannanivå. Jämfört med föregående läsår
minskade kunskapsresultaten i årskurs
nio vad gällde andel elever som upp-

nått kunskapskraven i samtliga ämnen,
genomsnittligt meritvärde och behörighet till gymnasieskola efter genomförd
lovskola.
I gymnasieskolan var genomsnittligt
betygspoäng oförändrat för kommunala skolor vårterminen 2020 jämfört
med 2019, samtidigt som såväl andelen
avgångselever som tog gymnasieexamen
från yrkesprogram som de från högskoleförberedande program ökade.
Uppföljningar påverkas i hög grad
av att verksamheten baseras dels på
kalenderåret, dels på läsåret. Barn och
utbildningsnämnden har därför beslutat
om att utvärdera verksamheten vid två
tillfällen under året, februari respektive
september. I februari var fokus främst
på ekonomi samt djupare analys av
föregående läsårs verksamhet medan i
september inriktades utvärderingen i
första hand på brukarnas nöjdhet, och
elevernas måluppfyllelse.

MEDBORGARE

Genomförda enkätundersökningar

BARN & UTBILDNING

visade att vårdnadshavare i förskola och
elever i grund- och gymnasieskola var
fortsatt generellt nöjda med verksamheterna, de upplevde i stort trygghet i
förskole- och skolmiljön även om svaren
varierade. Resultaten för gymnasieskolan
förbättrades något sedan föregående år.

UTVECKLING

Utbildningsresultatet för Kristianstads
kommun låg fortfarande generellt under
riksgenomsnittet. Positiva effekter av
utvecklingsarbetet på fokusskolorna
identifierades och resultatet kommer att
användas inom organisationen i det fortsatta utvecklingsarbetet. Ett antal viktiga
insatser genomfördes i syfte att öka
måluppfyllelsen. Den systematiska kartläggningen av undervisningens kvalitet
genomfördes avseende grundskolan och
fortsatte inom gymnasieskolan. Denna
kartläggning gav respektive verksamhet
en mycket bra grund för arbetet med att
fortsätta utveckla undervisningen.
För att leva upp till innehållet i reviderade läroplaner och digitaliseringsstrategier för förskolan och skolan genomför-

des ett implementeringsarbete på olika
nivåer. Lovskola bedrevs såväl under
sommaren som på andra lov och läxhjälp
erbjöds på samtliga grundskolor.
Det mottagande av nyanlända som
kommunen haft under senare år påverkade fortsatt verksamheterna, även om
elevtalen inom förberedelseklasser och
språkintroduktion sjönk betydligt under
2020. De lagstadgade kraven på modersmålsundervisning medförde ökade
insatser.

MEDARBETARE

Andelen medarbetare med behörighet
och legitimation var fortsatt hög. Den
totala sjukfrånvaron hade vid årets slut
på grund av covid-19 ökat till 23,5 dagar
per årsarbetare och år vilket var en ökning med 5,7 dagar. Det var främst korttidsfrånvaron som ökade (ca 4 dagar).
De personalgrupper i vilka ökningen var
störst var: kost (9,1 dagar), förskollärare
(8,4 dagar), barnskötare (10,6 dagar) och
elevassistenter (9,2 dagar). Arbetet med
att sänka den långa sjukfrånvaron (mer
än 90 dagar) fortsatte och gav som resul-

tat endast 0,28 dagars ökning. Personalomsättning sjönk något totalt och låg på
6 %. Behörighets- och legitimationsgrad
var fortsatt hög vid jämförelse med andra
kommuner i Sverige. Högst för gymnasielärare 85,9 % (84,9 % nationellt),
grundskola 74,3 % (69 % nationellt) och
förskola 59 % (nationellt 43 %).

EKONOMI

Driftanalys
Resultatet i driftbudgeten, motsvarande
+33,8 mkr eller 1,5 % av nettobudgeten,
omfattade såväl över- som underskott i
de olika verksamhetsformerna. I huvudsak grundade sig resultatet på lägre kostnader än budgeterat inom stora delar av
verksamheten, främst som en konsekvens av covid-19, men även som en konsekvens av god framförhållning avseende
åtgärder för att nå balanserat resultat
2021. Efterfrågan inom fritidshem och
grundskola blev lägre än planerat medan
den blev högre inom gymnasieskolan.
Kostnaderna för elever med behov av
särskilt stöd ökade ytterligare och några
skolor samt gymnasieprogram hade
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kostnader för omställning vid vikande
elevunderlag. Omfattningen på riktade
statsbidrag motsvarade ca 150 mkr.

Investeringsanalys

Investeringsbudgeten uppgick till 36,8
mkr. Budgetramen avsåg investeringar
i bussar, inventarier till nya skolor och
förskolor, samt mindre fastighetsföränd
ringar i verksamheterna. De större
projekten som tekniska förvaltningen
ansvarade för utgjordes primärt av förskolor och grundskolor för att klara det
ökade behovet av platser samt ersättning
av äldre lokaler.
Överskott om +12,9 mkr härrörde
sig främst till planerade men ännu inte
genomförda inköp av inventarier samt
mindre fastighetsförändringar, även i
dessa fall grundat på covid-19.
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Framtiden
Verksamheten kommer att fokuseras på
barn och elevers kunskapsresultat och
trygghet. Särskild vikt kommer att läggas
på:
» Utveckling av undervisning, ”Kärnan”
» Utveckling av systematiskt kvalitetsarbete, ”BUSK”
» Utveckling genom projekt ”Framgångsrik undervisning”
» Riktade insatser kring språkutveckling
» Fokusskolor
» Nya digitala system
» Samarbete över kommungränser och
med akademier

Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel  %

2020

2019

510 024

509 310

-2 757 105 -2 691 500
-2 247 081 -2 182 189

2 280 909 2 182 773
33 828

584

23 866

37 269

3 052

3 059

62 %

63 %

BARN & UTBILDNING

Barn- och utbildningsnämndens styrkort 2020

• MEDBORGARE

MÅL

•

• UTVECKLING

•

•

• MEDARBETARE

•

•

• EKONOMI

•

•

Trygga barn och elever
med lust och motivation

Kunskapsresultat

Miljö- och hälsofrämjande skola

Kompetent, motiverad
och resultatinriktad
personal
God hälsa och hög
arbetstillfredsställelse

Effektivt resurs-
utnyttjande
Budget i balans

INDIKATOR

••
•
•
•
•
•
•
••
•
•

Nöjdhetsindex Förskola
Nöjdhetsindex Grundskola
Nöjdhetsindex Gymnasieskola

Gymnasiebehörighet till
yrkesprogram
Examen från högskoleförberedande program
Examen från yrkesprogram

KOMMENTAR

••

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

» Förskoleenkäten våren 2020 visar att majoriteten av vårdnadshavarna är nöjda.
Medelvärdet ligger på 3,45 på skala 1-4. Enkäten innehåller nya frågor och därmed
är det ej möjligt att jämföra med tidigare års resultat.
» Inga större skillnader i resultat för åk 3-9. Medel- värdet för påståendefrågorna har
förbättrats marginellt jämfört med föregående år (från 3,30 till 3,32). Något förbättrade resultat för åk 1-2 i förhållande till föregående år (från 3,29 till 3,32). Skalan är
1-4.
» 89,4 % av eleverna håller med om påståendet att deras skola som helhet fungerar
bra. Vid mätningen året dessförinnan låg resultatet på 87,2 %.
» Gymnasiebehörigheten till yrkesprogram har sänkts sedan föregående år från
83,2 % till 81,9 %, inklusive lovskola.
» Resultaten har ökat från 83,2 % till 87,6 %.
» Resultaten har ökat från 85,3 % till 88,5 %.

Andelen miljöcertifierade
livsmedelsinköp ska öka

» Andelen miljöcertifierade inköp minskade från 48 % till 47 % under våren 2020.
Jämförelse med kommunens livsmedelspolicy. Ingen mätning för hösten med hänvisning till covid-19.

Andel behöriga lärare i
grundskolan

» Andelen är 74,2 %, en minskning med 0,3 % jäm fört med föregående år. Dock fortfarande högre än medel för alla kommunala skolor i landet, som var 69 %.

Frisktal
Sjukfrånvaro

» Frisktalen har under 2020 minskat med 16,4 % till 45,9 %.
» Sjuktalen har ökat från 17,8 dagar till 23,5 dagar per anställd.

Kostnad per betygs-poäng

» Utgår, då det inte presenteras av SKR längre.

Budgetavvikelse

» Överskott motsvarande +1,5 % främst beroende på covid-19.
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Omsorg under speciella
förhållanden – präglat av pandemin
Verksamhetsåret har varit speciellt till följd av den pågående pandemin som kommit att prägla verksamheten. Förvaltningens utvecklings- och förbättringsarbete har inriktats på att minska risk för
smittspridning och hantera smitta.

Uppdrag
Omsorgsnämnden tillhandahåller
individanpassad och professionell vård
och omsorg för äldre och personer med
funktionsnedsättning utifrån gällande
lagstiftning.

Årets händelser

För att samordna de åtgärder och
informationsinsatser som pandemin
krävt genomförde förvaltningens ledningsgrupp regelbundna avstämningar.
Flertalet funktioner fick prioritera arbete
med rutiner, stöd och kommunikation
relaterat till covid-19. Arbetet med inköp
av skyddsutrustning samt att bygga
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upp lager och tillhörande logistik för att
säkerställa tillgången prioriterades.
Förvaltningens fokus var att säkerställa verksamheten och att trygga kunder
och medarbetare utifrån oro och risk
för smittspridning. Mycket arbete lades
på rutiner och arbetssätt för att möta
regelverk och rekommendationer med
anledning av pandemin. Ett prioriterat
område var att stärka medarbetarnas
kompetens och säkra bemanning under
perioder med hög frånvaro. Pandemin
ökade kunskapen om vikten av följsamhet till basala hygienrutiner och klädesregler (BHK) för att minska risken för
smittspridning. Alla medarbetare fick ta
del av ett utbildningspaket med fokus på
detta. Utbildningsportalen som infördes

2020 fick stor betydelse för genomförande av utbildningar generellt i förvaltningen.
Behoven av vård- och omsorgsboende
minskade. Antalet personer i kö till boende varierade under året men samtidigt
fanns lediga lägenheter. Vid årsskiftet
väntade 33 personer i kö samtidigt som
det fanns 41 lediga lägenheter. Förvaltningens bedömning var att verksamheten hade en överkapacitet på minst 50
lägenheter.
Antalet beslut om hemtjänst låg på
samma nivå som 2019. Utförda volymer
minskade något på grund av vilande
beslut och avböjda besök, mycket kopplat
till covid-19.
Inom funktionsstödsområdet har

VÅRD & OMSORG

de senaste årens ökning av beslut om
insatser avstannat. Detta gäller såväl
boende, personlig assistans och insatser
till barn och unga. Det är idag osäkert om
detta beror på den rådande situationen.
De verksamheter som ökade under året
är daglig verksamhet och boendestöd.
Förvaltningen påbörjade arbetet med
att ta fram ett funktionsprogram för ett
nytt vård- och omsorgsboende på Akasiavägen i Tollarp.
Medelåldern är hög i en del gruppbostäder enligt LSS vilket innebär bland
annat ökade omvårdnadsbehov till följd
av fysiska funktionsnedsättningar och
sjukdomar som tillhör åldrandet. Under
2020 fastställdes en boendeplan för
funktionsstödsområdet.

Under året arbetade förvaltningen med
planeringen av bildandet av gemensam
serviceorganisation för kost, lokalvård
och transporter. Vid årsskiftet övergick
dessa verksamheter till gemensam serviceorganisation.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

Det har varit ett speciellt år, där covid-19
medförde att vi behövde arbeta med
åtgärder för att minimera smittspridning
och skydda personer i riskgrupper. Alla
verksamheter påverkades på olika sätt.
För kunder i vård- och omsorgsboenden
påverkade åtgärderna den enskildes
livskvalitet i stor utsträckning, till exempel genom besöksförbud. Förebyggande

verksamhet påverkades exempelvis via
att mötesplatser varit stängda sedan
mars.
En stor del av samverkan med regionen var under 2020 kopplat till covid-19
och olika nya samverkansforum växte
fram både lokalt och regionalt.
Ett arbete pågår med att minska
antalet personer som varje kund möter
under en 14-dagarsperiod inom hemtjänsten. Särskilt fokus läggs på kunder
med många insatser som därmed möter
många personer i sin vardag.
Det pågår även utvecklingsarbete för
att minska miljöpåverkan med hjälp av
bland annat sopsortering, minskat matsvinn och färre utskrifter.
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UTVECKLING
Förbättringsarbeten anpassades utifrån
nuläget med hänsyn till covid-19. Det
handlar om kundens delaktighet, fysiska
utemiljöer, digital teknik, förebyggande
aktiviteter, socialt innehåll samt åtgärder
kring mat och måltidsmiljöer.
Kvalitetsregistret för svårläkta sår,
Rikssår, började användas för att utveckla kvalitén.
Alla medarbetare genomgick utbildning om basala hygienrutiner, skyddsutrustning, smittvägar och covid-19.
Andelen omvårdnadspersonal som
har gymnasieutbildning eller motsvarande var cirka 86 procent. Avseende
specialistutbildad omvårdnadspersonal
ses in liten ökning jämfört med föregående år.
Processen att utveckla tillitsbaserad
ledning inleddes och kommer att fortsätta under 2021.

MEDARBETARE

Fokus låg på att säkerställa en god
arbetsmiljö för medarbetarna under den
pågående pandemin.
Sjukfrånvaron ökade med i genomsnitt 4,4 dagar per anställd, vilket är en
direkt effekt av coronapandemin. Långtidssjukfrånvaron minskade under året.
Medarbetarenkäten genomfördes under hösten. Resultatet för förvaltningen
som helhet visar en positiv trend inom
samtliga frågeområden.
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EKONOMI

Driftanalys
Förvaltningen hade ett positivt resultat
på 9,4 mkr, vilket motsvarade 0,6 procent
av budgeten. Överskottet bestod främst
av minskade volymer, en del på grund av
covid-19. Förvaltningen fick statsbidrag,
både för att täcka ökade kostnader och
för utvecklingssatsningar som skedde
under året, vilket förbättrade årets
resultat.
Covid-19 gjorde det svårt att fortsätta
utvecklingen av kundtid (andel av tid
hos kund av arbetad tid). Hemgångsstöd
når nu upp till 55 procents kundtid och
hemtjänsten ligger kvar på 60 procent.

Investeringsanalys

Investeringsbudgeten uppgick till 12,4
mkr av vilka förvaltningen använde 10,3
mkr. Avvikelsen berodde på att investering av laddstolpar till elbilar blivit
framflyttad.

Framtiden

Förvaltningens bedömning är att vårdoch omsorgsbehovet hos de kunder som
flyttar in till vård- och omsorgsboende
kommer att öka. Kundernas behov blir
mer komplexa och fler har kognitiv svikt/
demenssjukdom. Gällande hemtjänsttimmar kommer sannolikt en volymökning
att ske under kommande år kopplat till
demografin. Inom funktionsstöd ser vi

de närmaste åren en ökning av insatser
kopplat till SoL och LSS. Även här ser
vi ett ökat antal kunder med komplexa
behov vilket leder till ökade krav på god
och rätt kompetens.
En stor del av lokalerna är äldre och
behöver successivt få en högre standard
både vad gäller inomhus- och utemiljön.
Behovet av nya lokaler som är anpassade
för volymökningar och förändrade behov
är stort, främst för daglig verksamhet och
boende enligt LSS.
Kompetensförsörjning är en av de
stora utmaningarna. Efterfrågan på
utbildad arbetskraft är för flera yrkesgrupper större än tillgången. Förändrade målgrupper och behov påverkar
kompetensbehovet med högre krav
på spetskompetens. Olika aktiviteter
för att stärka vårt varumärke som en
attraktiv arbetsgivare för både chefer och
omvårdnadspersonal behöver ske utifrån
flera olika områden, till exempel inom
området schema-/bemanningsformer,
arbetsmetoder, lokaler och möjlighet till
kompetensutveckling.
Digitalisering och utveckling inom
välfärdsteknologi kommer medföra förändrande arbetssätt och kräver resurser
i ett inledande skede men kommer också
leda till effektivisering.
Omsorgsnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel  %

2020

2019

370 230

326 259

-2 068 786 -2 002 064
-1 698 556 -1 675 806

1 707 911 1 687 337
9 355

11 531

10 253

13 068

2 447

2 488

63 %

64 %

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS)
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel  %

2020

2019

85 369

83 286

-85 369
0

-83 286

0

0

0

0

1 458

490

41

39

25 %

0

25 %
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Omsorgsnämndens styrkort 2020
MÅL

INDIKATOR

•

•
••

• MEDBORGARE

•

•

• UTVECKLING

•

•

• MEDARBETARE

•

• EKONOMI

•

•

Delaktiga, nöjda och
trygga brukare

Hälsosamt liv

••
•

Stöd, vård och omsorg
på lika villkor

•
••

Aktiva insatser för
hållbar miljö

•
•
•

En verksamhet för
stöd, vård och omsorg i
framkant

••
••

God hälsa och hög
arbetstillfredsställelse
Ökad delaktighet, ökat
medskapande och
ansvarstagande

Ekonomisk kontroll

••
•
•
•
••

••

KOMMENTAR

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Dokumentation –
genomförandeplan
Mat och måltider
Sammanvägda
upplevelser

» Samma nivå som föregående år, utvecklingsarbete pågår.
» Öppna jämförelser visar en mindre försämring sedan föregående år.
» 13 enheter av 37 har förbättrat resultat. Låg svarsfrekvens.

Mobilt vårdteam
Hemgångsstödsteamet
Förebyggande verksamhet

» Ökning av antal inskrivna.
» Utveckling inom området har skett.
» Fler aktiviteter för anhöriga än föregående år. Dock stängda mötesplatser, inställda aktiviteter och ändrat arbete på grund av covid-19.

Jämställda insatser för
kunder
Barnrättsperspektiv
Personalkontinuitet

» Sammanvägd upplevelse
» Mall för uppföljning infördes sent hösten 2020.
» Högre sjukfrånvaro och därmed ökat behov av vikarier på grund av covid-19.

Transporter – bilar med
fossilfritt bränsle
Aktiviteter för hållbar
miljö
Kravcertifierad kostverksamhet

» 51,5 % i nuläget.
» Flertalet enheter har aktiviteter igång.
» Kravcertifiering är genomförd.

Ledarkompetens
Kompetens hos
medarbetare
Evidensbaserade metoder
Förbättringsarbete

» Påbörjad process.
» Andel utbildad omvårdnads-personal är ca 86 %. Andelen specialistutbildad
omvårdnads-personal har ökat jämfört med 2019.
» Oförändrat jmf med 2019. Utvecklingsarbete pågår. Implementering av Rikssår
är påbörjad.
» Består till stor del av aktiviteter kopplade till Covid -19.

Sjukfrånvaro
Medarbetarenkät –
arbetsklimat
Medarbetarenkät –
medarbetar-index

» Ökning med i genomsnitt 4,4 dagar per anställd. Korttids- och medellång frånvaro har ökat. Långtidssjukfrånvaron har minskat.
» 68 % (2018: 65 %)
» 68 % (2018: 64 %)

Medarbetarenkät –
hållbart medarbetarengagemang
Medarbetarenkät –
ledarskapsindex

Driftbudgetföljsamhet
Kundtid

» 77 % (2018: 75 %)
» 72 % (2018: 71 %)

» Utfall på 9,4 mkr, överstiger budget med 0,6 %.
» Svårt att nå ökad kundtid på grund av covid-19. Hemtjänsten kvar på 60 % och
hemgångsstödsteamet ökade till 55 %.
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Alternativa vägar men fortsatt utveckling
Håll i, håll ut och håll avstånd var kännetecknande för året på arbete och välfärdsförvaltningen, liksom för många andra verksamheter. Den pågående pandemin innebar att en del fick ställas in och ställas om men mycket kunde genomföras som planerat. Mötet med medborgare som behöver vår hjälp
har prioriterats och utvecklingsarbete i form av digitalisering och förändrade arbetssätt har kunnat
fortsätta trots allt.

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

Årets händelser

Alternativa sätt för att möta medborgarnas behov startade under året. Den
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fysiska tillgängligheten var begränsad i
vissa delar och vissa insatser pausades.
Medborgaren använde rent generellt
mer digitala lösningar och förvaltningen
utvecklade e-tjänster. SFI och vuxenutbildningen ställde om till distansundervisning i olika omfattning under året.
Möjlighet att göra ansökan av försörjningsstöd digitalt etablerades. Familjerådgivningen genomförde de flesta
parsamtal med hjälp av digitala möten.
Ett idéburet offentligt partnerskap
tillsammans med Skånes Stadsmission
arbetades fram och beslutades, vilket
kommer att ge en tydligare och mer långsiktig form för samarbetet.

Med anledning av covid-19 initierades
under våren en gemensam kommunövergripande barnkonsekvensanalys, för att
kunna följa hur situationen har påverkat
barn och ungdomar i kommunen.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

Pandemin begränsade möjligheterna
till gruppverksamhet men förvaltningen
lyckades ställa om och anpassa för att
möta behoven på individnivå. Klienter
med behov av socialt stöd och rutiner
påverkades av omställningarna och en
ökad psykisk ohälsa noterades.

ARBETE & VÄLFÄRD

Medborgare som sökte hjälp på grund
av våldsutsatthet minskade med 12 %
jämfört med 2019. En orsak kan vara
rekommendationerna med anledning av
pandemin. Samma trend sågs på nationell
nivå. Informationsinsatser genomfördes
så att medborgarna ska veta att det finns
hjälp att få.
Orosanmälningar gällande barn och
unga fortsatte att öka. Antalet komplexa
barn- och ungdomsärenden där det krävdes mera ingripande insatser i form av
institutionsplaceringar eller konsulentstödd vård ökade.
För att minska bidragsberoendet prioriterades försörjningsstödstagare som
var berättigade till en arbetsmarknadsanställning.
Förvaltningen klarade uppsatta mål
för positiva behandlingsavslut för vuxna
som söker stöd för bland annat missbruk.
Carpe Diem, Lönnen och Tyggårdsgruppen nådde över målet om 80 % positiva
avslut enligt plan.
Brottsförebyggande rådet utgör navet
inom informationsutbyte mellan viktiga
aktörer. Kommunens arbete med veckovisa lägesbilder förankrades och blev en
naturlig del av att kunna vidta samordnade brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder.

UTVECKLING

Arbetet med digitalisering av interna processer samt kommunikation och tjänster
för ökad tillgänglighet för medborgarna
fortsatte. Nyttjandegraden av förvaltningens e-tjänster var i snitt över målet på
75 %.
Ett kvalitetsinriktat ledarskap med
resultatstyrning var ett pågående arbete
under 2020. Uppdrag för varje enhet
formulerades och beslutades under året.
Alla förvaltningens cirka 30 enheter har
nu uppdrag som grund för att kunna följa
måluppfyllelsen i uppdraget. Jämställdhetsintegrering är ett kommunövergripande mål och förvaltningen har påbörjat
könsuppdelad statistik samt tydligare
målgruppsanalyser utifrån bland annat
kön.

MEDARBETARE
Måluppfyllelsen uppnåddes delvis för
målet hälsa. Frisktalet var lägre och
sjuktalet hade en negativ utveckling,
vilket delvis orsakades av covid-19.
Sjukdom och rehabilitering hanterades
med ett aktivt förhållningssätt. Resultatet
i medarbetarenkäten visade på nöjda
medarbetare.
Förvaltningen klarade av att personal- och kompetensförsörja sig bättre och
målet attraktiv arbetsgivare uppnåddes.

EKONOMI

Det ekonomiska resultatet för året blev
ett underskott om cirka 30 mkr för förvaltningens totala verksamhetsområde.
2020 har varit ett år som har varit svårt
att prognostisera men underskottet har
kommunicerats tidigt under året.

Driftanalys

En försvagad arbetsmarknad och det

svåra konjunkturläge som Sverige
befinner sig i är en bidragande orsak till
underskottet. Utbetalningen av försörjningsstöd har inte minskat i den omfattning som var budgeterat för 2020.
Minskade statliga intäkter fick stor
påverkan på den kommunala budgeten.
För SFI (Svenska för invandrare) gjorde
det minskade flyktingmottagandet att andelen elever med flyktingstatus, vilket ger
statlig finansiering, har sjunkit till endast
20 %.
Barn och ungdomsverksamheten
hade i början av året ett stort förväntat
överskott. Under våren ökade behovet av
insatser och antalet placeringar av barn
och ungdomar ökade väsentligt. Kostnadsutvecklingen påverkades negativt
och resultatet vid årets slut blev ett
mindre underskott.
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Investeringsanalys
Ett överskott på 100 000 kronor då ett
projekt blev fördröjt. Medlen föreslås att
överföras till 2021.

Framtiden

Förvaltningen har en oro för att den
pågående pandemin på olika sätt har hindrat att människor tar kontakt med oss
för att få hjälp. Det kan innebära framtida
utmaningar och ett uppdämt behov hos
medborgaren, och en risk att problemen
har försvårats under tiden.
Utveckling av digitalisering och
e-tjänster för ökad tillgänglighet och
88
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service fortsätter. Det är viktigt för att
klara förvaltningens uppdrag och frigöra
tid för mötet med medborgaren som
behöver vår hjälp.
Antalet barn, ungdomar och familjer
som blir aktuella inom den sociala barnoch ungdomsvården ser ut att fortsätta
öka, liksom komplexiteten i enskilda
ärenden, vilket förvaltningen uppmärksammat en tid. Samordning, uppföljning
och utveckling av insatser med unga i
kriminell gängmiljö genomförs 2021.
Förvaltningens arbete för att en högre
andel medborgare ska nå ett självständigt och självförsörjande liv intensifieras
och effektiviseras.

Arbete- och välfärdsnämndenmnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel  %

2020

2019

184 463

237 872

-696 349

-714 870

481 899
-29 986

472 160

645

1 325

-511 886 -476 998

454

53 %

-4 838

474

55 %
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Arbete och välfärdsnämndens styrkort 2020
MÅL

• MEDBORGARE

•
•
•

• UTVECKLING

•

•

• MEDARBETARE

•

•
•

• EKONOMI

•

•

Trygg uppväxt för barn
och ungdomar
Självförsörjande och
trygg befolkning
Drog- och missbruksfri
befolkning

God tillgänglighet
Ett kvalitets- och resultatinriktat ledarskap

Hälsa
Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarskap

God ekonomisk
hushållning
Säkerställa långsiktig
ekonomisk planering

INDIKATOR

••
•
••
•
••
••
•
•
•
••
•
••
•
••
•

Behov tillgodosedda
Effektiva insatser
Förebyggande åtgärder

••

KOMMENTAR

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

» Målgruppsanalyser genomförda utifrån (kön, bostadsområde).
» 86 ungdomar har fått helgjobb.

Effektiva insatser
Trygghetsskapande
åtgärder
Social hållbarhet

» Andel försörjningsstödsdeltagare av befolkningen är oförändad.
» Lägesbilden ligger till grund för trygghetsskapande åtgärder/insatser.
» Andel positiva avslut för ensamkommande barn 81 %.

Effektiva insatser
Förebyggande åtgärder

» Andelen positiva behandlingsavslut enligt plan/insatsavslut är 89 %.
» Genomförda målgruppsanalyser.

Brukardelaktighet
Bemötande
Digitala tjänster

» För låg svarsfrekvens i SKR:s brukarundersökning IFO gällande delaktighet och
bemötande, 11-42 %.
» Nyttjandegraden av e-tjänster över målet om 75 %.

Tydliga uppdrag och
syften
Resultatstyrning

» Alla fyra verksamheter har fastställda uppdrag.
» En kvalitetsmodell som tydliggör hur regelbundna sammanställningar och analyser kan genomföras är ej framtagen.

Medarbetarnöjdhet
Frisktal
Sjuktal

» Medarbetarindex 71 %.
» Lägre frisktal 53,5 %.
» Ökade sjuktal, 3,2 dagar per anställd.

HME – hållbart medarbetar-engagemang

» HME 79 %.

Budgetföljsamhet
Effektivt prognosverktyg

» Negativ budgetavvikelse om 30 mkr vilket innebär 5 % i avvikelse.
» Månadsprognoserna har överstigit målsättningen.

Omvärldsbevakning

» Verksamhetsplan framtagen.

Arbetstillfredsställelse
Kompetensförsörjning

» HME 79 %.
» Personalomsättning 10,5 %.
» Tillsättning 96 %.
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Epoken som fortsätter
För några år sedan omskrevs historiskt stora investeringsprojekt i kommunens årsredovisning. Den
meningen hade passat bättre idag, med badhusbygge, nytt centralt reningsverk, nytt vattenverk
och flera skolbyggnationer på olika platser.

Uppdrag
Tekniska nämnden svarar genom
tekniska förvaltningen för utveckling,
byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader.
Nämnden har även uppdraget att ordna
vatten- och avloppsförsörjning (VA) och
är väghållningsmyndighet för de kommunala vägarna.

Årets händelser

Året inleddes med högvattenläge, som är
mycket kostnadsdrivande i övertidsersättning för förvaltningen. Nivåerna blev
dock aldrig så höga att stadens säkerhet
hotades.
I februari invigdes Kristianstads
första cykelgarage. Det är en tjänst där
cyklister kan parkera sina cyklar i ett låst
och upplyst garage med tillgång till pump
och enklare servicestation, endast ett
stenkast från Kristianstad centralstation.
Milda vintrarna 2019/2020 sparade
pengar i uteblivna halkbekämpningstimmar. Den största besparingen var dock
för energianvändningen i fastigheter,
90
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där aktiv ekonomistyrning gjorde att
de tillgängliga resurserna användes till
planerat underhåll istället. Kostnaderna
för förvaltningens grönyteskötsel ökade
dock eftersom pandemin medförde att
fler medborgare rör sig utomhus i större
omfattning. Förvaltningens personal
som arbetar med städning, drift och
skötsel av de allmänna platserna gjorde
en hedervärd insats i att hålla stränder,
parker, gator och torg rena och snygga,
trots den höga belastningen. Ett kvitto på
det goda arbetet erhölls efter sommaren,
då förvaltningen mottog glädjande siffror
från Håll Sverige Rent, nedskräpningen i
stadskärnan halverades för andra gången
i rad.
Den ombyggda Sånnaskolan lämnades
över till barn- och utbildningsförvaltningen liksom två nya förskolor, Arkelstorps förskola och Tvedegårds förskola.
På grund av covid-19 hölls det tyvärr
inte några större invigningar för de nya
skollokalerna. Utanför Sånnaskolan
förbättrades även barnens skolvägar med
nya cykelstråk och kommunens första

cykelpassage, där cyklister har företräde
gentemot bilar.
I Kristianstads stadskärna fortsatte
trafiken att engagera. Tekniska nämnden beslutade om att höj- och sänkbara
pollare ska hålla obehörig trafik utanför
gågatorna och förvaltningen påbörjade
projekteringen innan sommaren för att
sedan upphandla systemet vid årsskiftet.
Förvaltningen fick bidraget ”Gröna städer” från Boverket som användes för att
skapa nya stråk och tillgängliggöra Norra
Björket och Prästaskogen.
Strax utanför stadskärnan, norrut på
Näsby, fortsatte byggnationen av Kristianstads badrike. Källarplanet är färdiggjutet och fasadelementen började resas
under december. Strax sydöst om staden
påbörjades pålningsarbetet för ombyggnationen av Kristianstads centrala
reningsverk innan sommaren, ett projekt
som granskades av extern konsult strax
innan årsskiftet på grund av oklarheter
i partneringprojektets beslutsunderlag
och ekonomi.
Läkemedelsrester i sjöar och hav är
ett ökande problem. I Degeberga byggdes
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därför en läkemedelsreningsanläggning
i anslutning till Degeberga reningsverk.
Testerna gick över förväntan och kunskapen från testerna kommer att användas i
reningsverksprojekt framöver.
Park- och lekplatsprogrammet rustade upp lekplatserna i Hammar, Färlöv
och Vinnö och längs Skeppsbron i Åhus
fortsatte upprustningen av hamnpromenaden.
I Yngsjöstrand avslutades entreprenaden för att ansluta nästan 500 nya
VA-abonnenter och nästa område att
anslutas är Ripa.
Mellan Everöd och Gärds Köpinge
anlades nya överföringsledningar till och
från det nya vattenverket som också håller på att byggas.
Läs mer om VA-verksamheten i särredovisningen på sida XX.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

En kundundersökning genomfördes för
barn- och utbildningsförvaltningen som
hyr skol- och förskolelokaler av tekniska

förvaltningen. Resultatet kommer att
utgöra underlag förbättringar för vår
hyresgäst. Vad gäller Nöjd kund-index
(NKI) för markupplåtelse var undersökningen fördröjd, så förvaltningen hade
inget resultat att redovisa i skrivande
stund.
Samtliga vattenprov var tjänliga under
året. De tidigare årens otjänliga resultat
har berott på inträngande regnvatten
i lågreservoarer, så det visar på att de
uppsäkringsåtgärder som genomförts
har gett resultat.
För avloppsreningsverken blev det
också fina resultat där samtliga reningsverk klarade sina utsläppskrav fullt ut.
Tyvärr redovisas ett lågt utfall för fossilbränslefria drivmedel, där endast 26 %
av de inköpta drivmedlen under året var
fossilfria. I samtliga byggprojekt över 20
Mkr uppnåddes däremot målet avseende
miljöbedömning av produkternas påverkan på miljö och hälsa.

UTVECKLING

Även detta år avvecklades två pelletspannor. För VA-ledningsnätet togs nya
grepp för att öka förnyelsetakten. En

reviderad VA-plan ska utgöra den strategiska planen, men planen färdigställdes
tyvärr inte under året. För trafikmiljön
togs samma grepp genom att ta fram en
åtgärdsplan som beslutades av tekniska
nämnden. Här är planen dock framtagen
och åtgärder påbörjade.

MEDARBETARE

Förvaltningens frisktal försämrades, från
74,2 % till 64,6 %. Sjuktalet försämrades
också, från 9,2 till 14,1 dagar/medarbetare. Utfallet var genomgående i hela
kommunen och kopplat till covid-19-situationen.
De mer kvalitativa mätetalen – ledarskaps- och medarbetarindex, viljan
att rekommendera arbetsgivaren och
upplevelsen av ett lärande arbetssätt
– visade på genomgående acceptabla
resultat, med tanke på den utmaning
som organisationen gick igenom under
året med tillförordnad ledning, vakanta
tjänster och så vidare. Förhoppningen är
att nästkommande år ska vara organisatoriskt stabilare och att det ger positivt
utslag på nästa mätningar.
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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EKONOMI

Driftanalys
Resultatet för förvaltningens skattefinansierade verksamhet blev 0,4 mkr bättre
än budget. Resultatet berodde på flera
specifika händelser i båda riktningarna.
Som exempel kan nämnas ett ovanligt
milt klimat, låga elpriser och vakanta
tjänster som har bidragit positivt och
händelser kopplade till högvatten och
covid-19 (ökade kostnader för skötsel
av allmän plats och minskade intäkter
avseende uteserveringar, parkering och
hyror) som bidrog negativt.
VA-verksamhetens resultat blev ett
överskott med 1,9 mkr som balanserade
resultatfonden. Verksamheten påverkades av höga kostnader för bland annat
kemikalier och skadestånd men en taxa
som börjar komma i balans och ett lågt
ränteläge bidrog till det positiva resultatet. En långsiktig plan togs fram avseende
justering av VA-taxan för att säkerställa
finansiering av verksamhetens kostnader. Även efter den beslutade höjningen
2021 kommer VA-taxan att vara bland de
lägre i Sverige.
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Investeringsanalys
Total genomförandegrad för tekniska
nämndens investeringar blev 88 % i förhållande till budget. I den skattefinansierade verksamheten flyttades flera projekt
mellan budgetåren, samtidigt som några
färdigställda projekt hade en lägre totalkostnad än budgeterat. De stora VA-projekten Centrala reningsverket och Gärds
Köpinge vattenverk försenades, men har
nu gått in i produktionsfas.

Framtiden

Ledstjärnorna god arbetsmiljö, god etik,
service och professionalism ska fortsätta
genomsyra hela tekniska förvaltningens
verksamhet.
Granskningen av ombyggnadsprojektet på Kristianstads centrala reningsverk visar på att vi kommer att behöva
utveckla bättre kontrollfunktioner för
våra stora VA-projekt. Problemen har
delvis uppstått när förvaltningen befunnit sig i en organisatorisk utmaning, så
med fulltalig ledning på plats kommer
avdelningarna få bättre förutsättningar
– både för sina driftorganisationer och
projektverksamheter.

Tekniska nämnden – Tekniska förvaltningen
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat

2020

2019

924 380

894 438

-1 062 838 -1 035 880
-138 458 -141 442

Budget

Driftbudgetavvikelse

138 892
433

140 221

Investeringar

586 906

767 396

Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel  %

286

14 %

-1 222

295

18 %

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

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar

2020

2019

170 865

175 474

-168 932
1 933

-177 263

1 933

0

-1 790

285 441

177 247

-1 790

0
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••

Tekniska nämndens styrkort 2020
MÅL

•
• MEDBORGARE

•
•

• UTVECKLING

•

•

• MEDARBETARE

•
•

• EKONOMI

•

•

Nöjda kunder
Nöjda medborgare
Nöjda företagare

Aktiva insatser för
hållbar miljö

Förbättrad
infrastruktur

God hälsa och hög
arbetstillfredsställelse

Ökad delaktighet,
medskapande och
ansvarstagande

Attraktiv arbetsgivare
och stolt organisation

Ekonomisk kontroll

INDIKATOR

•
•
•
•
••
•
••

•
••
•
•
•
•
•
•
•

KOMMENTAR

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Genomföra kundundersökning mot
hyresgäster, för att säkerställa leverans mot krav och förväntningar inom
drift- och förvaltningsområdet.

» Enkäten genomförd hos barn- och utbildningsförvaltningen. Svarsfrekvens blev 48 %.

Kundnöjdhet avseende tillfällig markupplåtelser (t.ex. uteservering och
torghandel) enligt SKR:s ”företagsklimat; insikt”.

» Enkäter fördröjda hos SKR.

Tjänligt dricksvatten (antal otjänliga
vattenprov i ledningsnät)

Säkerställa byggprojekts fokus mot
trygga och giftfria materialval enligt
etablerade principsystem (Projekt >
20 mkr).
Godkänd rening, avloppsvatten
Bidra till att nå fossilbränslefrihet
(andel fossilbränslefria fordon och
arbetsmaskiner).

»

» Finns med som standardtext i vår AF-mall.
» Under 2020 var 26 % av använt fordonsbränsle fossilfritt.

Avveckla ett antal pellets-anläggningar per år i syfte att frigöra resurser
och minska kostnader.
Säker vatten- och avloppsleverans.
Verka för god trafiksäkerhet och
god trafikmiljö genom att ta fram en
intern tidsatt genomförandeplanering utifrån kommunens trafikplan
(KS 2019-03-20) med tillhörande
åtgärdslista.

» Linderöd och Viby skola färdigställts 2020. Fanns ej budget för fler.
» Förnyelseplanen är inte klar.
» Vi har påbörjat åtgärder i genomförandeplan fastställd av tekniska
nämnden.

Sjukfrånvaro – Antal sjuk-dagar/medarbetare och år
Medarbetarindex (medarbetarenkät)
Frisktal (andel medarbetare med
högst 5 sjukskrivningsdagar/år)

» 14,1 dagar/medarbetare. (2019 = 9,2).
» Medarbetarindex, total blev 65 %.
» 64,6 %. (2019 = 74,2 %).

Ledarskapsindex (medarbetarenkät)

» Indexområde Ledarskap, area total, blev 69 %.

Vilja att rekommendera arbetsgivaren, (eNPS i medarbetarenkät)
Upplevelse av lärande arbetssätt
(medarbetarenkät)

» Måttet, (andel ambassadörer minus andel kritiker), blev -19.
» Andel som anser sig lära sig nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete var
68 %.

Genomförandegrad för investeringar
( % av total budgetram)
Skattefinansierad drift-budgetföljsamhet ( % av total kostnadsbudget)
Taxefinansierat resultat för VA (snitt
för de tre senaste åren, med start
2019)
Totalt ekonomiskt utfall för avslutade
projekt > 20 mkr ( % av total budget)

» Budget 2020 = 995,3 mkr
Utfall 2020 = 872,3 mkr
Genomförandegrad = 87,6 %
» Kostnadsbudget = 1 012,1 mkr
Avvikelse mot budget = 0,4 mkr
Budgetföljsamhet = 99,97 %
» + 72 kkr
» 99 % (Budget 614 mkr, utfall 605 mkr)
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Omställning, lösningsfokus och samhällsnytta präglade kultur- och fritidsåret
Kultur- och fritidsverksamheten drabbades hårt av pandemin – föreningsliv, fritids- och kulturaktörer ställde in, ställde om och kämpade för att hålla ut. Året innehöll också anpassad
biblioteksservice, lägerverksamhet, sommarlovsaktiviteter och ett stort tryck på friluftsliv.

Uppdrag
Kultur- och fritidsverksamheten ska
spela en viktig roll för tillväxt och attraktivitet samt ha ett starkt medbor-garperspektiv utifrån social hållbarhet, där barn
och unga är en prioriterad målgrupp.
Med bas i människors behov av sammanhang, stimulans och skapande ska kulturoch fritidsverksamheten ge rika möjligheter till delaktighet, eget utövande och
skapande genom hela livet.

Årets händelser

Året präglades av covid-19; av ovisshet,
inställd verksamhet och omställning.
Pandemin slog hårt mot kultur- och
fritidsområdet, mot föreningsliv, orga94
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nisationer och arrangörer. Teatervåren
inleddes starkt med Fantomen på operan
som efter 16 föreställningar fick ställas in. Även Musikaliska Strandhugg,
traditionella arrangemang, Kristianstads
bokfestival, Kulturgalan och mycket annat ställdes in.
Det fanns dock positiva utropstecken;
byggstart och namngivning för nya badhuset Kristianstads badrike och lägerverksamhet som ställdes om och erbjöd
fin start på sommarlovet. Sommarlovsaktiviteter, gratis simskolor, sommarlovsböcker och mycket annat stod till buds.
Kulturnyckeln kunde genomföras till stor
del, tack vare kreativitet och digitala lösningar. Fjälkinge bibliotek, ett integrerat

folk- och skolbibliotek, fick utmärkelsen
Skolbibliotek i världsklass.
Den 7 december stängdes Kulturhuset
Barbacka och Tivolibadet för allmänheten, medan verksamheten på biblioteken
begränsades. Den 21 december stängde
alla kommunens folkbibliotek i tre
veckor, något som aldrig hänt tidigare.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

Föreningslivet fick ett svårt år med inställd eller anpassad verksamhet utifrån
covid-19. Kommunstyrelsen beslutade
om stöd för att möjliggöra föreningars
verksamhet och överlevnad; förstärkt
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aktivitetsstöd på 6 mkr och ett brett krisstöd på 3 mkr.
Med barn och unga i fokus ställdes lägerverksamheten om. C4-lägret gav 330
barn möjlighet att prova 16 olika idrotter,
204 feriearbetare anställdes och 20 föreningar stod för aktiviteter. Kulturlägret
delades i två delar, en på teatern och en
på Kulturhuset Barbacka. Statliga medel
möjliggjorde för gratis sommarlovsaktiviteter, 17 kommunala verksamheter och
föreningar erbjöd anpassad meningsfull
fritid för barn och unga.
Tivolibadets besöksantal minskade
markant, medan friluftsbaden var välbesökta. Med hemester blev besökstrycket
stort i naturområden och badplatser
vilket ledde till en del nedskräpning och
parkeringsproblematik.
För biblioteken var utmaningen att
erbjuda service på ett säkert sätt och
mötesplatsfunktionen begränsades till
korta besök, datorbokning och utlån/
återlämning. Servicen utökades med take
away-påsar med böcker för avhämtning
och pop up-bibliotek med lådcykel. Programverksamheten blev digital.
Teaterns arrangörer drabbades av
restriktioner och få föreställningar genomfördes. Teknikerna ställde om till att

rusta upp och iordningsställa i det anrika
huset.
Årets kulturpristagare blev den
internationellt erkända fotografen
André Wolff och årets kulturstipendium
tilldelades mimskådespelaren Richard
Hasslinger.
SCB:s medborgarundersökning gav
samlat gott betyg för kultur- och fritidsverksamheten. Kultur ligger markant
över genomsnittet för jämnstora kommuner, idrotts- och motionsanläggningar
något under.

UTVECKLING

Arbete för stärkt integration och delaktighet fortsatte med After School-aktiviteter på Gamlegårdens bibliotek och
Stadsbiblioteket. I december beslutade
kultur- och fritidsnämnden att en Fritidsbank, för utlån av fritidsutrustning, ska
öppnas i samverkan med omsorgsnämnden, ABK och Renhållningen Kristianstad.
Satsningarna ligger i linje med Barnkonventionen som blev lag 2020.
Bibliotekets digitala lärcenter, en
verksamhet för att stärka människors
digitala delaktighet och kompetens, startade under ett år då digitala verktyg stått
i fokus.

Ett utvecklingsarbete för friluftsliv tog
fart med kartläggning av naturområden,
som underlag för en kommande friluftsplan. I april invigdes en första etapp av
den nya Skåneleden i kommunen, SL6.

MEDARBETARE

Verksamheterna hölls öppna och
anpassades utifrån restriktioner. Oro
för smitta, ovisshet och krav på omställning innebar mycket arbete för att finna
hållbara lösningar. Engagemang visade
sig i lösningsfokus på biblioteken, i kursoch lägerverksamhet, i digitala alternativ,
i kreativ skyltning på friluftsbaden och
på stränder, i dialog med föreningslivet.
Omställning till hemarbete för en del och
utmaning för chefer att förhålla sig till
kort framförhållning och otydlig information präglade året.
Medarbetarenkäten visade övergripande positivt resultat; 70 % för medarbetarindex. Värdet för rekommendationsvilja, eNPS, blev 12. Totalsiffra för
kommunen var -3.
Frisktalet 48 % visar att hälften av
medarbetarna haft korttidsjukfrånvaro.
Sjukfrånvaron ökade till 17 dagar/anställd.
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EKONOMI
Driftbudgeten redovisade en budget i
balans, +32 tkr, investeringsbudgeten ett
överskott på 2,3 mkr.

Driftanalys

Underskott med 1,6 mkr på grund av
minskade hallbokningar balanserades av
överskott på 980 tkr utifrån främst inställda arrangemang och färre projektbidrag. Bibliotekets överskott, 1,2 mkr, berodde på vakanta tjänster samt inställda
arrangemang. Teatern gjorde, trots läget,
ett blygsamt underskott på 166 tkr. Badverksamhetens minskade intäkter gav
ett minus på 579 tkr. Obalans i personal96
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budgeten samt effekter av pandemin gav
Barbacka ett minus på 226 tkr.

Investeringsanalys

Investeringar genomfördes till 63 %, en
del beställt men ännu ej levererat. Bibliotekens investeringar sköts fram med anledning av fokus på verksamhetsanpassning utifrån covid-19. Budget konstnärlig
gestaltning har flerårsprocesser utifrån
ny policy för 1 %-regeln.

Framtiden

Föreningslivets förutsättningar är fortsatt en nyckelfråga och en än större utmaning utifrån året som gått. Med större
fokus på barnkonventionen och social

hållbarhet tydliggörs den roll kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde
har, utifrån meningsfull fritid, demokratiprocesser, delaktighet och inkludering.
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel  %

2020

2019

30 591

35 331

-265 769

-261 265

235 210
32

226 006

3 860

4 365

-235 178 -225 934

84

19 %

71

77

19 %

KULTUR & FRITID

Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2020

••

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

INDIKATOR

KOMMENTAR

•

•
••
•

» Besökstal 862 075
» Publik 77 831.
89 digitala arrangemang.
Utlån totalt: 513 438, gult
Utlån barn: 208 025, rött
» Utlån vuxna: 305 413, grönt
» Kultur: 365 arrangemang, varav 180 digitala, grönt
Fritid: Avbröts efter start, rött

• MEDBORGARE

MÅL

•

•

• UTVECKLING

•
•

• MEDARBETARE

•

•

• EKONOMI

•

•

Ett brett utbud av
aktiviteter för barn
och ungdomar

Ett jämlikt kulturoch fritidsliv

Nöjda medborgare

Ett jämlikt kultur- och
fritidsliv
En ledande friluftskommun

Ett utvecklat inflytande
och på-verkansperspektiv för barn och
unga
God hälsa och hög
arbetstillfredsställelse
Delaktighet, medskapande och ansvarstagande

Budgetrespekt

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

Besökstal kultur- och fritidsanläggningar
Publikmängd arrangemang
Utlåning av vuxen- och barnmedia
Genomförda aktiviteter för äldre
i samverkan med omsorgsförvaltningen

Deltagartillfällen aktivitetsstöd
Procentuella deltagartillfällen flickor
aktivitetsstöd
Unika deltagare pojkar och flickor
aktivitetsstöd
Andel elever som deltar i Kulturnyckeln av totala målgruppen
Antal deltagare i Barbackas kursverksamhet
Antal besök fritidsgårdar
Procentuella besök fritidsgårdar
flickor
Deltagande C4-lägret och Kulturlägret
Simkunnighet årskurs 5

»
»
»
»
»
»
»
»
»

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

32,1 deltagartillfällen/invånare i åldern 7-20 år.
45,3 %
5 procentenheters skillnad
60 %, avser läsår 19/20. Om allt genomförts hade resultatet legat på
cirka 79 %
681 deltagare i kursverksamhet
9,89 besök/invånare 10-18 år. Digitala alternativ nov-dec.
28,1 % besök flickor
330 deltagare på C4-lägret och 86 på Kulturlägret
93,2 %

Brukarundersökning
Nöjd-Medborgar-Index

» Enligt plan, C4-lägret, Kulturlägret, Sommarlovsaktiviteter
» SCB:s medborgarundersökning visar sammantaget grönt för kultur- och
fritidsverksamheten. Kultur ligger över genomsnittet för jämnstora kommuner, idrotts- och motionsanläggningar något under

Fritidsbanken
Handlingsplan jämställdhetsintegrering
Inventering fysisk tillgänglighet

» Process pågår, införande 2021
» Genomförd
» Arbetet pågår

Friluftsplan
Skåneleden Vattenriket

» Processen löper enligt tidplan
» En del av leden färdig, arbetet fortlöper

Handlingsplan barnkonvention

» Genomförd

Nöjd-Medarbetar-index
Frisktal
Sjukfrånvaro

» 70 %
» 48 % har högst 5 sjukdagar
» 17 dagars sjukfrånvaro/anställd

Rekommendationsvilja (eNPS)
Ledarskaps-index

» 12 (jämför kommunen totalt -3)
» 74 %

Driftbudgetföljsamhet
Genomförandegrad investeringar

» Driftsresultat +32 tkr
» 63 %, konst flerårsprojekt, kultur försenade projekt

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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En tillgänglig och hållbar samhällsplanering
För att skapa en tillgänglig och hållbar samhällsplanering behövs nya digitala lösningar. Genom att
använda smart data i alla steg av planeringen öppnas många dörrar i arbetet med att effektivisera
och tydliggöra samhällsbyggnadsprocessen. Men även om vi ständigt strävar efter att bli mer digitala
i våra arbetssätt kommer den mänskliga kontakten alltid vara oerhört viktig i dialogen med medborgarna.

Uppdrag
Byggnadsnämnden har det politiska
ansvaret för plan- och byggfrågor i kommunen, samt för kommunens mätverksamhet, kartframställning och geografiska informationsverksamhet. Nämnden
ansvarar även för den kommunala
lantmäterimyndigheten.

Årets händelser

Antalet lov- och anmälningsärenden
ökade med mer än 10 %, främst om- och
tillbyggnader. En tydlig effekt av covid-19
där fler har valt att bygga om eller bygga
till sina bostäder. Ökningen har inneburit belastningar på organisationen och
förlängda handläggningstider. Vidare har
ett flertal av de planerade utvecklingsprojekten inom bygglovshanteringen fått
skjutas fram.
Utformningen av framtidens digitala detaljplaner har fortsatt. Kristianstad har under året deltagit nationellt
98
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tillsammans med bland annat Boverket
i arbetet med att ta fram hur digitala
detaljplaner ska upprättas och data från
alla kommuner ska göras tillgängliga.
Från och med år 2022 blir det lagkrav
genom föreskrifter att göra nya detaljplaner tillgängliga digitalt.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

Grundläggande inom nämndens ansvarsområde är en hög servicenivå och god
rättssäkerhet. Årets arbete har varit mer
reaktivt än proaktivt, med hög ärendeinströmning. Utvecklingsarbete inom
vissa områden har inte kunnat prioriteras, främst e-tjänster. En smartare och
enklare kommunikation, med förbättrade e-tjänster hade kunnat leda till fler
kompletta inkomna ärenden, kortare
handläggningstider och därmed ännu
nöjdare medborgare. Trycket på lovärenden har varit fortsatt högt hela året och

trots hög personalomsättning har fokus
legat på att korta handläggningstider och
samtidigt upprätthålla kvaliteten i alla
beslut.

UTVECKLING

Nämnden verkar på olika sätt för hållbar
samhällsplanering och det har funnits
god följsamhet mellan detaljplanerna och
översiktsplaneringen.
Samhället idag förväntar sig att det
ska gå att vara helt digital i sin kommunikation med kommunen om så önskas.
Det ställer i sin tur krav på digitalisering
och optimering av såväl arbetsprocesser
som verksamhetssystem. Behovet av att
effektivisera och digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är stort. Digitaliseringsarbetet kring detaljplaner har
fortsatt. Syftet med digitaliseringen är
att förenkla, förtydliga och underlätta för
alla som har kontakt med förvaltningen.
Men också att skapa goda förutsättningar
för nya arbetssätt där smart data är
nyckeln till att identifiera såväl nya sam-

PLANERING & SAMHÄLLSBYGGANDE

verkansmöjligheter som att möjliggöra
andra sätt att analysera data. Detaljplaner används såväl av enskilda aktörer
och exploatörer som myndigheter inom
många professioner.

MEDARBETARE

En stolt organisation med högt medskapande är en förutsättning för ett gott
arbetsklimat och goda arbetsresultat.
Flera gemensamma projekt/arbetsgrupper har startats inom förvaltningen,
stora och små. Medarbetare har under
året publicerats i tidskrift, flera mindre
aktiviteter har synliggjorts.
Duktiga och erfarna medarbetare är
även det en förutsättning för att beredning av ärenden skall ske effektivt och
rättssäkert. Det är därför strategiskt
viktigt för nämnden att kunna rekrytera och behålla kompetenta ledare
och medarbetare, som trivs och växer
i organisationen. Arbetet med strategisk kompetensförsörjning har fortgått
och ”on-boarding”, vilket innebär att ta

tillvara tiden till introduktion mellan
anställningsavtalet och att medarbetaren
påbörjar sin tjänst, påbörjats.

EKONOMI

Driftanalys
Resultatet för året blev ett överskott med
4,4 mkr. Överskottet förklaras dels av
högre intäkter i form av projektmedel
och ökat ärendeinflöde, dels lägre övriga
kostnader i form av verksamhetsutvecklande kostnader som omvärldsbevakning, kompetenshöjande aktiviteter samt
konsulter och programlicenser.

Investeringsanalys

Investeringsbudgeten visar ett överskott
om 857 tkr vilket förklaras av att beställd
mätbil fått leveransförseningar och utgift
kommer därför först under 2021.

Framtiden

Även framöver kommer digitaliseringsarbetet vara i fokus. Digitaliseringen

och möjligheterna att nyttja smart data
kommer att innebära såväl ökad service
som effektiv användning av kommunens
resurser. Det är också till stor del en
förutsättning för att skapa en god och
attraktiv arbetsmiljö. Förvaltningens
digitaliseringsarbete är därför inte bara
viktig i de externa kontakterna utan
minst lika viktigt för det interna arbetet.
Byggnadsnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse
Investeringar
Antal årsarbeten

Personalkostnadsandel  %

2020

2019

35 372

31 904

-15 509

-50 881

-21 058

-52 962

19 937
4 428

19 141

625

717

59

60

-1 916

72 %
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Byggnadsnämndens styrkort 2020
MÅL

• MEDBORGARE
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• UTVECKLING
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• MEDARBETARE
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INDIKATOR

Smart, professionell
och rättssäker verksamhet

Öppen enkel kommunikation och hög
servicenivå

Hållbar samhälls
planering

Verksamhetens olika
processer ska vara
100  % digitala

Modern och attraktiv
arbetsgivare

Stolt organisation med
högt medskapande

Optimerad
resursanvändning
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KOMMENTAR

Uppfylld nivå
Delvis uppfylld nivå

••

Ej uppfylld nivå
Ingen mätning

Rätt i 90 % av överprövade ärenden
Minst 4 nya e-tjänster
Samsynskontroll

» 8 av 38 (78 %) beslut som rapporterats till nämnden har upphävts.
Överprövade fall är mestadels strandskydd och kustnära planer.
» På grund av rådande situation med hög ärendeinströmning och hög
personalomsättning har e-tjänster ej kunnat prioriteras.
» Samsynskontroll genomförs på en avdelning inom byggnadsnämndens
verksamhet.

Högre grad av kompletta inkomna
ärenden jämfört med 2019
NKI > 70

» Jämförelse har gjorts på en avdelning inom byggnadsnämndens verksamhet.
» 2019 års företagsmätning visar ett värde på 65 för bygglov.

Detaljplaner ska följa översiktsplanen
Antal nya byggrätter i antagna detaljplaner
Framtagande av styrdokument för
genomförandet av Agenda 2030 och
miljömålen för Kristianstads kommun
Genomförande av miljömålsåtgärder

» Planuppdragen som påbörjas har god följsamhet.
» Antal nya byggrätter för bostäder under året är ca 300 st. Över tid är
prognosen att det totala årsöverskridande målet i bostadsförsörjningsprogrammet nås.
» Det övergripande ansvaret ska övertas av kommunledningskontoret.
» 94 % genomförandegrad.

Medarbetarskapsindex ska öka jämfört med 2018
Frisktalen ska öka jämfört med 2019
On-boarding ska genomföras i introduktion av nya medarbetare

» Medarbetarenkäten visar högre index än 2018
» Utfall i november visade ett ökat frisktal.
» Denna introduktion genomföras på alla nya medarbetare.

Budgetavvikelse
Införa och följa upp tidredovisning
Inventering av arbetsmoment som
kan samordnas

» Positiv budgetavvikelse
» Tidredovisning är infört och följs upp enligt plan.
» Förvaltningsövergripande inventering av administration och
reglementesamordning.

Införa e-arkiv
Användandet av e-tjänster ska öka
jämfört 2019
Digital signering ska öka jämfört med
2019
Måluppfyllelse enligt projektplan för
Smart & Digitalt

Uppstartade nya gemensamma
projekt/arbetsgrupper inom förvaltningen
Synliggöra medarbetares medverkan/
bidrag i konferenser och utbildningar
Ambassadörvärdet ska öka jämfört
2018 (eNPS medarbetarenkät)

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

»
»
»
»

Arbetet med införande av e-arkiv är påbörjat på förvaltningen.
Användandet av e-tjänster har ökat jämfört med 2019
Digital signering har ökat jämfört med 2019
Projektet Smart & Digital har blivit nedlagt men vissa aktiviteter sker
utanför projekt i ordinarie verksamhet.

» Flera gemensamma projekt/arbetsgrupper har startats inom förvaltningen, stora och små.
» Medarbetare har medverkat i flera konferenser och publicerat texter i
olika tidskrifter.
» Ambassadörsvärdet är lägre än 2018

MILJÖ & HÄLSA

Trängseltillsyn och förebyggande
smittskyddsåtgärder
Som för så många andra i vårt samhälle har året till stor del präglats av coronapandemin. Trängseltillsynen tillkom som nytt arbetsområde och innebar allt från förbyggande arbete till uppföljning av klagomål och föreslagna smittskyddsåtgärder.

Uppdrag
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det
politiska ansvaret för kommunens miljöoch hälsoskyddsarbete. Det innebär
tillsyns- och informationsansvar samt
miljöstrategiskt arbete. Inriktningen är
att samhället ska ges en hållbar utveckling både på kort och på lång sikt.

Årets händelser

År 2020 präglades till stor del av pandemin med covid -19 och arbetet med att
minimera smittspridning. Ett nytt arbetsområde tillkom genom att miljö- och hälsoskyddsnämnden fick ansvar för tillsyn
enligt den lag som infördes om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Arbetet med trängseltillsyn omfattade under 2020 drygt 800 arbetstimmar
från sommaren och framåt, där merparten av arbetet utgjordes av uppföljning

av inkomna klagomål och att ställa krav
på åtgärder. Förebyggande tillsynsarbete
och information utfördes också bland
annat i samband med ordinarie livsmedelskontroll. Tillsynsarbetet gällande
trängsel innebar omprioriteringar där
viss ordinarie hälsoskyddstillsyn fick
skjutas upp. När året summeras framstår
ändå bilden av att omställningen till arbete med trängseltillsyn fungerat mycket
väl och i god dialog med verksamheter
och allmänhet. Merparten av miljö- och
hälsoskyddsnämndens ordinarie verksamhet kunde också genomföras som
planerat.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE

En smart, professionell och rättssäker verksamhet inom nämndens hela
ansvarsområde är väsentlig. För att

bidra till målsättningen om en attraktiv
kommun arbetar verksamheten för hög
tillgänglighet och service. Satsningen
på digitalisering kommer fortsätta med
syftet att öka servicegraden ytterligare
och förenkla för medborgaren. Allt fler
inspektionsrapporter och informationer
sker nu digitalt och användarfrekvensen
för de e-tjänster som publicerats har ökat
jämfört med föregående år. Målsättning
om smidig och rättssäker handläggning
uppnås, fokus har legat på samsynskontroll som gett ökad kvalitet i arbetet där
fler än 90 procent av domarna i överklagade ärenden har fastställt nämndens
beslut.

UTVECKLING

Hållbar samhällsplanering nås genom
tematiska styrdokument, vilka har tagits
fram som ett led i att nå de nationella
miljömålen samt det pågående arbetet
med miljöåtgärder.
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Samhället idag förväntar sig att det ska
gå att vara helt digital i sin kommunikation med kommunen om så önskas. Det
ställer i sin tur krav på digitalisering och
optimering av såväl arbetsprocesser som
verksamhetssystem. Nämnden har verkat
för att verksamhetens olika processer
ska vara 100 % digitala. Arbetet med
att införa digital ankomststämpel blev
klar under året och integrationen av etjänster med verksamhetssystemet pågår
enligt plan.

MEDARBETARE

En stolt organisation med högt medskapande är en förutsättning för ett gott
arbetsklimat och goda arbetsresultat.
Flera gemensamma projekt/arbetsgrupper har startats inom förvaltningen, stora
och små. Medarbetare har under året
haft inspirationsföreläsningar och flera
mindre aktiviteter har synliggjorts.
Duktiga och erfarna medarbetare är
även det en förutsättning för att beredning av ärenden skall ske effektivt och
rättssäkert. Det är därför strategiskt
102
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viktigt för nämnden att kunna rekrytera
och behålla kompetenta ledare och medarbetare, som trivs och växer i organisationen. Arbete med strategisk kompetensförsörjning pågår och ”on-boarding”,
vilket innebär att ta tillvara tiden till
introduktion mellan anställningsavtalet
och att medarbetaren påbörjar sin tjänst,
har påbörjats.

EKONOMI

Driftanalys
Utfallet blev ett överskott med 1,5 mkr.
Överskottet har flera förklaringar, främst
högre intäkter i form av projektmedel
och statsbidrag samt lägre personalkostnader.

Investeringsanalys

Investeringsbudgeten visade ett överskott om 533 tkr vilket förklaras av att
upphandlat verksamhetssystem ännu
inte blivit leveransgodkänt och kostnad
kommer därför först under 2021.

Framtiden
Allt fler medborgare önskar och förväntar sig kunna vara digitala i sin kontakt
med kommunen. Det innebär större krav
på tillgänglighet, servicenivå och arbetssätt. Därför kommer arbetet med att
bland annat digitalisera arbetsprocesser
fortsätta under 2021. Målsättningen med
digitaliseringen är att använda resurserna så effektivt som möjligt, samt ge ännu
bättre service till medborgarna och bidra
till nytta för vår miljö.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Kostnader

2020

2019

10 041

8 874

-21 482

-11 440

-12 247

12 941
1 501

12 563

Investeringar

10

922

Antal årsarbeten

25

25

Årets resultat
Budget

Driftbudgetavvikelse

Personalkostnadsandel  %

83 %

-21 121
316

81 %
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens styrkort 2020
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Modern och attraktiv
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Ingen mätning

Rätt i 90 % av överprövade ärenden
Minst 4 nya e-tjänster
Samsynskontroll

» 11 av 13 ärenden (85 %).
» Flera e-tjänster har skapats under året.
» Samsynskontroll sker kontinuerligt.

Högre grad av kompletta inkomna ärenden
jämfört med 2019
NKI > 70

» Siffror för kompletta ärenden saknas.
» Resultatet avser 2019, preliminärt resultat för 2020 är ok gällande Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Genomförande av miljömålsåtgärder
Framtagande av styrdokument för genomförandet av Agenda 2030 och miljömålen för
Kristianstads kommun

» 94 % genomförandegrad.
» Det övergripande ansvaret ska övertas av kommunledningskontoret

Införa e-arkiv
Användandet av e-tjänster ska öka jämfört
2019
Digital signering ska öka jämfört med 2019

» Arbetet med införande av e-arkiv är påbörjat.
» Användandet av e-tjänster har ökat jämfört med 2019
» Digital signering har ökat jämfört med 2019

Medarbetarskapsindex ska öka jämfört med
2018
Frisktalen ska öka jämfört med 2019
On-boarding ska genomföras i introduktion
av nya medarbetare

» Medarbetarenkäten visar lägre index än 2018
» Utfallet i november visar att frisktalen minskat.
» Denna introduktion genomföras på alla nya medarbetare.

Budgetavvikelse
Införa och följa upp tidredovisning
Inventering av arbetsmoment som kan
samordnas

» Positiv budgetavvikelse.
» Tidredovisning är infört och följs upp enligt plan.
» Förvaltningsövergripande inventering av administration och
reglemente-samordning.

Uppstartade nya gemensamma projekt/arbetsgrupper inom förvaltningen
Synliggöra medarbetares medverkan/bidrag
i konferenser och utbildningar
Ambassadörvärdet ska öka jämfört 2018
(eNPS medarbetarenkät)

» Flera gemensamma projekt/arbetsgrupper har startats inom
förvaltningen, stora och små.
» Medarbetare har medverkat i flera konferenser och publicerat
texter i olika tidsskrifter
» Ambassadörsvärdet är lägre än 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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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
förvaltar 9 236 bostäder och 237 lokaler
i kommunen. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen AB Allön som förvaltar
äldreboende i Kristianstads kommun,
Specialfastigheter i Kristianstad AB som
förvaltar fastigheter för kommunal verksamhet, C4 Parkerings AB som förvaltar
fastigheter för parkeringsrörelse samt C4
Kabel TV AB som är vilande.

Årets Händelser

2020 var tänkt att bli ett år med aktiviteter för att fira att ABK fyllde 70 år.
Pandemin gjorde sitt intåg vilket innebar
att firandet fick ställas om med balkonggymnastik, gårdsmusik och ”Alla tiders”
på ABKs hemsida. Pandemin påverkade
genom förändrade arbetssätt mot kunder
och internt. Under året gjordes inflyttning i de 91 nya bostäderna i kv Stenskeppet i Hammar. Avtal om förvärv av
kv Vapenbrodern i Kristianstad undertecknades, tillträde sker i mars 2021.
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Förvärvet möjliggör byggnation av bostäder på ett av stans mest attraktiva läge.
Arbetet med förvandlingen av Östermalms Park påbörjades. Projektet kommer att tillföra 300 bostäder i centralt
läge. Nyproduktionen av 48 bostäder i
kv Lugnet påbörjades. Projektering påbörjades av bostäder i Färlöv och Tollarp.
Installation av bredband i bostäder där
det tidigare saknats påbörjades. Installationen beräknas att slutföras under
2022. ABKs nya kundcenter i centrala
Kristianstad stod klart för inflyttning i
slutet av mars. Under året uppnåddes
målet med en helt fossilfri fordonspark
och uppvärmning av byggnaderna.
I
AB Allön påbörjade produktionen av
ett gruppboende i Färlöv. Utrangering
avseende kvarstående restvärde för
Almgården i Tollarp gjordes med 4 mkr
då byggnaden revs under året. I SIKAB
slutfördes renoveringen av Idrottshallen
i Kristianstad under året. Fasadskivorna
på Kristianstads Arena byttes ut under
året som ett garantiarbete.

Måluppfyllelse

Trots pandemin fick bolaget ett starkt

resultat vilket berodde på goda arbetsinsatser av personalen, den goda
uthyrningsgraden för både bostäder
och lokaler, det gynnsamma vädret och
ränteläget samt genomförda satsningar
på energieffektivisering.

Framtiden

ABK fortsätter att arbeta för nöjda hyresgäster, en positiv utveckling i Kristianstads kommun genom nyproduktion
av bostäder, underhåll av fastigheterna,
förnyelsebar energi, omtanke om miljön
för framtidens boende och med fortsatt
fokus på sociala frågor och integration.
ABKs personal är en mycket viktig resurs
för bolagets utveckling.
AB Kristianstadsbyggen (koncernen)
Ekonomi (tkr)
Nettoomsättning

Resultat efter fin.
poster
Soliditet  %

Nettoinvesteringar
Antal anställda

2020

2019

818 094

799 990

39 555
14,9

230 529
228

39 547
15,0

354 800
225

C4 ENERGI AB

Uppdrag
C4 Energis (C4E) verksamhet omfattar
eldistribution, fjärrvärme, elproduktion,
fjärrkyla, biogas, fibernät, elhandel och
energirelaterade tjänster. Uppdraget är
att leverera miljövänliga produkter, tjänster och service med hög leveranssäkerhet
till konkurrenskraftiga priser. Ägardirektiv anger förväntad lönsamhet.

Årets händelser

2020 var på många sätt ett annorlunda
år. Pandemin har satt agendan för vardagen.
För verksamhet och resultat var dock
varmt väder tillsammans med låga marknadspriser på el och elcertifikat det som
påverkade mest.
C4E hade vid årsskiftet drygt 8700
elhandelskunder. Elförsäljningen 2020
uppgick till 84 GWh (76 GWh, 2019).
Fjärrvärmeförsäljningen uppgick till
321 GWh (345) och elproduktionen till
62 GWh (86).
Eldistributionen uppgick till 486 GWh
(495).
En storskalig solcellspark driftsattes
under året. Efterfrågan på solcellsanläggningar och lösningar för elbilsladdning
ökade.
Fiberutbyggnaden uppnådde 96 %,
37400 fastigheter är endera uppkopplade eller ligger nära fibern och kan
anslutas.
I Karpalund producerades 57 GWh

(56) biogas varav 37 GWh (37) såldes
som fordonsgas. Via en ny gasledning
köper nu HKScan 11–13 GWh/år biogas,
som ersätter fossil gasol för ångproduktion.

Måluppfyllelse

Prisnivån på C4E:s produkter och
tjänster är konkurrenskraftiga och har
en stark miljöprofil. I den årliga ”Nils
Holgersson”-jämförelsen ligger C4E:s
elnäts- och fjärrvärmepriser kring snittet
i Sverige.
Ägardirektivets krav på soliditet uppnåddes. Avkastning på sysselsatt kapital
uppgick till 3,7 % mot kravet på 8 %,
främst beroende på en nedskrivning av
anläggningstillgångar på 54 Mkr. Varmt
väder liksom låga elpriser under året
bidrog till utfallet.
Målet 95 % för fiberutbyggnaden nåddes under 2020.

Framtiden

Tillväxten i elhandeln gör C4E starkare
rustad för att möta kommande nordisk
slutkundsmarknad.
En ny elnätsreglering för elnätsbolagen i Sverige för åren 2020–2023
underminerar förutsättningarna för att
bedriva en leveranssäker eldistribution.
En branschgemensam överklagan av
regleringen pågår.
Varmare klimat och mer volatila
priser på el pressar lönsamheten i C4E:s
kraftvärmeproduktion.

Efterfrågan på solceller och lösningar för elbilsladdning bedöms öka. Vi
erbjuder kunder olika engagemang i den
storskaliga solcellsparken.
Genom att erbjuda mer av kundnära
service och tjänster stärks kundrelationerna.
Biogasverksamheten är en viktig del
för att upprätthålla det lokala kretsloppsarbetet. Den statliga utredningen
gällande biogasmarknad föreslår fortsatt
skattefrihet för biogas och ett produktionsstöd fram till år 2030. Utredningen
är i grunden positiv för biogasverksamheten i Sverige, men konkurrensen från
dansk biogas finns kvar.
För utbyggnad av fiber utöver 96 %
krävs nya ägardirektiv eller statliga
investeringsstöd.
AO Fibernät arbetar under 2021 med
att utreda möjligheten att gå upp i värdekedjan från och med 2023. Satsningar
görs inom Internet of Things-tillämpningar. Fiberinfrastrukturen bedöms
vara viktig för 5G-utrullningen.
C4 Energi AB (koncernen)
Ekonomi (tkr)
Nettoomsättning

Resultat efter fin.
poster
Soliditet  %

Nettoinvesteringar
Antal anställda

2020

2019

541 608

594 923

41 858

129 157

127 041

123 967

43,5
97
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RENHÅLLNINGEN KRISTIANSTAD

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

Årets händelser

Renhållningen fortsatte byggnationen av
Kristianstads nya hållbarhetspark och
återvinningscentral, Returum, ute på
Ängamöllans industriområde. I september invigdes anläggningens första etapp
och kommunen fick ett nytt center för
miljö- och hållbarhetsfrågor, studiebesök och avfallshantering. Anläggningen
lägger ett stort fokus på helhetstänk,
med återbrukade och omklädda möbler,
konstverk skapade av skrot och biodiken
runt om på området. Returum ska fungera som inspiration och vara ett pedagogiskt centrum för avfallsfrågor.
I maj utsågs Kristianstad till Årets avfallskommun av branschorganisationen
Avfall Sverige. Utmärkelsen baseras på
faktorer som kundnöjdhet, återvinning,
avfallsmängd och sortering. Kristianstads
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kommun tog förstaplatsen med 92,3
poäng av 100 möjliga.
För att fortsätta fokusera på att
skapa kundnytta till kommuninvånarna
anställde bolaget under året en miljöpedagog, lanserade en ny app och ett nytt
kundmagasin.

Måluppfyllelse

Bolaget utgår från kundernas behov
för att skapa förutsättningar för en bra
service. Fokus ligger på att skapa hållbarhet och stor samhällsnytta. För att vara
en attraktiv och modern arbetsgivare
arbetar bolaget aktivt med delaktighet,
engagemang och ansvarstagande. Ekonomin planeras långsiktigt och kostnader
ses över löpande.
Bolaget redovisade ett negativt resultat 2020 vilket regleras mot tidigare års
överskott.
Under 2020 var investeringsvolymen
ca 48,8 mkr där större delen avsåg Returum.

Framtiden

Renhållningen utvecklar sin pedagogiska

verksamhet, som ska bygga på interaktivt
och lustfyllt lärande, samt inkludering
och deltagande. Med kunskap om avfallshantering som grundstomme vill vi
inspirera och engagera för en mer hållbar
utveckling. En grupp/individ ska efter ett
möte med oss bättre förstå sin egen plats
i och påverkan på det cirkulära kretsloppet.
Planeringsarbetet inför etapp 2 på
Returum, som ska bli en återbruksby
med möjligheter att lämna, köpa och laga
begagnade saker, fortsätter med förhoppning om byggstart tidigt 2022. Den tredje
och sista etappen kommer att innefatta
flytt av bolagets nuvarande verksamhet med kontor, lager och verkstad från
Långebro ut till Returum.
Renhållningen Kristianstad (koncernen)
Ekonomi (tkr)
Nettoomsättning

Resultat efter fin.
poster
Soliditet  %

Nettoinvesteringar
Antal anställda

2020

2019

121 637

117 482

7,0

8,0

0

48 816
78

0

43 362
75

ÅHUS HAMN & STUVERI AB

Uppdrag
Åhus Hamn & Stuveri AB är ett hamnbolag med delat ägarskap mellan Kristianstads kommun 54 % och Åhus Stuveriintressenter AB 46 % vars uppgift är att
förvalta och utveckla hamnanläggningen
och tillhandahålla effektiva hamntjänster.
Hamnbolaget ska vara ett nav och logistikcentrum för utveckling av regionens
näringsliv. I koncernen ingår också det
helägda dotterbolaget G. Lindéns, Fritz
Nilssons Eftr. AB som tillhandahåller
mäkleri- och speditionstjänster.

Årets händelser

Våren inleddes med stort fokus avseende
Corona där syftet var att skapa en trygg
miljö avseende smittorisk, så att bolaget
över tid skulle kunna leverera service åt
kunderna. Härvid infördes generellt
besöksförbud och kontakt togs med alla
viktiga leverantörer, så att försörjning
skulle kunna ske utan smittorisk.
År 2020 medförde en del nytillskott

inom hamnområdet. I juni togs Tält 11 i
drift, ett magasin på 3600 kvadratmeter
där kunder erbjuds lagringsplats för
olika sorters gods. I oktober levererades
Kran 12, en vikarmskran av märket Sennebogen som ersatte Kran 7 från 1977.
Två nya kunder välkomnades till
Åhus Hamn. Det är Finja Betong AB, som
importerar och lagrar lecakulor via Åhus
Hamn och containerrederiet MannLines
som inledde veckotrafik i Åhus under
juni månad.
Under en vecka i mitten av december
byttes högspänningsdelen i yttre ställverket, då den gamla var osäker, sliten
med en dålig arbetsmiljö. I samband
med detta byte installerades också en
ny högspänningskabel med två separata
matningar till Containerkranen och nya
Kran 12 i syfte att öka driftsäkerhet och
skapa redundans.

Måluppfyllelse

Det totala godsflödet minskade med
4 % jämfört med 2019 och minskningen

var störst inom segmentet container.
Befintliga kunder inom bulksegmentet
var relativt opåverkade av pandemin och
detta tillsammans med god kostnadskontroll gjorde att bolaget kunde leverera
resultat något över budget.

Framtiden

Bolaget står nu på en stabil grund, men
det finns kommande stora reinvesteringar och därför måste affärsutveckling vara
prioriterat under de närmast kommande
åren. Det är också viktigt att bolaget kan
erbjuda mark inom hamnområdet för
etablering av nya kunder.
Åhus Hamn & Stuveri AB
Ekonomi (tkr)

2020

2019

Nettomsättning

50 856

52 961

Resultat efter fin.
poster
Soliditet  %

Nettoinvesteringar
Antal anställda

4 222
27,2

28 272
25
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5 087
25,0

6 985
30
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KRISTIANSTAD AIRPORT AB

Uppdrag
Bolaget startade sin verksamhet 1984
och bedriver flygplatsverksamhet på
Kristianstads Österlen Airport i Everöd.
Huvudinriktningen för bolaget, vilket
också speglar trafiken, är att säkerställa
en linje till och ifrån Stockholm.

Årets händelser

2020 började på samma sätt som 2019
slutade, det vill säga med god passagerartillströmning. Fram till mitten av mars
hade bolaget all anledning att förmoda
att den positiva utvecklingen skulle
fortsätta, men den 22 mars 2020 lyfte det
sista planet med operatören BRA för året
till följd av effekterna av coronapandemin. Bolagets reguljärtrafik var därmed
utraderad och antalet årspassagerare
blev 6 646 st. att jämföra med de 40 600
st. som flygplatsen hade under 2019.
Bolaget genomförde en åtgärdsplan
som bland annat innebar att hela personalstyrkan permitterades med 60 %
enligt det regelverk för korttidsarbete
som regeringen beslutade. Bortfallet av
reguljärtrafiken medförde att bolagets
nettoomsättning minskade med 5,4 mkr
eller 63 % jämfört med 2019. Intäktsbortfallet kompenserades genom statliga
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covid-19 stöd samt extra krisstöd från
region Skåne respektive Trafikverket
med totalt 5,7 mkr.
Bolaget tog under året ytterligare steg
i att utveckla kvalitetsledningssystem
QOMS i vilket bolaget varje dag arbetar
med flygsäkerhetsfrågor, arbetsmiljö och
intern kontroll.

Måluppfyllelse

Bolaget redovisade ett negativt resultat
efter finansiella poster med -9,5 mkr
vilket är en förbättring i förhållande till
föregående år med ca 4,0 mkr.
Under 2020 var investeringsvolymen
ca 1,4 mkr. Merparten var investeringar
som på kort sikt ger miljö- och energivinster samt på längre sikt även ekonomiska
vinster.
Bolagets mål för antal resenärer 2020
var 40 000 st. men på grund av coronapandemin blev utfallet bara 6 646 st.
resenärer.

Framtiden

Bolaget har bedömt att utsikterna i närtid att få tillbaka BRA, eller annan befintlig flygoperatör, efter covid-19 är väldigt
små. Bolaget har därför arbetat med att
ta fram ett koncept för ett lokalt flygbolag

som presenterats för potentiella finansiärer vilket så småningom ledde fram till
bildandet av Skåneflyg AB. Bolaget ägs
av fyra lokala entreprenörer med hjärtat
i bygden och med ett stort engagemang
att få detta bolag i luften under 2021.
Skåneflygs initiala tanke är att trafikera
linjen Kristianstad - Stockholm.
Bolaget tecknade våren 2020 ett
20-årigt avtal med Sjöfartsverket om etablering av Search And Rescue (SAR) Bas
Syd. Uppförandet av den nya basen kommer att påbörjas under första kvartalet
2021 och beräknas vara inflyttningsklar
till sommaren 2022. Verksamhet är en
oerhört viktig samhällsfunktion och visar
med eftertryck, än en gång, hur viktig
flygplatsen är. Basen är en av fem i landet
och den är bemannad 365 dagar om året
24 timmar per dygn.
Kristianstad Airport AB
Ekonomi (tkr)

2020

2019

Nettomsättning

3 172

8 600

Resultat efter fin.
poster
Soliditet  %

Nettoinvesteringar
Antal anställda

-9 518

-13 481

1 425

1 158

86,5
25

87,3
27

KRINOVA AB

Uppdrag
Krinova är en mötesplats för människor
och idéer och erbjuder innovations- och
utvecklingsstöd till såväl företag som
ännu befinner sig på idéstadiet som
etablerade företag. I rollen ingår att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig
sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling.
Inom profilområdet Mat – Miljö – Hälsa
pågår många samarbeten och projekt
på regional, nationell och internationell
nivå.

Årets händelser

Drygt 70 nya företag sökte sig till Krinovas Innovationsarena under året för stöd
i innovations- och utvecklingsarbete. Totalt under 2020 arbetade Krinova aktivt
med stöd till 330 bolag. Flera framgångar
skördades i företagen i form av attraherat externt kapital eller genom priser och
stipendier. Förutom stödet till företagen
drev och startade bolaget nya projekt
för att adressera företags gemensamma
utmaningar. Precis som andra verksamheter påverkades Krinova av pandemin.
Med målsättning att inte ställa in utan
ställa om, genomfördes fyra större träffar
där matföretagare kunde nätverka och
utbyta kunskap. Projekt Contra anord-

nade ett internationellt webinar kring
den senaste forskningen, utmaningar och
lösningar kopplat till tång. I maj avslutade Charlotte Lorentz Hjorth sitt uppdrag som VD. Under rekryteringsfasen
tillsattes Nikolas Larsson som tf. VD och
januari 2021 tillträdde Christian Nyhlén
som VD. Jonas Haak utsågs till styrelseordförande i Krinova AB och efterträdde
Pia Kinhult som lämnade posten.

Måluppfyllelse

Syftet med Krinovas verksamhet är inte
att gå med vinst utan att skapa jobb och
tillväxt i de bolag som Krinova arbetar
med. Företagen som fått stöd av Krinova
skapade tillsammans 400 nya jobb under
2019 och hade en omsättningsutveckling
på 40 % sett över en femårsperiod. 2020
hade Krinova AB en omsättning på 22,3
mkr.

Framtiden
Krinova har ambitionen att vidareutvecklas som en framtidssmart och utmaningsdriven kraft med koppling till de globala
hållbarhetsmålen. Krinova strävar efter
att upprätthålla sin starka position som
en innovations- och tillväxtdrivande
aktör lokalt, regionalt och internationellt.
När förutsättningarna för fysiska möten
skakats om i grunden, kan Krinova spela
en viktig roll att visa vägen och vara i
framkant för möjligheter till nya typer av
möten och sätt att samarbeta.
Krinova AB

Ekonomi (tkr)

2020

2019

Nettomsättning

22 042

25 736

58,5

35,0

18

24

Resultat efter fin.
poster
Soliditet  %

Nettoinvesteringar
Antal anställda

827

700

0
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KRISTIANSTADS INDUSTRIBYGGNADS AB

KRISTIANSTADS
INDUSTRIBYGGNADS AB
Uppdrag
Bolaget har som syfte för sin verksamhet
att uppföra, köpa och förvalta fastigheter
för beredande av lokaler för hantverk,
småindustri och därtill hörande kollektiva anordningar i arbetsbefrämjande syfte
samt att bedriva annan därmed jämförlig
verksamhet.
Bolaget ägs till 100 procent av Kristianstads Kommunföretag AB (KKF).

Årets Händelser

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

Målupppfyllelse

Det redovisade resultatet var i nivå med
budgeterat resultat.

Framtiden

I dagsläget är bolagets framtid oklar. Om
verksamheten inte återupptas kan det bli
aktuellt med avveckling av bolaget.
Kristianstads Industribyggnads AB
Ekonomi (tkr)
Nettoomsättning

Resultat efter fin.
poster
Soliditet  %

Nettoinvesteringar
Antal anställda
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2020

2019

0

0

-6

-13

100,0

100,0

0

0

0

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

0

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

