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

Inledning 

I det första avsnittet beskrivs först årsredovisningens struktur och 
därefter ger 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	redovis-
ning)	ska	upprättas	i	årsredovisningen.	RKR	R	15	(Rådet	för	kom-
munal	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. 
 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	finansie-
ring	(kassaflödesanalys)	och	den	ekonomiska	ställningen	vid	årets	
slut	(balansräkning).	Dessutom	återfinns	noter	som	ger	ytterligare	
förklaringar	till	poster	som	återfinns	i	ovan	uppräknade	modeller.	
Därefter redovisas utfallet för drift- och investeringsbudgeten. Vad 
som ska presenteras i årsredovisningen regleras i 4 kap i LKBR (Lag 
(2018:597)	om	kommunal	bokföring	och	redovisning)	samt	via	
Rådet för kommunal redovisning, RKR.

Verksamhetsberättelser 

I	det	fjärde	och	sista	avsnittet	beskrivs	kommunens	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	och	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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Bokslutet för 2021 visar ett positivt 
resultat på över 430 miljoner kronor i 
stället för de drygt 50 miljoner som var 
budgeterade. Det är ett svårslaget rekord, 
som uppkom efter ett pandemiår, där vi 
gick in med extremt osäkra prognoser.
 I en osäker tid i en orolig värld är det 
viktigare än någonsin att vår kommun 
vilar på en stabil, ekonomisk grund. I 
skrivande stund vågar vi hoppas att pan-
demins effekter ska klinga av. Samtidigt 
skapas nya osäkerheter när Ukraina 
invaderas av Ryssland och vi tvingas inse 
att det åter råder krig i Europa.
 Årets överskott kan till största delen 
förklaras av bättre skatteintäkter än vän-
tat, men även av tillfälliga tillskott som 
extra statsbidrag, kommunala markför-
säljningar och inställda eller begränsade 
evenemang, aktiviteter och verksamheter 
i pandemins spår.
 Det här är pengar som vi behöver för 
att klara kommunens stora investeringar 
utan att låna mer än vi redan gör. Vi får 
inte skapa en låneskuld som blir för stor 
för kommande generationer att hantera.
 Stora investeringar måste göras för att 
klara framtidens krav och utmaningar, 
med bland annat byggen av skolor, 
förskolor och omsorgsboenden. Tack 
vare engångsintäkterna kunde förra årets 
investeringar	självfinansieras	med	92	
procent. Investeringsmedel på drygt 830 
miljoner kronor satsades i bland annat 
Kristianstads badrike, Fröknegårdskolan, 
Helgedalskolan och i utbyggnad av vat-
ten- och avloppsanläggningar.
 Bokslutsresultatet på 430 miljoner 
kan uppfattas som en enorm summa, 
men i själva verket är det ungefär så 
mycket som ett enda större skolbygge 
kostar.	Genom	självfinansiering	i	stället	
för upplåning skapar vi en handlingsfri-

het och säkrar upp verksamheternas 
utrymme för framtiden.
 För att långsiktigt skapa en stabil och 
hållbar kommunal ekonomi behöver 
dessutom de generella statsbidragen 
ökas i takt med de reella kostnadsök-
ningarna och de utökade åtaganden som 
läggs på kommunerna. Tillsammans med 
en hållbar tillväxt, en pågående effek-
tivisering och digitalisering och en god 
ekonomisk hushållning får vi då förut-
sättningar att förse våra medborgare 
med den goda service och välfärd som vi 
har ambition att ge. 
 För en fortsatt god tillväxt krävs att 
vår kommun kan erbjuda bra bostäder, 
goda utbildningsmöjligheter, arbetstill-
fällen inom rimligt pendlingsavstånd och 
ett brett utbud av kultur- och fritidsak-

tiviteter. I vår strategiska färdplan foku-
serar vi därför på hållbarhet, utbildning, 
arbetsmarknad, trygghet och attraktivi-
tet.
 Bakom oss har vi ett par svåra och 
utmanande år då pandemins härjningar 
medfört stora påfrestningar för alla 
kommunens verksamheter. Även om det 
har varit tufft har vi tagit oss igenom svå-
righeterna tack vare ett gott samarbetet 
med engagerade medarbetare, förtroen-
devalda, företagare, föreningar, myndig-
heter organisationer och medborgare. Vi 
tackar er alla.

Pierre	Månsson	(L)
Peter	Johansson,	(M)	

Karl	Gemfeldt	(C)
Christina	Borglund	(KD)

FÖRORD

I en osäker värld behövs lokal stabilitet
Det händer mycket i vår omvärld som vi inte kan påverka. Vi har tvingats uppleva en pandemi som 
har orsakat lidande och död och som har förändrat våra vanor och hela vårt samhälle. Nu tvingas vi 
se hur krigshandlingar skapar nytt lidande i vårt närområde. I en osäker tid är det viktigt att värna 
tryggheten och servicen till kommunens invånare genom ansvarstagande och en stabil ekonomi.
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Om årsredovisningen
Kristianstads kommuns årsredovisning lämnas till fullmäktige av kommunstyrelsen. 
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.



Förvaltningsberättelse
Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt 4 kap i LKBR (Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning) ska upprättas i årsredovisningen. 
RKR R 15 normerar vidare hur förvaltningsberättelsen ska se ut.
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Den kommunala koncernen  11-13
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 26-38
Balanskravsresultat  39
Väsentliga personalförhållanden  40-44
Miljö och klimat  45-49
Förväntad utveckling 50
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Översikt över verksamhetens utveckling
Resultatet för verksamhetsåret 2021 är 591 mkr för den kommunala koncernen och 434 mkr för 
kommunen. Resultaten är högre än 2020 både i kommunkoncernen och i kommunen.  

Nivån på investeringarna är fortsatt hög i kommunkoncernen och kommunen. Tack vare det starka 
resultat 2021 har årets investeringar kunnat finansieras med egna medel i större utsträckning än 
under 2020. Den långfristiga låneskulden har under 2021 ökat med 205 mkr i kommunkoncernen 
respektive 253 mkr i kommunen. 

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Fem år i sammandrag
 DEN KOMMUNALA KONCERNEN
Ekonomi 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter, mkr 7	392 7	644 7	768 8 048 8 514

Verksamhetens kostnader, mkr –7	100 –7	355 –7	555 –7	688 –7	955

Finansnetto, mkr –76 –62 –62 –62 32

Årets resultat, mkr 217 228 152 299 591
 

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

Soliditet inklusive pensionsåtaganden % 19% 22% 22% 23% 25%
 

Investeringar, mkr 1	275 1 550 1 504 1	371 1 194

Självfinansieringsgrad	% 57% 49% 47% 73% 104%

Långfristig låneskuld, mkr 5 610 6 138 6 980 7	851 8 055

 KOMMUNEN
Ekonomi 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter, mkr 6 245 6 392 6 511 6 814 7	125

Verksamhetens kostnader, mkr –6 125 –6 313 –6 499 –6 580 –6	701

Finansnetto, mkr 53 31 65 15 10

Årets resultat, mkr 174 109 77 249 434
 

Soliditet % 55% 53% 48% 45% 45%

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

Investeringar, mkr 733 976 1 038 1 088 860

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

Långfristig låneskuld, mkr 1 316 1 656 2 392 3 030 3 283

Invånare 2017 2018 2019 2020 2021

Folkmängd 84 151 84 908 85	747 86	217 86 641

folkökning 960 757 839 470 424

födda 948 929 885 925 957

döda 814 831 773 869 824

födelsenetto 134 98 112 56 133

inflyttning 4 290 4	274 4 342 4	277 4 218

utflyttning 3 459 3 620 3 653 3	877 3 990

flyttningsnetto 831 654 689 400 228

flyttningsnetto	från	utlandet 658 415 324 157 188

Skattesats 2017 2018 2019 2020 2021

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

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

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 14 %

Grundskola 21 %

Gymnasieskola 7 %

Övrig utbildning 2 %
Äldreomsorg 21 %

Insatser till personer med
funktionsnedsättning 11 %

Individ- och familjeomsorg 8 %

Integration och arbetsmarknadsåtgärder 2 %

Kultur och fritid 5 %

Kommungemensam verksamhet 4 %
Miljö och samhällsskydd 2 %

Gator, parker, teknik 3 %

Skatte-
intäkter
56 %

Generella
statsbidrag 23 %

Avgifter & 
ersättningar 8 %

Material, tjänster och
övriga verksamhets-

kostnader 31 %

Bidrag och 
transfereringar 4 %

Personal-
kostnader 60 %

Avskrivningar, 
nedskrivningar 5 %

Bidrag 8 %
Hyror och arrenden 2 %

Övriga intäkter 3 %

Var kommer pengarna ifrån? Hur används pengarna?

Vad används pengarna till i kommunen?
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Den kommunala koncernen

Kommunkoncernen Kommunala uppdragsföretag

KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHET

Kommunens nämnder
Kommunens  

koncernföretag  
(minst 20  % röstinnehav)

Samägda företag utan 
betydande inflytande

Kommunala  
entreprenader

Kommunfullmäktige Kristianstads Kommunföretag  
AB, KKF 100  %

Kommuninvest Ekonomisk  
Förening 1,6  %

Skolmåltidsverksamhet: 
ISS Facility Services,  
Region Skåne   – Valberedningen

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

Kommunassurans Syd AB 6,6  % Elevtransporter: 
Kristianstads Taxi, Telepass

Boendeplatser äldreomsorg/LSS: 
Axeltorp Vårdhem AB, 
Mo LSS AB, 
Norlandia Care AB, 
Frösunda Äldreomsorg AB,
Vardaga Äldreomsorg AB

Sotning och brandskyddskontroll: 
Kristianstads Sotnings AB

Matdistribution/transporter: 
Telepass

Hemtjänst, Fritt val – LOV företag: 
Nya Hemtjänsten, 
HS Service & Support AB, 
Glömstapoolen AB

Drift av fritidsgårdar: 
Kristianstads Fritidsgårdsforum

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

Kristianstad Citysamverkan AB 
(indirekt ägande via ideell förening)

Kristianstads  
Renhållnings AB 100  %

Kristianstads  
Industribyggnads AB, KIAB 100  %

Kristianstad Airport AB 91  %

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

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

Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden

Tekniska nämnden

Byggnadsnämnden

Räddningsnämnden

Valnämnden

   – Revisionen

Barn- och utbildningsnämnden

Arbete och välfärdsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Överförmyndarnämnden

Gemensamma nämnder

Nämnd för fastighets- och  
arbetsplatsanknutna tjänster

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Kommunens samlade 
verksamhet
Ovan visas en översikt över kommunens 
samlade verksamhet. Kristianstads Kom-
munföretag	AB	(KKF)	är	moderbolag	i	en	
så kallad äkta bolagskoncern där de hel-
ägda	dotterbolagen	ingår.	För	definition	
av ord och begrepp hänvisas till sidan 66.

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

BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Barn- och utbildningsnämnden har det 
politiska ansvaret för utbildning från 
förskola till vuxenutbildning. Nämnden 
ansvarar för förskola, fritidshem, pedago-
gisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
gymnasieskola, särskola, vuxenutbild-
ning, yrkeshögskola och musikskola. 
Nämnden har också 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 skol-
områden. 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 funktionsned-
satta personer får individanpassad och 
professionell vård och omsorg. Nämnden 
ansvarar för stöd till äldre personer, 
personer med funktionsnedsättning och 
personer i behov av hemsjukvård som 
bor eller vistas i kommunen. Nämnden 
arbetar 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 socialtjänst-
lagen	(SoL),	lagen	om	stöd	och	service	till	
vissa	funktionshindrade	(LSS)	och	hälso-	
och	sjukvårdslagen	(HSL).

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

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

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Kultur- och fritidsnämnden har det 
politiska ansvaret för kultur- och fri-
tidsverksamheten i kommunen. Nämn-
den ansvarar för biblioteken, teatern, 
kulturhuset Barbacka, konsthallen och 
Kulturkvarteret samt våra idrottsanlägg-
ningar, simhallar och friluftsbad.
 Kultur- och fritidsverksamheten spe-
lar en viktig roll i skapandet av ett fram-
tidsinriktat och attraktivt Kristianstad. 
Verksamheten präglas av helhetstän-
kande, 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 byggnads-
beståndet i kommunen. Uppdraget styrs i 
första hand av Plan- och bygglagen, PBL.

MILJÖ- OCH 
HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
Nämnden har det politiska ansvaret för 
kommunens miljö- och hälsoskyddsar-
bete. Nämnden ansvarar för hälsoskydd, 
livsmedelshygien, alkohol- och serve-

ringstillstånd, miljöskydd, naturvård och 
långsiktig planering i syfte att bevaka 
miljö- och hälsoskyddsintressen. Nämn-
den arbetar mycket med utåtriktad infor-
mation, råd och anvisningar. Nämnden 
utfärdar tillstånd och kan även förelägga 
om olika åtgärder. Uppdraget styrs av ett 
antal lagar och förordningar som Miljö-
balken och Livsmedelslagen.

RÄDDNINGSNÄMNDEN
Räddningsnämnden har det politiska an-
svaret 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 såsom operativ rädd-
ningstjänst, tillsyn och tillstånd enligt 
dessa lagar.  

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Överförmyndarnämnden har det 
politiska ansvaret att utöva tillsyn och 
kontroll över förmyndarskap, godman-
skap och förvaltarskap. Nämndens tillsyn 
ska se till att barn eller myndiga perso-
ner som inte själva kan ta tillvara sin rätt 
eller sköta sin ekonomi får den hjälp och 
stöd de behöver. Uppdraget regleras i 
Föräldrabalken.

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

GEMENSAMMA NÄMNDER 

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

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd fullgör 
de tio samverkande kommunernas upp-
gifter beträffande försörjningen av tek-
niska hjälpmedel. Utöver vad som följer 
av lag ska nämnden tillse att verksamhe-
ten bedrivs i enlighet med beslutat reg-
lemente 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 styrel-
ser och professionella företagsledningar.

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

AB KRISTIANSTADSBYGGEN
AB Kristianstadsbyggen är ett allmän-
nyttigt bostadsföretag vars uppgift är att 
bygga och förvalta hyresbostäder för alla 
boendegrupper. ABK äger och förvaltar 
9 215 bostäder och 232 lokaler i kom-
munen. I koncernen ingår de helägda 
dotterbolagen AB Allön, som förvaltar 
äldreboenden i kommunen, Specialfastig-
heter 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 dotter-
bolagen C4 Elnät AB och Kristianstads 
Biogas AB.

KRISTIANSTADS  
RENHÅLLNINGS AB
Bolagets huvuduppgift är att på ett effek-
tivt sätt samla in och omhänderta kom-
muninvånarnas hushållsavfall med fokus 
på bästa miljö-, service- och kundnytta.

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

KRISTIANSTADS AIRPORT AB
Bolaget ägs av Kristianstads kommun 
91 %, Hässleholms kommun 5 %, Bro-
mölla 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 hamnbo-
lag med delat ägarskap mellan Kristian-
stads kommun 54 % och Åhus Stuveri-
intressenter AB 46 %. Bolagets uppdrag 
är att förvalta och utveckla hamnanlägg-
ningen i Åhus och tillhandahålla effektiva 
hamntjänster. I koncernen ingår också 
det helägda dotterbolaget G. Lindéns, 
Fritz Nilssons Eftr. AB som tillhandahål-
ler 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 Skå-
nes attraktionskraft och bidra till dess 
utveckling genom att arbeta för att skapa 
och erbjuda en mötesplats för människor, 
företag, idéer och kreativitet. Krinova 
ska också vara en innovationsarena för 
stöd till kunskapsintensiva tillväxtföretag 
samt att vara en plattform för utveck-
lingsprojekt	inom	profilområdet	Mat	–	
Miljö – Hälsa.

Kommunala  
uppdragsföretag
Kommunala uppdragsföretag är dels 
företag där kommunens ägarandel 
understiger 20 procent, dels företag där 
verksamheten drivs på entreprenad. 
Bland de kommunala entreprenaderna 
finns	företag	som	bedriver	hemtjänst	
samt boendeplatser inom äldreomsorg. 
Andelen hemtjänsttimmar som tillhan-
dahölls av externa utförare uppgick 
under 2021 till ca 20 procent (2020: 22 
procent).	Andelen	boendeplatser	hos	
externa utförare var 22,8 procent (2020: 
24	procent).



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  |  13



14  |  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Viktiga förhållanden för resultat  
och ekonomisk ställning
Likt många kommuners starka resultat 2020 och 2021, beror Kristianstads kommuns resultat främst 
på en oväntat snabb återhämtning av den svenska ekonomin. Skatteintäkterna har ökat, betydligt mer 
än under ett normalår, vilket var omöjligt att förutse. Andra bidragande orsaker till det starka resul-
tatet är tillfälliga pandemirelaterade tillskott och lägre efterfrågan på vissa verksamheter kombinerat 
med låga räntor på skulder. Kristianstads kommun har fortsatt goda exploateringsintäkter och har 
under året överskott från exploateringsverksamheten. 

Att många kommuner tillfälligt har 
starka resultat gör inte att ekonomin 
på sikt har blivit bättre. Däremot har 
tillskotten gett goda förutsättningar för 
Kristianstads kommun att, med ekono-
min tryggad, hantera pandemin och en 
mycket osäker tid. 
	 De	långsiktiga	demografiska	utma-
ningarna med ökade välfärdsbehov och 
brist på arbetskraft kvarstår. Inves-
teringsbehoven för Kristianstad är 
omfattande och utmanande. De närmsta 
sju åren är planen att investeringar ska 
göras	för	ca	5	700	mkr	i	såväl	taxefinan-
sierad verksamhet som i välfärdsfastig-
heter och för staden skyddande vallar.

Befolkningsutveckling
Befolkningen i Kristianstads kommun 
fortsätter att växa. Men jämfört med de 
senaste 15 åren var den totala folkök-
ningen i Sverige låg under 2021, visar 
den	officiella	befolkningsstatistiken	från	
Statistiska centralbyrån, SCB. 
 Den siste december 2021 fanns 10 
452 326 personer folkbokförda i Sverige. 
Det	är	en	ökning	med	73	031	personer.	
I	relativa	tal	var	det	en	ökning	med	0,7	
procent under året. Det är en något 
större ökning än under 2020, då folk-
mängden ökade med 0,5 procent.
 Folkökningen under 2020 var den 
lägsta sedan 2005. Under 2021 var ök-
ningen större, men fortfarande lägre än 
övriga år sedan 2005.
 Befolkningen i Sverige ökar av två 
skäl.	Dels	för	att	det	föds	fler	än	det	dör,	
dels	för	att	fler	invandrar	än	utvandrar.	
Största delen av folkökningen förklaras 
av invandringsöverskottet.
 Kristianstads kommun följer rikstren-
den. Befolkning fortsätter att växa men 
den starka ökningen från tidigare år har 
avstannat. Den 31 december 2021 var 86 

641 personer folkbokförda i kommunen 
vilket är en ökning med 424 personer, 
eller en halv procent, under året. 
 Kristianstads kommun hade under 
2021 ett positivt födelsenetto och ett 
positivt	flyttnetto.	
	 Antalet	nyfödda	2021	var	957,	samti-
digt som 824 personer avled, så födelse-
nettot stannade på +133.  
	 Omflyttningen	in	och	ut	i	Kristian-
stads kommun var omfattande under 
året	med	4	218	inflyttade	och	3	990	
utflyttade.	Det	resulterade	i	ett	flyttnetto	
på +228 personer.
 Den stora omsättningen bland invå-
narna	finns	bland	in-	och	utflyttade	både	
från andra delar av Skåne och hela Sveri-
ge. När det gäller personer från utlandet 
så	flyttade	480	personer	till	Kristianstad	
under	förra	året	medan	292	flyttade	till	
utlandet.		Det	ger	ett	inflyttningsnetto	
från utlandet med +188.
	 Den	demografiska	utvecklingen	i	hela	
västvärlden går mot en ökande andel 
äldre. Snabbast ökar den allra äldsta 
delen	av	befolkningen.	Att	fler	männ-
iskor lever ett långt liv är positivt. Men 
en större andel pensionärer betyder 
samtidigt att den förvärvsarbetande 
delen av befolkningen minskar. Färre ska 
försörja	fler	och	det	riskerar	att	bli	brist	
på arbetskraft inom många yrken. 
 Under den närmaste tioårsperioden 
väntas åldersstrukturen förändras mar-
kant. Enligt Region Skånes prognos är 
det framför allt äldre barn och personer 
i åldrarna 80 år och äldre som förväntas 
öka mest fram till 2029. Den senaste 
redovisningen över åldersfördelningen 
visar att Kristianstads befolkning, består 
till	21,3	procent	barn	upp	till	17	år.	Be-
folkningen i åldern 18 till 64 år svarar för 
56,7	procent	medan	21,9	procent	är	över	
65 år. 

 Jämfört med riksgenomsnittet har 
Kristianstad något färre i arbetsför ålder 
och	fler	barn	och	äldre.
 Medelåldern i Kristianstad är 42,2 år 
jämfört med riksgenomsnittet som är 
41,4. 
 De senaste åren har Kristianstad 
haft	fler	kvinnor	än	män	i	befolkningen.	
Men under 2021 jämnades skillnaden ut 
något och nu är det ungefär lika många 
kvinnor som män som är folkbokförda i 
kommunen.

Hållbarhet
Under 2021 har kommunens verksam-
heter arbetat både med fortsatta projekt 
och nya satsningar inom den ekologiska 
hållbarhetsdimensionen. En del i det 
övergripande arbetet med hållbarhet är 
att det under året skapades en ny håll-
barhetsgrupp med representanter från 
alla kommunens förvaltningar och bolag. 
Gruppen ska arbeta med alla dimensio-
ner av hållbarhet: ekonomisk, social och 
miljömässig. Arbetet ska leda fram till ett 
kommunkoncernövergripande hållbar-
hetsprogram baserat på Agenda 2030. 
 Under året har arbetet med att ta 
fram	flera	viktiga	styrdokument	inom	
miljöområdet fortgått. En ny kombinerad 
miljö-, klimat- och energiplan, en revi-
derad avfallsplan, en ny skyfallsplan och 
en reviderad naturvårdsplan håller på 
att tas fram och planeras att färdigställas 
och beslutas politiskt under 2022. 

Under 2021 placerade sig kommunen på 
plats 45 i Aktuell Hållbarhets miljö-
ranking, en förbättring från 2020 då 
kommunen hamnade på plats 81. Aktuell 
hållbarhet har sedan 2009 utfört en ran-
king över svenska kommuners miljöar-
bete som baseras på nationella data och 
kommunenkäter. 
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Kommunen har under året fått extern 
finansiering	för	att	arbeta	med	flera	
projekt inom hållbarhet. Ett exempel på 
detta är det drygt två år långa projektet 
Klimatsmarta Näsby. Projektet med-
finansieras	av	Europeiska	regionala	
utvecklingsfonden	(ERUF)	och	ska	bidra	
till att göra delområde Näsby och hela 
Kristianstads kommun till pionjärer 
inom klimatsmart samhällsutveckling. 
Projektet är ett samverkansprojekt mel-
lan Kristianstads kommun, Högskolan 
i Kristianstad och Krinova Incubator & 
Science Park. 

Ett annat exempel är att Kristianstads 
kommun blev utvald till en av de 23 
städer som, tillsammans med Viable 
Cities och fyra myndigheter, kraftsamlar 
för klimatneutrala och hållbara städer. 
I projektet, Klimatneutrala Kristianstad 
2030, kommer Kristianstads kommun att 
samarbeta med Högskolan Kristianstad, 
Krinova,	Skånetrafiken,	Hushållningssäll-
skapet Skåne och Naturskyddsföreningen 
samt med det lokala näringslivet. Nya, 
innovativa lösningar för effektiva och 
fossilfria transporter och ett klimatsmart 
jordbruk med hållbar livsmedelsfram-
ställning kan stärka viktiga aktörer 
och bygga upp konkurrenskraft för det 
klimatneutrala samhället.

Genom stöd från Boverket har tekniska 
förvaltningen fått bidrag för att skapa 
gröna och trygga samhällen. Projektet 
avser upprustning av Hjärtebacke park 
på Näsby i syfte att bryta kulturella bar-
riärer och skapa mötesplatser mellan 
gammal villabebyggelse och områden 
med socioekonomiska utmaningar. 

Arbetsmarknad
I början av pandemin påverkades arbets-
marknaden och arbetslösheten steg i de 
flesta	kommuner.		Under	slutet	av	2021	
förändrades detta och en tydlig tendens 
till minskande arbetslöshet märktes. Av 
befolkningen i åldern 16–64 år var 10,1 
procent öppet arbetslösa eller sysselsatta 
i arbetsmarknadsprogram i december 
2021, vilket var en minskning med 
1,3 procent jämfört med året tidigare. 
Arbetslösheten skiljer sig mellan olika 
grupper. Personer med eftergymnasial 
utbildning har lägst arbetslöshet. De som 
är utrikesfödda är den enskilda grupp 
som har den högsta arbetslösheten. I 

december	2021	var	i	den	gruppen	27,2	
procent arbetslösa, vilket var en minsk-
ning med 3,2 procent jämfört med året 
tidigare. För ungdomar var arbetslös-
heten i december 2021 13,5 procent, en 
minskning med 2,4 procent jämfört med 
året tidigare.
 Arbetslösheten i nordöstra Skåne lig-
ger generellt på en högre nivå än Skåne 
och	riket.	Jämfört	med	riket	(7,2	procent)	
och	med	Skåne	(9,3	procent)	låg	arbets-
lösheten i kommunen 2,9 respektive 0,8 
procent högre i december 2021. Detta 
förklaras bland annat av att utbildnings-
nivån i nordöstra Skåne generellt är 
lägre.
 Näringslivsstrukturen i kommunen 
består främst av små och medelstora 
företag och under 2021 har andelen 
nystartade företag ökat. Under året har 
samarbetet med Högskolan Kristianstad 
intensifierats	för	att	långsiktigt	förebygga	
företagens framtida kompetensbehov.

Utbildning
All utbildning för såväl barn, ungdomar 
som vuxna ger grundläggande värden 
samt kunskaper och förmågor att kunna 
leva och verka i samhället. Utbildning 
stärker såväl de individuella förmågorna 
som de sociala, att kunna arbeta både 
självständigt och tillsammans med andra. 
 Kristianstads kommun har som mål 
att	det	ska	finnas	förutsättningar	för	
ett livslångt lärande och kompetensut-
veckling i samklang med arbetsliv och 
akademi. 
 För att veta om kommunen är på väg 
mot	målet	finns	tre	resultat	inom	utbild-
ningsområdet som målsättningar i den 
strategiska färdplanen. Resultat för 2021 
med delmålet redovisat inom parentes:  
 » genomsnittliga meritvärdet för de 

kommunala grundskolorna: 216,8 
(217)

 » genomsnittlig betygspoäng för gym-
nasieskolan:	14	(14.4)	

 » andel med godkända betyg efter av-
slutad	SFI-kurs:	96	%	(98%).	

Vi ligger nära men når inte upp till det 
uppsatta delmålet för 2021 i något av de 
tre områdena. När det gäller meritvärdet 
för de kommunala grundskolorna är 
årets resultat en förbättring jämfört med 
2020.
Betygspoäng för gymnasieskolorna och 
godkända betyg efter avslutad SFI-kurs 

har båda försämrats och visar lägre 
resultat än 2020.
 För att nå målet ska lärarna ges stöd, 
stimulans och strukturer så att varje 
barn och elev får en utbildningsresa 
anpassad såväl till individuella förutsätt-
ningar och intressen som till gällande 
styrdokument. En av de mest betydelse-
fulla faktorerna för hur väl elever lyckas i 
skolan är vårdnadshavarnas utbildnings-
bakgrund samt en trygg och stimule-
rande uppväxtmiljö. Insatser för detta i 
allmänhet och stöd till socioekonomiska 
svaga grupper i synnerhet är centrala.

Trygghet
Sedan coronaviruset började spridas har 
en viktig insats för tryggheten blivit att 
minska smittrisken. Förstärkta rutiner 
inom omsorgen, perioder av distans-
undervisning, inställda aktiviteter och 
evenemang, stängning av mötesplatser 
och fritidsverksamheter, ökad tillsyn av 
restauranger, hemarbete och digitala 
möten för medarbetare och stödinsatser 
för det lokala näringslivet och förenings-
livet utgör några av alla de förändringar, 
anpassningar och åtgärder som har 
genomförts under pandemin. 
	 Även	om	flera	av	åtgärderna,	vid	sidan	
om vaccineringen, 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. 
 Kommunens pandemiåtgärder har 
grundats på regeringens, Folkhälso-
myndighetens och Region Skånes råd, 
riktlinjer och rekommendationer. De har 
också underlättats av den tvärpolitiska 
överenskommelse som träffades våren 
2020 mellan samtliga fullmäktigepartier. 
Överenskommelsens avsikt var att säkra 
kompetens, kontinuitet och en trygg ar-
betsmiljö i omsorgsverksamheten och att 
minska risker och mildra konsekvenser 
av pandemin i lokalsamhället. 
 Även om pandemin krävt ompriorite-
ringar av kommunens verksamheter har 
även andra trygghetsskapande insatser 
fortsatt med full kraft. 
 Det brottsförebyggande arbetet 
bedrivs	på	flera	olika	nivåer	i	nära	sam-
arbete med polisen utifrån den samver-
kansöverenskommelse som har tecknats. 
Kommunens avdelning för skydd och 
säkerhet och den drog- och brottsfö-
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rebyggande samordnaren håller varje 
vecka avstämningsmöten med polisen, 
vaktbolag och andra viktiga aktörer. 
Genom mötena skapas gemensamma 
lägesbilder som underlättar snabba och 
samverkande åtgärder. Det lokala drog- 
och brottsförebyggande rådet, lokala 
BRÅ, arbetar både kort- och långsiktigt i 
samarbete	med	fler	samhällsaktörer.		
 Åtgärder som har satts in är bland 
annat förbättrad belysning, installation 
av	trafikhinder,	organisering	av	natt-
vandringar och grannsamverkan och 
bevakning med väktare, ordningsvakter, 
kameror och drönare. 

 Fältgruppen är en viktig del i det 
uppsökande arbetet med ungdomar i 
riskzonen	när	de	befinner	sig	utanför	
skolan. Kommunen stödjer och samarbe-
tar med det lokala föreningslivet för att 
skapa meningsfulla fritidsalternativ för 
unga människor. 
 För att lyfta och stärka föräldraansva-
ret och föräldrarollen erbjuder kom-
munen	flera	former	av	rådgivning	och	
stöd.	Bland	annat	finns	Familjehuset	och	
Familjeservice som har fått stå modell 
för andra kommuners insatser. 
 Den skottlossning med tre skadade 
som inträffade i slutet av sommaren 

utanför Gamlegårdens centrum var ett 
bakslag i det trygghetsskapande arbetet i 
området. Händelsen gav i samtidigt prov 
på kommunkoncernens samlade förmåga 
att agera för att upprätthålla kvaliteten 
och tillgängligheten i de kommunala 
verksamheterna och att snabbt sätta in 
trygghetsskapande insatser.
 En annan viktig insats för att öka 
tryggheten för invånarna i staden vid 
Sveriges lägsta punkt är skyddet mot 
översvämning. I början av året antogs en 
fullständig tids- och kostnadsberäknad 
utbyggnadsplan för vallskyddet mot 
Helge å. Utbyggnaden ska ge fullgott 
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skydd mer än 100 år framåt i tiden. Un-
der sommaren inträffade ett par kraftiga 
regnväder över Åhus och Kristianstad, 
som blev en påminnelse om att även det 
arbete som bedrivs för skydd mot skyfall 
är av stor vikt i en tid när extremväder 
blir allt vanligare. Bland annat har ett 
projekt inletts i samverkan med forskare 
för att utveckla ett smart vatten- och 
avloppssystem. Flera hundra sensorer 
har installerats i ledningsnätet för att lo-
kalisera och rapportera fel och varna vid 
översvämningsrisk. Projektet i är hittills 
det enda av sitt slag i Sverige men väntas 
få	stor	betydelse	på	flera	håll	framöver.

Attraktivitet
Kristianstads kommun fortsätter växa 
och är en attraktiv kommun att leva, bo 
och verka i. Året präglades av pandemin 
av dess påverkan på samhället, men även 
många positiva händelser.
 Under året blev en hel den evenemang 
inställda på grund av pandemin, men en 
del kunde trots allt genomföras. Bland 
annat arrangerades Europatouren i Golf 
för damer med spelare från stora delar 
av Europa, även SM i Fälttävlan, SM i 
Motorcross och VM i Karting. 
 De anslående väggmålningar av Lula 
Goce och Kim Demåne, installationer 
med ljusspel och fasadbelysningar och en 
skridskobana på Stora torg har bidragit 
till attraktiviteten i centrum i en tid då 
evenemang och gemensamma aktiviteter 
inte har kunnat genomföras. 
 Kristianstads kommun erbjuder 
unika och lockande naturupplevelser 
och spännande besöksmål, som fått en 
ökad tillströmning under pandemin. 
Extra resurser satsades på städning och 
skyltning vid populära besöksplatser i 
naturen och på badstränderna för att 
möta det stora antalet besökare. Årets 
turistsäsong blev en succé i antalet 
övernattningar och blev ett välkommet 
tillskott till en bransch som varit hårt 
drabbad med anledning av pandemin. 
 Kommunen utsågs i oktober till årets 
UF-kommun i Skåne, där det långsiktiga 
arbetet med att lära upp och engagera 
ungdomar i entreprenörskap belönades. 
 I december utsåg kommunfullmäktige 
Södra Äspet till Kristianstads kommuns 
sjätte kommunala naturreservat. Det 
betyder att sällsynta växter som ryl och 
knärot får ett starkare skydd. 

KOMMUN-
KONCERNEN KOMMUNEN

Pensionsförpliktelse 2021 2020 2021 2020

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen     

- Avsättning inkl särskild löneskatt 89,7 95,9 81,2 86,5

- Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 1350,7 1 388,9 1	350,7 1 388,9

Pensionsförpliktelse som tryggats i  
pensionsförsäkring 380,0 327,3 380,0 327,3

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

Summa pensionsförpliktelser  
(inkl. försäkring och stiftelse) 1 820,4 1 812,1 1 811,9 1 802,7

Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde

Totalt pensionsförsäkringskapital 493,7 443,9 493,7 443,9

- varav överskottsmedel 12,7 6,9 12,7 6,9

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

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

Summa förvaltade pensionsmedel 493,7 443,9 493,7 443,9

Finansiering

Återlånade medel 1	326,7 1 368,2 1 318,2 1 358,8

Konsolideringsgrad 27,1% 24,5% 27,2% 24,6%

KOMMUNEN

Pensioner, resultatposter (mkr) 2021 2020 2019 2018

Avgiftsbestämd ålderspension 138,5 137,6 137,0 125,5

Pensionsavsättning –5,3 3,0 2,5 -2,3

Pensionsutgifter 80,1 75,6 71,7 71,4

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

Löneskatt 64,0 64,0 70,2 59,6

Ränta på pensionsavsättning 1,2 1,4 2,4 2,0

Total pensionskostnad 325,0 326,5 343,2 304,1

KOMMUNEN

Borgensåtaganden (mkr) 2021        2020    2019

Kommunala företag 4 839,0   4 882,0 4 651,9

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

AB Kristianstadsbyggen 3 368,6   3 368,6 3 118,6

AB Allön        0,0           0,0       40,4

C4 Energi AB    620,1 						670,1     645,1

Åhus Hamn & Stuveri AB    142,0      135,0     139,5

Egna Hem        0,1           0,1          0,1

Bostadsrättsföreningar     27,5         28,7        30,0

Övriga föreningar och organisationer     10,4        10,4        10,6

Totala borgensåtaganden 4 877,0   4 921,2   4 692,7
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Större investeringar, 
exploateringar och  
avyttringar
Bland de större investeringsprojekten 
som omnämns i avsnittet ”god eko-
nomisk hushållning och ekonomisk 
ställning”	finns	två	investeringar	som	
tillsammans visar utgifter till och med 
2021 som tillsammans uppgår till drygt 
490 mkr. Under 2021 hade dessa två 
projekt utgifter på totalt 330 mkr.
 Det ena projektet gäller uppförandet 
av Kristianstads nya badhus ”Kristian-
stad Badrike”. Investeringen som beräk-
nats	till	cirka	510	mkr	finansieras	med	
ett nytt lån som togs upp i anslutning till 
beslutet. Räntekostnaden beräknas de 
närmsta åren uppgå till 2,0 mkr årligen 
(ränta	0,41procent).	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 som-
mar/höst år 2022.  
 Det andra projektet av betydande 
omfattning är om- och tillbyggnaden av 
ett nytt reningsverk i centrala Kristi-
anstad. Det nya reningsverket ersätter 
det tidigare som uppfördes år 1956. 
Den totala projektutgiften är beräknad 
till 684 mkr och blir därmed bland de 
största investeringarna i Kristianstads 
historia. 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 progno-
sen för projektet avvek från de politiska 
besluten. Det nya reningsverket bedöms 
stå färdigt att tas i bruk år 2024.
 Även investeringar i skolor och för-
skolor var fortsatt betydande under år 
2021.

 Under 2021 fortsatte kommunens 
exploateringsverksamhet att bidra med 
betydande intäkter, bland annat har 
mark i Transval, Hammar och Ängamöl-
lan sålts under året. Sammantaget har 
exploateringsverksamheten bidragit med 
60,9 mkr till kommunens resultat.
 AB Kristianstadsbyggen avyttrade 
tre fastigheter, totalt åttio lägenheter, i 
kvarteret Kärnmakaren på Vilan. Köpare 
var HSB Skåne. Köpesumma för de tre 
fastigheterna var 112 mkr. 

Organisations-
förändringar  
Under året rekryterades Anders Johans-
son som ny kommundirektör och Petar 
Cavala som biträdande kommundirektör, 
båda började sina uppdrag efter som-
maren. Kommunens förvaltningschef för 
barn- och utbildningsfrågor Kenth Olsson 
lämnar sitt uppdrag under våren 2022 
och HR direktör Johanna Juhlin lämnar 
sin befattning i februari 2022. Rekry-
teringen efter båda dessa befattningar 
pågår och är inne i sitt slutskede. 

Pandemi och  
osäker konjunktur
Likt 2020 präglades stora delar av 2021 
av	pandemi	och	flexibilitet.	Verksamhe-
ter både öppnades och minskades utifrån 
aktuellt	smittläge.	Kommunen	fick	extra	
statsbidrag även 2021 och ihop med 
högre skatteintäkter än prognostiserat 
för 2019 och 2020 ökade intäkterna mer 
än budgeterat.
 Verksamheter genomfördes även i år 
via digitala lösningar där den möjlighe-
ten fanns ex. inom gymnasiestudier, SFI 
och vuxenutbildning.                                                                                            
 Under pandemin ökande kostnaderna 
för externa institutions- och familje-
hemsplaceringar kraftigt. Även SFI mötte 
utmaningar ekonomiskt då etablerings-

intäkterna minskade samtidigt som 
elevantalet låg kvar på en hög nivå.
 Under 2021 minskade andelen för-
sörjningsstödstagare jämfört med 2020 
och andelen barn i familjer som uppbär 
försörjningsstöd minskade också. Tyvärr 
har, under samma period, orosanmäl-
ningar gällande barn och ungdomar fort-
satt att öka. Antalet komplexa barn- och 
ungdomsärenden med mer ingripande 
insatser i form av institutionsplaceringar 
eller konsulentstödd vård ökade kraftigt.

Ingångna avtal med 
väsentlig påverkan på 
verksamheten
Kommunen förvärvade byggnad av 
Steen och Ström inom den del av Galleria 
Boulevard, södra delen, som är beläget i 
anslutning till Hästtorget. Affären gjordes 
upp under året och prislappen blev drygt 
60 mkr. 
 Kommunen har långtgående planer 
för hur byggnaden ska utvecklas där 
huvudspåret handlar om att etablera en 
central kommunal gymnasieskola i bygg-
naden.	Med	hjälp	av	arkitektfirman	Fojab	
har den möjligheten tidigare prövats i en 
förstudie som visar att det är fullt möjligt 
att inrymma en gymnasieskola för om-
kring 1 000 elever i byggnaden.

Besparingar och  
effektiviseringar från 
och med år 2022
Verksamheterna	fick	inför	2021	i	upp-
drag att se över hur de kunde effektivi-
sera sina uppdrag. Motsvarande uppdrag 
ligger inte kvar 2022. Utmaningen under 
de kommande åren kommer att vara att 
arbeta med mängden investeringar, som 
är på rekordnivåer och behöver priori-
teras.

Händelser av väsentlig betydelse



20  |  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

 » Bygget av Östermalms park i centrala Kristianstad, ett 
helt nytt bostadsområde med 300 lägenheter, startade.

 » Gångtunneln mellan Östra Boulevarden och Östra Vall-
gatan i centrala Kristianstad renoverades och gick från 
otrygg till en sinnesupplevelse utöver det ovanliga. 

 » Kristianstad	fick	ett	nytt	centralt	rekreationsområde,	
Prästaskogen, mellan Österäng och Björkhem.  

 » 50	hushåll	i	Ripa	fick	kommunalt	vatten	och	avlopp.	

 » Boken ”Dansa med corona”, där kommunens medarbe-
tare inom omsorgen berättar om sina erfarenheter och 
upplevelser under inledningen av pandemin, kom ut.

 » Allt	fler	digitala	läkemedelsskåp	och	läkemedelsauto-
mater inom omsorgen.

 » Två nya skolor invigdes på Näsby. Hjärtebacke förskola 
och Nygårdskolan. Nygårdskolan är en särskola för låg- 
och mellanstadieelever. 

 » Kommunen köpte delar av Galleria Boulevard för fram-
tida skola.

 » Ändringar i översiktsplanen för Kristianstad blev färdig 
och beslutad av kommunfullmäktige.

 » Ny e-tjänst för bygglov och bygglovsrelaterade ansök-
ningar togs i bruk.

 » Brandmän från Räddningstjänsten hjälpte till vid skogs-
brand i Mönsterås, detta var ett led i regional samver-
kan mellan räddningstjänsterna vid större händelser.

 » Räddningstjänsten	fick	fem	motorsprutor	för	att	be-
kämpa skogsbränder och begränsa översvämningar.

 » Trygghetsskapande insatser på Näsby efter skottloss-
ning i augusti med bland annat nattvandringar, övervak-
ningskameror och trygghetssamordnare.

 » Gamlegårdens	bibliotek	fick	Kulturpaletten	av	Region	
Skåne för arbetet med After School och Barnens biblio-
tek.

 » Friluftslivets år med aktiviteter för naturovana.

 » Dialogmöten i tätorterna och Öppet Rådhus lockade 
hundratals	medborgare	med	nyfikna	frågor	och	syn-
punkter på kommunens verksamhet. 

 » Sänkta p-avgifter, uppskjuten fakturering och hyres-
reduktion för näringslivet för att lindra effekten av 
restriktioner till följd av covid-19.

 » Södra Äspet blev kommunens sjätte kommunala natur-
reservat.

 » Satsning för klimatneutrala och hållbara städer genom i 
Viable Cities. kommunen skrev under avsiktsförklaring 
att ta fram ett klimatkontrakt.

 » Bygget av nya rättscentrum startade.

Viktiga händelser 2021  
– ett axplock för kommunkoncernen
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Styrningen och uppföljningen är, så långt 
det är möjligt med hänsyn till verksam-
hetens art och lagstiftning, utformad 
med syftet att styra på ett likartat sätt 
oberoende av vilken verksamhet eller 
juridisk organisationsform som berörs. 
Det kan konstateras att Kristianstads 
kommun inte har en styrning och upp-
följning som mer än i vissa delar gäller 
för hela koncernen. Detta är ett viktigt 
utvecklingsområde med en process som 
troligen tar ett tag att få på plats. I detta 
avsnitt beskrivs således i stort enbart 
utformningen av strukturen för styrning 
och uppföljning inom Kristianstads kom-
mun, och där det gäller hela kommun-
koncernen noteras detta. 
 Den ekonomiska styrningen och redo-
visningen i kommunen och de kommun-
ägda bolagen regleras ytterst av:
 » kommunallagen
 » aktiebolagslagen
 » lagen om kommunal bokföring och 

redovisning
 » bokföringslagen
 » årsredovisningslagen

Den ekonomiska redovisningen styrs 
också av rekommendationer och anvis-
ningar från exempelvis Sveriges Kommu-
ner	och	Regioner	(SKR)	samt	Rådet	för	
kommunal	redovisning	(RKR).
 Dessutom styrs kommunens verksam-
heter av en mängd lagar och förordning-
ar inom områden till exempel social-
tjänst, skola, energi och miljö.
	 Utöver	lagar	och	förordningar	finns	
policies, program, planer, riktlinjer, 
principer, regler, anvisningar m.m. som 
reglerar olika verksamheter.

Ansvarsstruktur 
Decentralisering kräver klara riktlin-
jer beträffande relationer, ansvar och 
befogenheter. De regleras i nämndernas 
reglementen och förvaltningarnas dele-
gationsordningar.

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 investerings-
områden

 » övergripande styrkort (mål- och resul-
tatstyrning)

Kommunfullmäktige bär också det yt-
tersta politiska och ekonomiska ansva-
ret för verksamheter som bedrivs i de 
kommunägda	bolagen.	Ägarinflytandet	
konkretiseras genom att kommunfull-
mäktige:
 » utser styrelseledamöterna i bolagen
 » får ta ställning till frågor av principiell 

beskaffenhet och andra ärenden av 
större vikt

 » fastställer företagspolicy, ägardirektiv 
och bolagsordning

 » verkar som ägare genom bolags-
stämma

KOMMUNSTYRELSE (KS)
Kommunstyrelsen har det strategiska 
ansvaret för ledning, samordning och 
uppsikt av all kommunal verksamhet, 
oavsett om den bedrivs i förvaltnings- el-
ler bolagsform.
Ansvaret innebär bland annat:
 » lång- och kortsiktig ekonomisk pla-

nering
 » intern kontroll
 » finansiell	koncernsamordning
 » uppföljning (ekonomi och verksam-
het)

 » näringspolitiska åtgärder
 » omvärldsbevakning/internationella 

frågor
 » personalmyndighet för förvaltnings-

chefer

Kommunstyrelsens uppdrag förstärks av 

kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning och krav på ekonomiska och 
verksamhetsmässiga treårsplaner.

PERSONALUTSKOTT (PU)
Personalutskottet är kommunens cen-
trala personalmyndighet med ansvar för 
utveckling av kommunens medarbetare, 
företagshälsovård och fackliga företrä-
dare.
 Kostnader för arbetskraft utgör 
driftbudgetens största enskilda post. 
Personaldimensionering, lönepolitik, 
med mera påverkar i hög grad den kom-
munala	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 led-
ning, kommunstyrelse och personalut-
skott. Kontorets uppgift är dessutom 
att erbjuda stöd och service till övriga 
förvaltningar och bolag.

FACKNÄMNDER
Nämnderna ansvarar för att kommunfull-
mäktiges uppdrag beträffande ekonomi 
och verksamhet blir utförda. Nämnden 
förutsätts tolka fullmäktiges inriktning 
och resultatkrav för den egna förvalt-
ningen.

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.  Bolagssty-
relsen ansvarar för:
 » att av ägaren uppsatta mål infrias
 » att rapportering sker till ägaren enligt 

fastställd planering

Styrning och uppföljning av  
den kommunala verksamheten
I Kristianstads kommun ska den kommunala koncernen vara den övergripande styrenheten. Med den 
kommunala koncernen avses kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, moderbolaget Kristianstads 
kommunföretag, samt kommunens nämnder och bolag. I förvaltningsberättelsens organisationsöver-
sikt framgår hur den kommunala koncernen är strukturerad.
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Styrmodellen
Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en 
målmedveten och systematisk process 
för att påverka kommunens samlade 
verksamhet i riktning mot önskat resul-
tat, effektivitet och ekonomisk ställning. 
 För en kommun, där verksamheten 
är målet och pengarna medlet, innebär 
god ekonomisk hushållning mycket mer 
än en balanserad ekonomi. I budgeten 
fastställer därför kommunfullmäktige de 
finansiella	och	verksamhetsmässiga	mål	
som tillsammans är avsedda att säkra en 
god ekonomisk hushållning. 
 Styrningen ska präglas av ett hel-
hetstänkande, det vill säga Kristianstads 
kommuns bästa är överordnat verksam-
hetsmässiga 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. Styrmodel-
len bygger på metoden balanserad styr-
ning, i Kristianstad kallad ”STYRKAN”.
 Den huvudsakliga inriktningen är att 
oavsett	var	man	befinner	sig	i	koncern-
organisationen är vision och strategisk 
färdplan med strategiska mål gemen-
samma delar fastställda av kommunfull-
mäktige. 
 Kommunfullmäktige fastställer årli-
gen, i samband med budgetbeslutet för 
kommande år, kommunens övergripande 
styrkort för hela kommunkoncernen. 
Alla nämnderna ska också på samma sätt 
upprätta och redovisa ett nämndstyrkort. 
Än så länge gäller detta krav inte för de 
kommunala bolagen. Styrkorten omfat-
tar, 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. Ba-
lans mellan perspektiven eftersträvas.

Perspektiv i styrkorten:
 » Medborgare – hur kommuninvånarna 
med	flera	intressenter	ser	på	Kristi-
anstads 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 kommu-
nen rustar för framtiden.

 » Medarbetare – kommunen i rollen 
som arbetsgivare, hur kommunen är 
som arbetsgivare och arbetsplats, på 
vilket sätt kommunen arbetar, rutiner, 
processer, förhållningssätt m.m.

 » Ekonomi – hur kommunen uppfyller 
kraven på en god ekonomisk hushåll-
ning, hur kommunen uppfyller kraven 
på en sund och uthållig ekonomi, hur 
kommunen använder och förvaltar 
gemensamma resurser, prisvärd-
het, värdeskapande och valuta för 
pengarna.

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 an-
togs av kommunfullmäktige i juni 2014.

VISION KRISTIANSTAD 2030
Vi lyfter tillsammans

Tillväxt – Tanke – Trivsel

Strategisk färdplan antogs på nytt 2021 
och har som syfte att precisera Vision 
2030 fram till och med 2024. Den 
strategiska färdplanen gäller för hela 
kommunkoncernen och är en gemensam 

kraftsamling kring fem målområden. Ut-
fallet av strategisk färdplan ska redovisas 
och analyseras efter 2021 års utgång och 
därefter förnyas.
 Strategiska mål är avgörande för att 
nå framgång och visionen. Målen visar 
inriktningen som verksamheterna ska 
fokusera på inom det aktuella målområ-
det.
 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 
ansvar. Mål och indikatorer ska inte vara 
för många så att helhetssyn och över-
blickbarhet försvåras.
 Indikatorerna ger vägledning vid be-
dömning av effekterna för gjorda insatser 
samt ger svar på graden av måluppfyl-
lelse. 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.
 Verksamhetsplaner ska konkret visa 
vad som ska göras och ska stödja hela 
styrmodellskedjan som angetts i styrkor-
tet.
 Uppföljning, analys och utvärdering 
är av central betydelse i styrmodellen. 
Kristianstads kommun har en röd tråd 
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från planering i budgeten till uppfölj-
ning och utvärdering i delårsrapport och 
årsredovisning.
 Ett av grundkraven är att budgeten 
ska upprättas så att intäkterna överstiger 
kostnaderna. Motiven till detta är bland 
annat:
 » långsiktig konsolidering av ekonomin
 » skapa utrymme för reinvesteringar
 » täcka ökningen av hela pensionsåta-

gandet
 » riskexponering och osäkerhetsfakto-

rer
Undantag från grundkravet om att intäk-

terna ska överstiga kostnaderna får bara 
göras	om	det	finns	synnerliga	skäl.
 Förvaltningsberättelsen i delårsrap-
port och årsredovisning ska innehålla en 
avstämning av god ekonomisk hushåll-
ning. Om en avstämning visar på ett 
negativt resultat ska fullmäktige anta en 
särskild åtgärdsplan.
 Nämnder och styrelser förutsätts inte 
bara följa kommunfullmäktiges inrikt-
ning och resultatkrav utan förutsätts 
också följa alla de lagar och regler som 
påverkar verksamheten. Ekonomin utgör 
alltid gräns för verksamhetens omfatt-
ning.

	 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 förvalt-
ningschef. 
	 Om	nämnden	finner	att	åtgärderna	
står i strid med kommunfullmäktiges 
uppsatta mål för verksamheten, ska 
fullmäktige pröva åtgärderna.
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Styrprocessen
Styrprocessen syftar till att få en bättre 
koppling mellan budget, delårsrapport 
och bokslut. 
 Detta innebär att bokslutsberedning 
och budgetberedning och ekonomiska ra-
mar tydligt kopplas samman. Uppföljning 
och analys av det gångna året är utgångs-
punkten för de ekonomiska ramar som 
sedan fastställs för det kommande året.
 Ur nämndernas synvinkel bör ett 
budgetbeslut fattas tidigt på året så att 
de får en rimlig tid att utarbeta sina 
internbudgetar. Detta i sin tur förutsätter 
att nämnderna har god kännedom om 
vilka resurser man har att disponera.

Intern kontroll 
Kommunstyrelsen har ett övergripande 
och samordnande ansvar för intern 
kontroll inom hela kommunen. Uppsikts-
pliktens innebörd regleras i reglementet 
för intern kontroll och i företagspolicyn. 
Intern kontroll är också en del av kom-
munens styr- och kvalitetssystem.
 Det kommungemensamma kontroll-
område som efter riskbedömning valdes 
ut för 2021, var ekonomiska attester där 
kontroll gjordes av att delegeringsbeslut 
och vem som faktiskt har behörighet en-
ligt ekonomisystemet att beslutsattestera 

ekonomiska transaktioner överensstäm-
mer. Slutsatsen är att överenstämmelsen 
i stort är god ute i verksamheten och där 
brister har noterats handlar det främst 
om eftersläpning i delegationsbesluten. 
Ett reviderat styrdokument gällande at-
test är under utarbetande och en e-tjänst 
har öppnats upp för att på ett säkert sätt 
hantera ansökan om ekonomiska behö-
righeter. 
 För 2021 lämnade samtliga nämnder, 
styrelser och bolag in uppföljningsrap-
porter för intern kontroll till kommun-
ledningskontoret.
 I rapporten gör även varje nämnd 
och bolag en självskattning av intern 
kontrollarbetet under året. Utfallet 
redovisas i nedanstående tabell. Det 
allmänna intrycket är att den interna 
kontrollen bedrivits på bra sätt och att 
utvecklingsarbete pågår. Den sammanfat-
tande bedömningen är att den interna 
kontrollen i Kristianstads kommun 2021 
var ”standardiserad” enligt den mog-
nadsmodell som Kristianstads kommun 
använder.  
 Intern kontroll redovisades också av 
facknämnderna på bokslutsberedningen. 
 Där fel och brister upptäcktes upprät-
tades förslag på åtgärder. Resultatet av 
självskattningen för 2021 var likvärdig 
med hur det såg ut under 2020.

Uppsiktsplikten
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla 
uppsikt över hela kommunens samlade 
verksamheter, för såväl nämnder som 
kommunala företag.
	 Budget,	flerårsplan	och	verksamhets-
planer med styrkort är viktiga styrdo-
kument som ger underlag för planerad 
verksamhet och ekonomi.
 Under 2021 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 tidi-
gare 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 an-
ledning av den höga sjukfrånvaron. ett av 
kommunstyrelsens arbetsutskottsmöten 
varje månad var vikt enbart för informa-
tion om aktuella frågor, utan att beslut 
tas, som ett uttryck för ökad uppsikts-
plikt.
 Den årliga bokslutsberedningen är 
mycket värdefull för uppsiktsplikten. 
Under en vecka i februari 2021 träf-
fade kommunstyrelsens arbetsutskott 
samtliga nämnds- och förvaltningsled-
ningarna var för sig. Under samtalen 
rapporterade nämnderna sin verksamhet 
för det gångna året och hur planeringen 
löper för innevarande år och utsikter och 
prognoser för kommande år.
 Två gånger, på våren och hösten, 
genomfördes ägardialoger med de kom-
munala bolagen.
 Utöver alla planerade möten skedde 
också	ett	flertal	mer	informella	möten	
i syfte att samla information om kom-
munens och de kommunala företagens 
verksamhetsområden.

Nämndernas och bolagens självskattning  
av utfallet för arbetet med intern kontroll 2021

Otillförlitlig Informell 
Standardi-

serad
Över-
vakad

Opti-
merad

Kommunstyrelsen  ♦

Barn- och utbildningsnämnden  ♦

Omsorgsnämnden  ♦

Arbete och välfärdsnämnden  ♦

Tekniska nämnden  ♦

Kultur- och fritidsnämnden  ♦

Byggnadsnämnden  ♦

Räddningsnämnden ♦

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  ♦

Överförmyndarnämnden ♦

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd  ♦

Gemensamma nämnden ♦

AB Kristianstadsbyggen  ♦

C4 Energi AB  ♦

Renhållningen Kristianstad  ♦

Åhus Hamn & Stuveri AB  ♦

Kristianstad Airport AB  ♦

Krinova AB  ♦
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Färgmarkeringar för styrkortens fyra perspektiv 2021
Medborgare Utveckling Medarbetare Ekonomi

Kommunen, övergripande •	 •	 •	 •	 
Kommunstyrelsen •	 •	 •	 •	 
Överförmyndarnämnden •	 •	 •	 •	 
Räddningsnämnden •	 •	 •	 •	 
Barn- och utbildningsnämnden •	 •	 •	 •	 
Omsorgsnämnden •	 •	 •	 •	 
Arbete och välfärdsnämnden •	 •	 •	 •	 
Tekniska nämnden •	 •	 •	 •	 
Kultur- och fritidsnämnden •	 •	 •	 •	 
Byggnadsnämnden •	 •	 •	 •	 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden •	 •	 •	 •	 
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God ekonomisk hushållning  
och ekonomisk ställning 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Varje år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige i Kristianstad de 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 gjorts någon 
mätning under 2021.

 Värdering på liknande sätt görs för de 
nio sektorsvisa nämndstyrkorten med 
färgmarkeringar enligt ovan (verksam-
hetsberättelserna	sidorna	61–104).	
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KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL RESULTATINDIKATOR KOMMENTAR
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•	Hållbarhet: 
Kristianstad ska vara en 
ekologiskt, ekonomisk och 
socialt hållbar kommun, 
med rik, välmående natur 
och klimatsmarta samhällen 
präglade av minskad segrega-
tion och hög medborgerlig 
delaktighet

•	Växthusgasutsläpp ifrån transporter, minskning 
från 2010

Utsläppen har minskat med 15 procent 
(14,7		procent)	sedan	2010

•	Antal insatser för att stärka den biologiska mång-
falden	(Mindre	(M)=16,	Mellan	(Mi)=19	och	Större	
(S):19

Insatser gjorda inom Kommunlednings-
kontoret samt Tekniska förvaltningen är 
medräknade.	(Mindre	(M)=16,	Mellan	
(Mi)=19	och	Större	(S):19

•	Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl trädgårds-
avfall	(kg	per	person):	372

372	kg	per	person	blev	insamlat	under	
2021
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•	Låg ekonomisk standard, barn 26 procent av befolkningen 0-19år lever i 
en familj med låg ekonomisk standard

•	Arbetsmarknad: 
Kristianstads kommun har en 
bred, hållbar och tillgänglig 
arbetsmarknad som möter 
morgondagens utmaningar

•	Kommunens invånares uppfattning att ha ett arbete 
inom	rimligt	avstånd	från	där	man	bor?	(SCB) Ingen mätning under 2021

•	Nöjd	Kund	Index	(NKI) Värdet	78	vid	senaste	mätningen	är	över	
målvärdet	på	75

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

•	Genomsnittligt meritvärde grundskolan Genomsnittligt meritvärde under 2021 
blev 216,8

•	Genomsnittlig betygspoäng gymnasieskolan Genomsnittlig betygspoäng blev 214

•	Andel med godkända betyg efter avslutad SFI-kurs 96 procent avslutades positivt efter års-
skiftet på SFI

•	Trygghet: 
Kristianstad är en trygg 
kommun som präglas av tillit, 
jämlikhet och god tillgänglig-
het

•	Konkret känsla av otrygghet (LPO, lokalpolisom-
råden)

Känslan blev för 2,22 vid 2021 års mät-
ning

•	Trygghetsindikator	(SCB) Ingen mätning under 2021

•	Utsatta	områden,	enligt	polisens	definition Antalet utsatta områden blev 2 stycken 

•	Attraktivitet: 
Kristianstad är en kom-
mun med god livskvalitet 
där invånare, näringsliv och 
organisationer ges utrymme 
att växa och utvecklas

•	Andel	som	kan	rekommendera	andra	att	flytta	till	
vår	kommun	(SCB) Ingen mätning under 2021

•	Vad tycker du om vår kommun som en plats att leva 
och	bo	på	(SCB) Ingen mätning under 2021
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•	Säkerställd kompetensför-
sörjning i alla verksamheter

•	Sammansättning av medarbetare speglar kommun-
invånares sammansättning vad gäller mångfald 0,7	

•	Sammansättning av medarbetare speglar kommun-
invånares sammansättning vad gäller kön (andel 
kvinnor)

Bland kommunens förvaltningar var 
andelen kvinnor av tillsvidareanställda 
medarbetare	77,2	procent

•	Attraktiv arbetsgivare med 
stolta och engagerade med-
arbetare

•	Personalomsättning
Personalomsättningen för kommunens 
förvaltningar hamnade sammantaget på 
8 procent på helårsbasis

•	Anställningstrygghet (Andelen tillsvidare av totala 
anställningar	med	månadslön)

Anställningstryggheten för kommunens 
förvaltningar hamnade sammantaget på 
90,1 procent på helårsbasis 

•	Effektivt arbetssätt
•	Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i kommunens förvaltning-
ar hamnade på 24,1 kalenderdagar per 
medarbetare för helåret

•	Sjuklönekostnader Sjuklönekostnaderna kommunens för-
valtningar hamnade på 63 Mkr för 2021
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•	Ekonomisk kontroll över 
tiden

•	Resultatet ska över en rullande femårsperiod 
uppgå till minst 2 procent av de samlade intäkterna 
från skatt, kommunalekonomisk utjämning och ge-
nerella statliga bidrag. Resultatet ska också årligen 
uppfylla det lagstadgade balanskravet

Utfallet för det innevarande året innebär 
att resultatet över den rullande femårs-
perioden blev 4 procent.

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

Självfinansieringsgraden	för	den	senaste	
femårsperioden uppgår till 56 procent.

•	Ekonomisk kontroll under 
verksamhetsåret •	Avvikelse mot budgeterat resultat Avvikelsen för nämnderna blev 42,3Mkr,  

Kommunens övergripande styrkort 2021  •	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning
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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 lång sikt. Värderingen ska 
utgå	från	både	finansiella	finasiella-	och	
verksamhetsmässiga aspekter och verk-
samhetsmässiga aspekter. 
 Många mål och indikatorer ger ound-
vikligen en subjektiv bedömning, bland 
annat för att olika mål och perspektiv vä-
ger olika tungt, beroende på vilka styrkor 
och svagheter kommunen har. 
 Måluppfyllelsen kan vara tillfredstäl-
lande, trots att vissa utvalda indikatorer 
uppvisar svaga mätvärden, eller tvärtom. 
Indikatorerna ger just indikationer om 
måluppfyllelsen och får ses i sitt eget 
sammanhang, men kan inte anses ge en 
heltäckande bild av måluppfyllelsen.
	 Ur	ett	finansiellt	perspektiv	har	kom-
munen i grunden haft en stabil ekonomi 
och	finansiell	ställning	under	många	år.	
Kommunen måste även framöver vara 
vaksam på den ekonomiska utvecklingen. 

Det är viktigt att följa och vid behov 
åtgärda eventuella obalanser i grund-
uppdragen som kan uppstå bland annat 
genom	volymökningar,	demografiska	
förändringar, ökade behov och bristande 
förmåga till omställning. Även höga in-
vesteringsnivåer, med ökande låneskuld 
och kapitalkostnader, kan urholka det 
ekonomiska handlingsutrymmet som 
krävs för en sund ekonomi. Det är av vikt 
att sysselsättning och skatteunderlag 
ökar och att de generella statsbidragen 
värdesäkras med en uppräkning för 
demografiska	förändringar,	för	att	garan-
tera	finansieringen	av	välfärden.
 Då kommunens mål i det övergri-
pande styrkortet om ekonomisk kontroll, 
under verksamhetsåret och över tiden, 
uppnått uppfylld nivå är bedömningen 
att utfallen 2021 är förenliga med full-
mäktiges	finansiella	mål.	
 Ur ett verksamhetsperspektiv läg-
ger kommunen stort fokus på att göra 
verksamheterna mer attraktiva, servi-
ceinriktade, tillgängliga, miljöanpassade 
och effektiva för medborgarna, ofta i 
samverkan	med	andra	parter.	Det	finns	

flera	resultat	och	tendenser	som	ligger	
helt i linje med kommunens strategiska 
färdplan. 
 Det är särskilda omständigheter med 
en pågående pandemi som fått stora 
effekter för såväl kommunens verksam-
heter som för medborgare. Bedömningen 
är att måluppfyllelsen, under förutsätt-
ningarna, i kommunen är relativt god, ur 
såväl	verksamhetsmässigt	som	finansiellt	
perspektiv. 
 Den samlade bedömningen är att Kris-
tianstads kommun har en god ekonomisk 
hushållning 2021.
	 Det	finns	givetvis	många	saker	
att förbättra och förutsättningar för 
utvecklingsarbete	måste	finnas.	För	att	
även nå en god ekonomisk hushållning 
framöver måste kommunen med fokus 
arbeta i visionens anda, med avstamp i 
den strategiska färdplanens utmaningar. 
Kristianstads kommun ska kraftsamla 
för att hitta nya arbetssätt, samordna re-
surser och samverka med andra aktörer, 
genom trovärdighet, brett engagemang 
och långsiktigt hållbart arbete.
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Kommunkoncernens ekonomiska  
ställning och utveckling 

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

RESULTAT 
 
Kommunkoncernen 
– Årets resultat (mkr)
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Årets resultat för kommunkoncernen 
uppgick till 591 miljoner kronor, vilket 
är 292 mkr högre än 2020 då resultatet 
var 299 mkr. Orsaken till ökningen är 
att både kommunens resultat och de 
kommunala bolagens resultat är högre 
jämfört med 2020 (+185 mkr respektive 
+107	mkr).		
I övrigt visar samtliga enheter inom 
koncernen ett positivt resultat, förutom 
Renhållningen Kristianstad och Kristian-
stad Airport AB.
 

Kommunen
– Årets resultat (mkr)
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För kommunen uppgick årets resultat 
till 434,4 miljoner kronor, vilket var 
ett betydligt bättre resultat än det som 
prognostiserades i delårsrapporten samt 
vid den senaste gjorda prognosen efter 
november.  I likhet med stora delar av 
kommunsverige beror Kristianstads 
kommuns resultat främst på en oväntat 
snabb återhämtning av den svenska 
ekonomin. 
 Liksom 2020 är den huvudsakliga an-
ledningen till den positiva utvecklingen 
framförallt	att	flertalet	finansposter	re-
dovisade	budgetöverskott.	För	finansför-
valtningen är budgetavvikelsen +341,6 
mkr, vilket främst förklaras av ökade 
skatteintäkter men också till viss del av 
ökade statsbidrag samt att reserverade 
medel för volymökningar inte nyttjats. 
Även större intäkter från exploateringar, 
lägre arbetsgivaravgifter, lägre pensions-
försäkringsavgifter, överskott av anslaget 
för senare fördelning och statsbidrag för 
covid-19 har bidragit till överskottet.
 Budgeterat resultat var för kommu-
nen +0,9 procent av skatter och generella 
stadsbidrag	(0,7	procent	2020),	+50,5	
mkr. Under året har två ombudgeteringar 
gjorts som sänkt resultatnivån från ur-
sprungligt budgeterade +1,5 procent.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE 
POSTER OCH POSTER AV 
ENGÅNGSKARAKTÄR
Som jämförelsestörande poster redovisas 
för 2021 covid-19 relaterade poster i 
form av ersättning för sjuklönekostnader 
samt bidrag för övriga merkostnader 
med totalt 61 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 mål-
sättningen är att kommunens resultat 
ska utgöra minst en procent av summa 
skatteintäkter och statsbidrag sett över 
en femårsperiod. För 2021 var det bud-
geterade resultatet +0,9 procent vilket 
innebar cirka 50 mkr. Motsvarande mål 
finns	ännu	inte	för	kommunkoncernen.	
Detta mål, för kommunen, har fram till 
nu bedömts ge förutsättningar för till-
räcklig	egenfinansiering	av	investeringar	
och reservering av medel för framtida 
pensionskostnader.  
Framåt	bedöms	det	befintliga	resultat-
målet 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 skat-
tehöjning eller större effektiviseringar.
Redovisat	resultat	2021	utgör	+7,7	
procent av skatteintäkter och statsbidrag 
och bidrar till att målet på en procent för 
den	senaste	femårsperioden	2017-2021	
uppfylls	(snittet	är	+4,1	procent).
 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
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2017

Kommunen – Årets resultat andel av
skatteintäkter och statsbidrag (mkr)
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 Ett annat sätt att beskriva hur kom-
munens 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 2021 till 92,2 procent. Om netto-
kostnadsandelen stadigt ligger under 

100 procent så bidrar det till att nödvän-
diga	investeringarna	kan	finansieras.
 Finansnettots andel uppgick till 0,3 
procent,	vilket	innebär	att	de	finansiella	
intäkterna	var	större	än	de	finansiella	
kostnaderna. 

Andelen av skatt och generella statsbidrag (%) 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens	intäkter	och	kostnader	(netto)	exkl.	jämförelsestörande	poster	 92,7 94,0 90,3 87,7

Avskrivningar 5,7 5,7 7,1 5,9

Nettokostnadsandel exkl. jämförelsestörande poster 98,4 99,7 97,3 93,6

Finansnetto –0,6 –1,3 –0,6 –0,3

Nettokostnadsandel exkl. jämförelsestörande poster inkl. finansnetto 97,8 98,4 96,8 96,3

Jämförelsestörande engångsposter 0,0 0,0 –1,7 –1,1

Nettokostnadsandel 97,8 98,4 95,0 92,2
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Budgetavvikelser
En förutsättning för en ekonomi i balans 
är god budgetföljsamhet i verksamhe-
terna.
 Budgetavvikelsen 2021 för nämnder-
na uppgick sammantaget till +42,3 mkr.
 Kommunstyrelsen, inklusive kom-
munledningskontoret, redovisade 
en budgetavvikelse på +5,0 mkr och 
räddningsnämnden en budgetavvikelse 
på	-0,7	mkr.	Överförmyndarnämndens	
budgetavvikelse uppgick till +1,1 mkr.  
Barn- och utbildningsnämndens bud-
getavvikelse uppgick till +32,9 mkr. Om-
sorgsnämndens budgetavvikelse uppgick 
till +40,0 mkr.
 Arbete och välfärdsnämndens budget-
avvikelse uppgick till -29,3 mkr. Tekniska 
nämndens budgetavvikelse (exkl. vatten 
och	avlopp)	uppgick	till	-13,9	mkr	och	
Kultur- och fritidsnämndens budgetavvi-
kelse uppgick till -2,4 mkr. Miljö- och häl-
soskyddsnämnden hade ett budgetöver-
skott på +0,6 mkr och Byggnadsnämnden 
hade en budgetavvikelse på +2,5 mkr.
 Vatten- och avloppsverksamheten re-
dovisade ett verksamhetsresultat på +4,5 
mkr, varefter VA-kollektivet ackumulerat 
har 4,9 mkr i resultatfond.

Budgetavvikelse  
nämnderna (mkr) 

Prognos  
augusti

Bokslut 
2021

Kommunfullmäktige,  
revisionen, valnämnden 1,0 2,0

Överförmyndar -
nämnden 0,3 1,1

Kommunstyrelsen 4,5 5,0

Räddningsnämnden –0,7 –0,7

Tekniska nämnden –6,8 –9,4

– varav vatten och avlopp 0,0 4,5

Miljö- och hälsoskydds-
nämnden 0,0 0,6

Byggnadsnämnden 0,0 2,5

Kultur- och  
fritidsnämnden –4,1 –2,4

Barn- och  
utbildningsnämnden –0,5 32,9

Arbete och  
välfärdsnämnden –21,0 –29,3

Omsorgsnämnden 21,0 40,0

Budgetavvikelse  
nämnderna –6,3 42,3

Budgetavvikelse  
finansförvaltningen (mkr)

Prognos 
augusti

Bokslut 
2021

Skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag 116,5 146,3

Finansnetto –6,3 –15,9

Minskad semesterlöne-
skuld, timlöner 0,0 –7,6

Realisationsvinster och 
exploatering 15,0 40,4

Lägre arbetsgivaravgifter 
äldre och ungdomar 20,0 21,8

Ofördelade anslag 20,0 92,0

Reserverade avskrivnings-
medel 1,0 5,6

Nedskrivningar 0,0 0,0

Avsättningar 0,0 0,0

Pensioner 24,0 14,1

Övrigt 41,0 44,9

Budgetavvikelse finans-
förvaltningen 231,2 341,6

Bolag Avkastningskrav
Redovisat

värde 2021
Redovisat

värde 2020

ABK Bolagets avkastning ska 
uppgå till minst 4 % av 
det egna kapitalet. 2,0 %  6,5 %

C4 Energi C4 Energi-koncernens 
avkastning, beräknat som 
avkastning på sysselsatt 
kapital ska uppgå till 
minst	7	%	över	en	rull-
lande femårsperiod. 8,4 % 8,5 %

AVSTÄMNING AV AVKASTNINGSKRAV
För	vissa	av	de	kommunala	bolagen	finns	ekonomiska	avkast-
ningskrav som kommunfullmäktige har fastställt i ägardi-
rektiven. C4 Energi AB uppfyller avkastningskravet men AB 
Kristianstadsbyggen, ABK når inte målet 2021. 
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INTÄKTER
De totala intäkterna i kommunkoncer-
nen, inklusive skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag, uppgick till 8 514 mkr 
vilket är en ökning med 466 mkr eller 5,8 
procent jämfört med 2020.
 Skatteintäkterna uppgick till 3 988 
mkr	som	motsvarar	47	procent	av	kom-
munkoncernens intäkter. Intäkternas 
storlek är beroende av skattesatsens 
nivå och skatteunderlaget efter taxering 
av invånarnas inkomster. Sedan 2014 
har Kristianstads kommun en kom-
munalskatt på 21,46 kronor eller 21,46 
procent, vilket är högre än riksgenom-
snittet	för	2021	vilket	var	20,71	procent.	
Inberäknas även landstingsskatten var 
kommunalskatten 32,64 procent (riks-
snitt	32,27	procent).		
 En annan väsentlig inkomstkälla är de 
generella statsbidragen som uppgick till 
1 669 mkr, som motsvarar 20 procent av 
kommunkoncernens intäkter.
	 Intäkter	i	övrigt	uppgick	till	2	857	
mkr som motsvarar 34 procent av kom-
munkoncernens intäkter. Intäkterna 
utgjordes framförallt av de kommunala 
bolagens nettoomsättning samt verk-
samhetsanknutna avgifter som tas ut av 
brukarna för tillhandahållna tjänster.                         
VA-taxan är fortfarande låg i jämförelse 
med ett riksmedeltal.

KOSTNADER
Bruttokostnaderna (exklusive avskriv-
ningar)	2021	uppgick	för	kommunkon-
cernen	till	7	302	mkr	vilket	är	en	ökning	
med	317	mkr	eller	4,5	procent	jämfört	
med 2020. 
 Verksamheten i kommunkoncernen 
är personalintensiv och av bruttokost-
naderna utgjorde personalkostnaderna 
cirka 60 procent.
 Personalens innestående semesterda-
gar i kommunen ökade med 941 dagar 
under 2021 och uppgick vid årsskiftet till 
67	895	dagar.	Ökningen	beror	delvis	på	
effekter av pandemin med lägre semes-
teruttag. Enligt övergångsregler, med 
undantag för lärarförbunden, får högst 
30 semesterdagar/anställd sparas från 
och med 2023-01-01. För läraravtalen är 
motsvarande brytdatum 2025-12-31.  

FINANSIELLA POSTER
Finansnettot för koncernen uppgick till 
+ 32 mkr vilket är en förbättring jämfört 
med föregående år då det uppgick till 
– 62 mkr. Den övervägande orsaken till 
förbättring är en vinst på 90 mkr vid 
försäljning av ett dotterbolag i AB Kristi-
anstadsbyggen.
 Finansnettot för kommunen uppgick 
till +10,3 mkr, jämfört med +14,9 mkr 
under 2020. 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, fastigheter och anläggningar 
upptogs	till	ett	värde	av	13	733	mkr	i	
kommunkoncernen. I kommunen var 
motsvarande tillgångar upptagna till 
7	522	mkr.
 Finansiella anläggningstillgångar 
uppgick i kommunkoncernen till 69 mkr. 
I kommunen uppgick de till sammanlagt 
1	201	mkr,	varav	790	mkr	utgjorde	lån	
till kommunala bolag och 356 mkr aktier 
i bolagen. 
	 Sedan	årsskiftet	2006/2007	har	kom-
munen en så kallat äkta bolagskoncern. 
Kristianstads	Kommunföretag	AB	(KKF)	
är moderbolag och äger aktierna i de 
helägda dotterföretagen.

Finansiella anläggningstillgångar, aktier och 
utlämnade lån (mkr)

Kommunala bolag Aktier
Utlämnade 

lån

Kristianstads  
Kommunföretag AB 344,0 0,0

Specialfastigheter  
i Kristianstad AB 0,0 187,3

AB Allön 0,0 405,9

Kristianstads  
Renhållnings AB 0,0 197,0

Åhus Hamn  
& Stuveri AB 11,7 0,0

Totalt 355,7 790,2
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Investeringarna för kommunkoncernen 
uppgick under året till 1 194 mkr vilket 
är	cirka	177	mkr	lägre	än	under	2020.	
Kommunkoncernens investeringar har 
under de senaste åren legat på en hög 
nivå till följd av ett omfattande inves-
teringsprogram i både kommunen och 
de kommunala bolagen. Prognosen är 
att detta kommer att fortsätta även de 
närmaste åren. 

2017

Kommunkoncernen – Självfinansiering, 
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Av investeringsvolymen kunde över 100 
procent	självfinansieras	med	egna	medel	
jämfört	med	73	procent	2020.	Förbätt-
ringen	i	självfinansieringsgraden	beror	
på kommunkoncernens goda resultat i 
kombination med att de totala investe-
ringarna minskat jämfört med 2020.

Årets investeringar i kommunen uppgick 
till 860 mkr vilket var 229 mkr mindre 
än 2020. 
 Exempel på stora investeringsposter 
var pågående byggnationer av nya för-
skolor, skolor, nytt centralt reningsverk 
samt Kristianstads Badrike. 
 Genomförandegraden av investering-
arna	uppgick	till	72	procent	av	årets	bud-
geterade	medel	jämfört	med	76	procent	
2020.

Självfinansieringsgraden	av	investering-
arna uppgick till 89 procent jämfört med 
58 procent 2020. Investeringarna har 
finansierats	med	kassaflöde	från	den	
löpande verksamheten men också med 
nettomässig nyupplåning på 253 mkr. 
Främsta anledningen till den ökade själv-
finansieringsgraden	är	kommunens	goda	
resultat 2021 samt att investeringarna i 
kommunen minskat jämfört med 2020.

Större investeringsprojekt kommunen (mkr)

Projekt (bruttoutgifter)
Redovisning  

2021
Redovisning  
t.o.m. 2021 Total budget

Hjärtebackens förskola 9,5 94,5 108,0

Helgedal skola och förskola 23,4 153,6 160,0

Fröknegårdsskolan 14,7 117,0 110,0

Kristianstad Badrike 219,7 374,6 510,0

Nya reningsverket 110,4 236,8 684,0

Vattenverk Gärds Köpinge 48,8 96,7 158,0

INVESTERINGAR OCH SJÄLVFINANSIERINGSGRAD

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
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KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA 
Kommunen 2017 2018 2019 2020 2021

Likvida medel mkr 329,6 185,3 193,8 562,8 873,0

Kassalikviditet procent 57,9% 47,2% 44,8% 83,2% 101,6%

Kommunen 2017 2018 2019 2020 2021

Likvida medel mkr 324,0 179,4 173,5 552,3 854,1

Kassalikviditet procent 66,1% 47,9% 50,9% 69,7% 80,9%

Likviditeten i kommunkoncernen upp-
gick	vid	årsskiftet	till	873	mkr	vilket	är	
310 mkr bättre än föregående år. I kom-

munen har likviditeten ökat med 301 
mkr men samtidigt har låneskulden ökat.
 Kassalikviditet är ett mått som mäter 
kortfristig betalningsförmåga. För bered-

skap	mot	variationer	i	betalningsflödena	
har kommunen och dess bolag en kredit-
limit hos bank på 250 mkr med förmån-
liga villkor. En aktiv samordning av de 
likvida	flödena	har	medfört	finansiella	
besparingar för kommunkoncernen. 
Sammantaget	bedöms	den	finansiella	
beredskapen på kort sikt vara tillräcklig. 
Cirka 16 procent av kommunens kortfris-
tiga skulder utgörs av semesterlöneskul-
den som inte kommer att omsättas under 
det närmaste året.
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SOLIDITET
Soliditeten beskriver kommunens ekono-
miska styrka på lång sikt. Den anger i vil-
ken	grad	som	kommunen	finansierat	sina	
tillgångar med eget kapital. Förändring-
arna	i	detta	finansiella	mått	är	därmed	
beroende av investeringstakt, nyupplå-
ning, andra skuldförändringar samt det 
ekonomiska resultatet. Ju högre soliditet 
desto större är andelen av tillgångarna 
som	finansierats	med	eget	kapital.	En	
jämn och hög soliditet verkar stabilise-
rande i ekonomin och ger förutsättningar 
för	låga	finansieringskostnader.

Soliditet exklusive pensionsskuld

Soliditet inklusive pensionsskuld
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Vid utgången av 2021 var soliditeten för 
kommunkoncernen exklusive pensions-
skuld 34 procent och inklusive pen-
sionsskuld 25 procent. Soliditeten har 
varit förhållandevis konstant under den 
senaste femårsperioden.

Soliditet exklusive pensionsskuld
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För kommunen var soliditeten exklusive 
pensionsskuld 45 procent och soliditeten 
inklusive pensionsskulden uppgick till 32 
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 
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Kommunkoncernens långfristiga låne-
skulder uppgick vid årsskiftet till 8 055 
mkr. Låneskulden har ökat till följd av 
ett fortsatt omfattande investeringspro-
gram.  Under 2021 skedde en nettoök-
ning	med	205	mkr	(870,1	mkr	år	2020)	
varav kommunen ökat sin räntebärande 
låneskuld	med	253	mkr	för	att	finansiera	
investeringar.
 Långivare för kommunkoncernen var 
Kommuninvest med 100 procents andel 
av lånen. Största derivatmotpart var SEB 
med 64 procents andel av derivaten (rän-
tebindningsinstrument).	Genomsnittlig	
låneränta för koncernen var 0,65 procent 
(kommunen	0,51	procent).
 Räntebindningen uppgick i genom-
snitt till 3,04 år för koncernen (kom-
munen	2,76	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 stabi-
lare portfölj, d.v.s. det tar längre tid innan 
högre räntor slår igenom i portföljen.
 Den genomsnittliga kapitalbind-
ningstiden på den samlade externa 
låneskulden för koncernen uppgick vid 
årsskiftet	till	2,86	år	(kommunen	2,97	
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 suc-
cessivt under 2022-2024 att behöva 
öka upplåningen ytterligare, främst i 
kommunen, som en följd av ett fortsatt 
omfattande investeringsprogram.
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Kommunens låneskuld har ökat de se-
naste åren och uppgick vid årsskiftet till 
3	282,6	mkr,	varav	790,2	mkr	är	vidare-
utlånat till kommunala bolag. 
 Tabellen illustrerar ett antal nyckeltal 
för koncern och kommun 2021.

Portföljdata Policy
Kommunen 

dec. 2021
Koncernen 
dec. 2021

Låneskuld	(mkr) 3 282,6 8 121,5

Derivatvolym	(%	av	låneskuld) 18,6 38,0

Genomsnittlig	Ränta	(%) 0,51 0,65

Räntekostnad	12	mån	(mkr) 16,9 63,5

Räntebindningstid	(år) 2-5 år 2,76 3,04

Räntebindning	mindre	än	1	år	(%) < 50 % 28 32

Kapitalbindningstid	(år) > 2 år 2,97 2,86

Kapitalbindningstid	mindre	än	1	år	(%) < 50 % 11 14

Antal lån 33 90
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BALANSKRAVSRESULTAT

Balanskravsresultat
Balanskravet är kommunallagens regel-
verk för krav på ekonomisk balans för 
kommuner och landsting. 
Ekonomisk balans handlar om att styra 
ekonomin både i ett kortare och i ett 
längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i 
ett längre perspektiv överstiger intäkter-
na innebär det att kommande generatio-
ner 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 re-
sultatutjämningsreserv får göras för den 
del av årets resultat, efter balanskravs-
justeringar, som överstiger 2 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. Resultat-
utjämningsreserven får uppgå till som 
högst 10 procent av det egna kapitalet. 

Kommunens resultat efter balanskravs-
justeringar	2021	uppgår	till	+7,7	procent	
av skatteintäkter och statsbidrag. 
Kristianstads kommun har en resultatut-
jämningsreserv	på	276	mkr	och	kan	för	
2021 sätta av ytterligare 196 mkr vilket 
ger att reserven är maximalt fylld enligt 
gällande regelverk. För 2021 görs ingen 
avsättning till resultatutjämningsreserv.
Med hänsyn tagen till kommunens lång- 
och	kortsiktiga	finansiella	ställning	görs	

bedömningen att ytterligare avsättning 
inte är till nytta för den generation som 
eventuellt behöver nyttja resultatutjäm-
ningsreserven. Vid ett framtida nyttjande 
behöver, i och med Kristianstads förut-
sättningar, nyupplåning eventuellt göras 
vilket bedöms vara tveksamt i relation 
satt till kravet på god ekonomisk hushåll-
ning utifrån Kristianstads kommuns 
förutsättningar. 

Balanskravsavstämning 2017 2018 2019 2020 2021

Årets resultat 173,9 109,1 77,3 249,0 434,4

– Samtliga realisationsvinster –6,0 –7,1 –0,7 –0.7 –1,8

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

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

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

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

Resultat efter balanskravsjusteringar 167,9 101,9 76,6
   

248,3 432,6

– medel till resultatutjämningsreserv –73,0 –3,9 0,0 –141,2 0,0

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

Årets balanskravsresultat 94,9 98,0 76,6 107,1 432,6
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Väsentliga personalförhållanden
Kristianstads kommun har den klara ambitionen att vara en bra och lyhörd arbetsgivare som i sam-
spel 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 upplysnings-
krav avseende medarbetare. Kommunen 
har inte begärt in dessa uppgifter från 
bolagen för 2021. Under 2021, som 
fortsatt präglades av covid-19, mins-
kade sjukfrånvaron från att under 2020 
kraftigt ökat. Sjukfrånvaron minskade 
med 2,3 kalenderdagar per medarbe-
tare. Frisktalet ökade under året från att 
2020 ha minskat kraftigt. Sammantaget 
bedöms medarbetarperspektivet ha nått 
resultatmålet för 2021. 
 Omorganisation av verksamheter 
inom måltid, lokalvård och transporter 
till gemensam service påverkar jämfö-
relsen med 2020 främst för uppgifterna 
redovisade för kommunledningskonto-
ret, omsorgsförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen.

Måluppfyllelse  
Resultatindikatorer
SÄKERSTÄLLD 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING I ALLA 
VERKSAMHETER
Sammansättningen av medarbetare 
speglar kommuninvånares samman-
sättning	vad	gäller	mångfald,	0,7,	vilket	
var samma som målsättning på indika-
torsvärdet för 2021
 Sammansättningen av medarbetare 
speglar kommuninvånares sammansätt-
ning	vad	gäller	kön	(andel	kvinnor)	77,2	
procent vilket är något högre än målsätt-
ningen på indikatorvärdet för 2021 som 
var	>77,0	procent

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 
MED STOLTA OCH ENGAGERADE 
MEDARBETARE
Personalomsättningen blev 8,0 procent 
där målsättning på indikatorvärdet för 
2021 var högst 9,0 procent
 Anställningstryggheten, som mäts 

i andelen tillsvidareanställda av totala 
anställningar med månadslön, hamnade 
på 90,1 procent vilket var högre än 88,8 
procent som var målsättningen på indi-
katorvärdet

EFFEKTIVT ARBETSSÄTT
Sjukfrånvaron hamnade på 24,1 kalen-
derdag per medarbetare för 2021 vilket 
var bättre än målsättningen på indikator-
värdet som sattes till lägre än 25 dagar.
 Sjuklönekostnader hamnade på 63 
mkr och uppfyllde målsättningen som 
sattes till lägre än 65 mkr för 2021.

Omvärldsanalys
Kommunal verksamhet väntas framöver 
möta allt större krav och förväntningar 
från kommuninvånarna i fråga om 
tillgänglighet,	tekniska	lösningar	och	fler	
individuella lösningar. Läget under 2021 
har i vissa fall ytterligare skyndat på 
denna utveckling. Sjukfrånvaron har varit 
hög i hela landet det senaste åren och 
ökade under pandemin. 
 Arbetsgivarna i kommunsektorn 
står inför en stor kompetensutmaning. 
Efterfrågan på välfärdstjänster stiger 
samtidigt som det råder brist på arbets-
kraft både i välfärden och inom andra 
branscher på arbetsmarknaden. För att 
klara utmaningen krävs prioriteringar, 
där tillgängliga resurser och medarbe-
tarnas kompetens tillvaratas på bästa 
möjliga sätt. Det handlar bland annat om 
fortsatta satsningar för att värna en god 
arbetsmiljö och olika åtgärder för att se 
över arbetsorganisation, arbetssätt och 
arbetsfördelning.

Friska och nöjda  
medarbetare
HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ 
Kristianstad kommun ger förutsättningar 
för aktiva hälsofrämjande insatser i form 

av kunskaper, aktiviteter och stöd som 
syftar till att främja, stärka och utveckla 
medarbetarnas och arbetsplatsens ge-
mensamma resurser. Alla insatser syftar 
till att utveckla verksamheten i kombina-
tion med att möjliggöra för medarbeta-
ren att bibehålla och stärka en god hälsa. 
Lite mer än hälften av medarbetarna har 
ägnat sig åt hälsa och friskvård genom 
att använda sig av friskvårdssubvention 
under 2021.

SYSTEMATISKT 
ARBETSMILJÖARBETE
Systematiskt	arbetsmiljöarbete	(SAM)	är	
arbetsgivarens arbete med att under-
söka, riskbedöma, åtgärda och följa upp 
verksamheten så att ohälsa och olycks-
fall förebyggs och en tillfredställande 
arbetsmiljö uppnås. Arbetsmiljöfrågorna 
är av strategisk betydelse och ska inte-
greras med övrig verksamhetsstyrning, 
vilket innebär att arbetsmiljöarbetet ska 
bedrivas 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 Kristi-
anstads kommun. Utifrån resultatet ska 
sedan åtgärder vidtas. 
 Även 2021 var ett år som till stora 
delar har präglats av ett intensivt arbete 
kopplat till covid-19. Detta har inneburit 
att delar av planeringen för 2021 har fått 
stå tillbaka för andra mer akuta åtgär-
der 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 opti-
mera rätt åtgärd vid rätt tillfälle.

MEDARBETARENKÄTEN
Medarbetarenkäten har sedan lång 
tid tillbaka genomförts vartannat år 
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i Kristianstads kommun. Nu senast 
hösten 2020. Utifrån resultatet pågår 
insatser ute i verksamheterna. Glädjande 
kan konstateras att resultatet 2020 på 
kommunövergripande nivå visade på 
bibehållet eller förbättrat värde inom alla 
områden. Även svarsfrekvensen ökade 
med två procentenheter och landade på 
84 procent. 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 samver-
kan. Ny medarbetarenkät kommer att 
genomföras under hösten 2022.

FRISKTAL
Frisktalet	definieras	av	kommunerna	
i Skåne som andelen medarbetare 
med tillsvidareanställning som varit 
sjukskrivna högst fem kalenderdagar 
under året.  2020 visade på en betyd-
lig minskning av frisktalet kopplat till 
rådande pandemi. 2021 ökade frisktalet 
igen vilket var kopplat till minskning 
av den korta sjukfrånvaron under året. 
Under 2021 ökade både kvinnornas och 
männens frisktal. Kvinnornas frisktal 
hamnade på 46,1 procent och männens 
på	59,7	procent.	Skillnaden	mellan	kvin-
nors och mäns frisktal minskade jämfört 
med 2020.
	 De	flesta	förvaltningar	ökade	frisk-
talet. Undantagen var kommunlednings-
kontoret och räddningstjänsten.

Sjukskrivningar
Sjukskrivningarna minskade med 2,3 
kalenderdagar och hamnade på 24,1 ka-
lenderdagar per medarbetare för 2021. 
Sjukfrånvaron ökade betydligt under 
2020 vilket helt och hållet kunde kopplas 
till pågående pandemi. Under 2021 stod 
de korta sjukskrivningarna under 15 da-
gar för den största delen av minskningen 
med 1,2 kalenderdagar och hamnade 
på 8,0 kalenderdagar per medarbetare. 
Sjukskrivningarna mellan 15 och 90 da-
gar hamnade på 4,1 kalenderdagar, vilket 
var en minskning med 0,9 dagar. De långa 
sjukskrivningarna över 91 dagar mins-
kade med 0,1 kalenderdagar och ham-
nade på 12,0 kalenderdagar. De korta 
sjukskrivningarna som vanligtvis utgör 
20 procent av alla sjukskrivningar stod 
under året för 33 procent av sjukskriv-
ningarna. Detta visade på att pandemin 
hade en fortsatt påverkan även under 
2021. Kvinnornas sjukfrånvaro minskade 
med två och en halv kalenderdagar och 
männens minskade med en kalenderdag. 
Minskningen av sjukfrånvaron utjäm-
nade skillnaden mellan könen något och 
männen hamnade på 16,0 kalenderdagar 
och kvinnorna på 26,5 kalenderdagar per 
medarbetare. 
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Längre 15–90

Långtid 91–
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Sjukskrivning för tillsvidareanställda
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* Exkl tillfällig sjukersättning, rehabiliterings- och 
arbetsskadeersättning. Hänsyn tagen till omfattning 
men inte till sysselsättningsgrad.

SJUKSKRIVNINGAR PER 
FÖRVALTNING
De	flesta	förvaltningar	minskade	sjuk-
frånvaron under 2021 jämfört med det 
speciella året 2020 då sjukfrånvaron 
ökade betydligt. Den korta sjukfrånvaron 
minskade för i stort sett alla förvaltning-
ar under 2021, förutom för kommunled-
ningskontoret. Omsorgsförvaltningen 
minskade hela sin sjukfrånvaro med 2,5 
kalenderdagar under 2021 från att ha 
ökat med 4,4 under 2020. Kommunled-
ningskontorets kraftiga ökning under 
2021 var helt kopplad till övergång av 
verksamheter inom gemensam service. 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
minskade den sammanlagda sjukfrån-
varon med 3,3 kalenderdagar från att 
ha ökat med nära sex dagar under 2020. 
Arbete och välfärdsförvaltningen, som 
hade en betydande ökning av den långa 
sjukfrånvaron över 91 dagar under 2020, 
minskade avsevärt under 2021. Tekniska 
förvaltningen hade en knapp minskning 
av den sammanlagda sjukfrånvaron.

Sjukskrivningar i  
kalenderdagar per 
tillsvidare anställd* 2021 2020

Större förvaltningar:

Omsorgsförvaltningen 32,3 34,8

Kommunledningskontoret 21,0 7,9

Barn- och  
utbildningsförvaltningen 20,2 23,5

Arbete och  
välfärdsförvaltningen 19,4 23,3

Tekniska förvaltningen 13,9 14,1

Mindre förvaltningar:

Kultur- och  
fritidsförvaltningen 15,3 17,5

Räddningstjänsten 9,1 9,3

Miljö- och samhälls-
byggnadsförv 6,2 9,1

Hela kommunen 24,1 26,8

Kommunala bolag 8,6 8,1

* exkl. tillfällig sjukersättning, rehabiliterings- och 
arbetsskadeersättning. Hänsyn tagen till omfattning 
men inte till sysselsättningsgrad. Uppdelning i större 
och mindre förvaltningar. Övergången av verksamheter 
inom gemensam service påverkar jämförelsen med 
2020.

Frisktal*
2021 2020

Större förvaltningar:

Kommunledningskontoret 65,7 64,6

Tekniska förvaltningen 60,6 53,5

Arbete och välfärds-
förvaltningen 58,1 73,0

Barn- och utbildnings-
förvaltningen 50,2 45,9

Omsorgsförvaltningen 41,4 37,3

Mindre förvaltningar:

Räddningstjänsten 74,2 64,8

Miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen 60,5 61,2

Kultur- och fritids-
förvaltningen 55,6 48,3

Hela kommunen ** 49,3 45,2

**Andel i procent av de tillsvidareanställda som varit 
sjukskrivna högst fem dagar under året. Övergången 
av verksamheter inom gemensam service påverkar 
jämförelsen med 2020.
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Obligatorisk sjukredovisning Kommunen Kommunala bolag

2021 2020 2021 2020

Total sjukfrånvaro* 7,5 % 8,2 % 4,0 % 3,6 %

      - varav långtidssjukfrånvaro** 43,7	% 40,9 % 5,5 % 5,6 %

Sjukfrånvaro för kvinnor 8,2 % 9,0 % 2,8 % 3,2 %

Sjukfrånvaro för män 5,4 % 5,8 % 4,1 % 3,8 %

Sjukfrånvaron i åldersgruppen 29 år eller yngre 6,8 % 7,7	% 6,4 % 2,3 %

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30 – 49 år 6,9 % 7,6	% 2,9 % 3,0 %

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre 8,4 % 8,9 % 3,8 % 4,0 %
*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare. Även tidsbegränsad sjukersättning samt rehabilite-

rings- och arbetsskadeersättning ingår.

**Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

SJUKSKRIVNINGAR PER 
PERSONALGRUPP
De	flesta	personalgrupper	ökade	den	
korta sjukfrånvaron under 15 dagar 
under	2020	och	de	flesta	personalgrup-
per har nu åter en minskning för 2021. 
Fritidspedagoger och köks- och måltids-
arbete var undantagen som ökade den 
korta sjukfrånvaron.
 Undersköterskor/vårdbiträden utgör 
en stor del av kommunens medarbetare. 
Gruppen hade den högsta sjukfrånvaron 
av personalgrupperna och detta på-
verkade även den totala sjukfrånvaron. 
Sjukfrånvaron för undersköterskor och 
vårdbiträden minskade både under 2018 
och under 2019 men hade under 2020 
en ökning med 4,0 kalenderdagar. Under 
2021 vände utveckling och sjukfrånvaron 
minskade med över 3 kalenderdagar. 
De kortare intervallen av sjukfrånvaron 
minskade medan den långa sjukfrånva-
ron över 91 dagar fortsatte att öka. 

OBLIGATORISK  
SJUKREDOVISNING
Uppgifterna från den obligatoriska 
sjukredovisningen gör det möjligt att 
jämföra med andra kommuner. Sjukre-
dovisningen baseras på annat urval än 
kommunens egna underlag för sjukfrån-
varo, men visade på samma utveckling 
med en minskning av sjukfrånvaron 
under 2021. Den totala sjukfrånvaron 
minskade med 0,6 procentenheter till 
7,5	procent.	Den	totala	sjukfrånvaron	
som årligen ökat från 2012, mattades av 
under	2017	och	minskade	därefter	mel-
lan 2018 och 2019 hade en tydlig ökning 
under 2020. Minskningen 2021 innebar 
en	nivå	motsvarande	för	2017	års	sjukre-
dovisning. Både männen och kvinnorna 
minskade sjukfrånvaron. Alla åldersgrup-
per minskade sin sjukfrånvaro och den 

äldsta gruppen något lägre än övriga. I 
kommunens egen redovisning minskade 
sjukfrånvaron i samtliga åldersgrupper 
där de båda yngsta åldersgrupperna 
under 39 år minskade mest. 

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA 
SJUKSKRIVNINGARNA 
Kristianstads kommun har väl genomar-
betade riktlinjer och rutiner för hante-
ring av arbetsanpassning och arbetslivs-
inriktad rehabilitering som tydligt anger 
att sjukanmälan ska göras till närmaste 
chef och att en rehabiliteringsplan för 
återgång i arbete ska påbörjas efter 14 
dagars sjukskrivning eller upprepad 
korttidssjukfrånvaro. Arbetsmiljöenhe-
tens huvuduppgift är att ge stöd i det 
hälsofrämjande arbetet, arbetsmiljöar-
betet och rehabilitering. Kristianstads 
kommun erbjuder sina medarbetare 
stödjande samtal i förebyggande och 
rehabiliterande syfte från en extern 
leverantör.
 Även 2021 var ett år som till stora 
delar präglades av ett intensivt arbete 
kopplat till pågående pandemin. Detta 
har inneburit att delar av planeringen för 
2021 har fått stå tillbaka för andra mer 
akuta åtgärder inom arbetsmiljöområdet 
som har varit kopplade till covid-19.

SJUKLÖNEKOSTNADER
Sjuklönekostnaderna hamnade på 63 
mkr sammantaget för sjuklön men där 
sociala avgifter, semesterlönekostnad 
eller	medfinansiering	inte	var	inklude-
rat vilket var en minskning med 6 mkr. 
Kostnaderna för ersättare, administra-
tion, eventuella produktivitetsförluster, 
rehabilitering m.m. ingår inte. All sjuk-
frånvaro räknas in i kostnaderna, även de 
för tidsbegränsade anställningar. Under 
det speciella året 2020 steg sjuklönekost-

naderna kraftigt kopplat till den korta 
sjukfrånvarons ökning som var en direkt 
koppling till rådande pandemi. 

Effektivt arbetssätt
BEMANNING OCH VOLYM
Den totala resursinsatsen under 2021 
var	7	715	årsarbeten	vilket	var	en	
minskning med 51 årsarbeten. Tillsvi-
dareanställningarna och tidsbegränsade 
anställningar med månadslön minskade 
samtidigt som tidsbegränsat anställda 
med timlön ökade. Fyllnadstiden mins-
kade något och övertiden ökade.
 Övergången av verksamheter inom 
gemensam service påverkar jämförelsen 
med 2020

TILLSVIDARE- OCH 
TIDSBEGRÄNSAT ANSTÄLLDA 
Antalet medarbetare i kommunen som 
hade en tillsvidareanställning omräknat 
till heltidsanställningar var 6 688,2 års-
arbeten vilket var en minskning med 60 
årsarbeten. Under 2020 minskade tillsvi-
dareanställningarna med 69 årsarbeten 
efter att ha ökat under de föregående sex 
åren.
 Tidsbegränsade anställningar med 
månadslön omräknat till heltidsanställ-
ningar minskade med 33 årsarbeten och 
hamnade på 548 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 femte 
året i rad. Av de tidsbegränsade anställ-
ningarna med månadslön 2021 var 43 
procent	vikariat,	en	fjärdedel	allmän	
visstidsanställning, en tredjedel tidsbe-
gränsad anställning enligt skollagen och 
resterande var säsongsanställningar eller 
den nya anställningsformen projektan-
ställning. 
	 Antalet	medarbetare	som	fick	timlön	
under året ökade med 11 personer till 2 
156 personer. Resursinsatsen av timavlö-
nade omräknat till årsarbeten ökade med 
40 till 406 årsarbeten. Hela ökningen kan 
kopplas till att säkerställa bemanningen 
under sjukfrånvaro hos ordinarie medar-
betare till följd av pandemin.
 Medelåldern för kommunens samt-
liga medarbetare oavsett anställnings-
form var 48,0 år vilket var högre än 
för kommunens tillsvidareanställda 
där genomsnittsåldern var 46,6 år. De 
tidsbegränsade anställningarna drar upp 
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Andel kvinnor per  
åldersgrupp av antal årsarbeten* 2021 2020

Antal  
årsarbeten

Varav  
kvinnor

Antal  
årsarbeten

Varav  
kvinnor

29 år eller yngre 1	057 71	% 1 063 71	%

30 – 39 år 1 618 75	% 1 613 76	%

40 – 49 år 1 913 76	% 1 949 77	%

50 – 59 år 2	079 79	% 2 058 78	%

60 år eller äldre 975 77	% 995 77	%

Totalt kommunen 7 642 77 % 7 696 76 %

Kommunala bolag 432 22 % 428 22 %

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

genomsnittsåldern.	De	flesta	av	kom-
munens medarbetare var mellan 50 och 
59 år vilket var det åldersintervall där 
andelen kvinnor var högst. 

FYLLNADSTJÄNSTGÖRING  
OCH ÖVERTID
Fyllnadstjänstgöringen fortsatte att 
minska 2021 och följer en lång trend 
som endast bröts av en tillfällig ökning 
under	2017.	Minskningen	motsvarade	
knappt två årsarbeten och fyllnadstiden 
hamnade på 31 årsarbeten. Övertiden 
hamnade på 42 årsarbeten vilket var en 
ökning med fem årsarbeten. Ökningen av 
övertiden var ett sätt för att kunna lösa 
bemanningen under frånvaro till följd av 
pandemin. Fyllnadstid och övertid utgör 
en liten del av den totala resursinsatsen. 

ANSTÄLLNINGSTRYGGHET
Anställningstryggheten som mäter 
andelen tillsvidareanställda av totala 
anställningar med månadslön hamnade 
på 90,1 procent för kommunen totalt 
under 2021. Detta var en ökning jämfört 
med föregående år när värdet hamnade 
på 88,8 procent. Antalet personer med 
tillsvidareanställningar ökade under 
året samtidigt som antalet personer 
med tidsbegränsade anställningar med 
månadslön minskade.

SYSSELSÄTTNINGSGRADER
Heltid för alla tillsvidareanställda gäller 
sedan fem år och innebär att alla tillsvi-
dareanställda 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 likabe-
handlingsperspektiv men också som ett 
led i att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Den genomsnittliga sysselsättningsgra-
den hade en knapp ökning på 0,1 pro-
centenheter under 2021 och hamnade 
på 99,1 procent. Sysselsättningsgraden 

kommer sannolikt att vara på denna nivå 
framöver. Kvinnornas sysselsättnings-
grad ökade med 0,1 till 98,8 procent 
medan männens var oförändrad på 99,6 
procent. 
 Andelen medarbetare med heltids-
anställning har ökat under året och 
därmed hade 96,8 procent av tillsvida-
reanställda medarbetare en heltidsan-
ställning. Tjänstledigheterna minskade 
2021.	Sedan	heltid	för	alla	infördes	finns	
möjlighet att söka partiell tjänstledighet. 
Tjänstledigheter kopplade till heltid för 
alla minskade 2021 med motsvarande 15 
årsarbeten och tjänstledigheten uppgick 
till	motsvarande	172	årsarbeten.	Den	
faktiska sysselsättningsgraden där längre 
tjänstledigheter räknas bort, har minskat 
något under året. Kvinnornas faktiska 
sysselsättningsgrad minskade med 1,5 
procentenheter och männens minskade 
med 0,4 procentenheter. Detta medförde 
att skillnaden mellan könen återigen har 
utökats.

TOTAL FRÅNVARO
Den totala frånvaron inklusive sjukfrån-
varon, för alla medarbetare oavsett an-
ställningsform, uppgick under 2021 till 1 
842 årsarbeten (netto med hänsyn tagen 
till	omfattning	och	sysselsättningsgrad).	
Den totala frånvaron minskade med 49 
årsarbeten jämfört med 2020. Omräknat 
i årsarbeten och med allas sjukfrånvaro 
medräknad minskade sjukfrånvaron med 
46 årsarbeten. Frånvaron för semester 
minskade med motsvarande två årsarbe-
ten vilket var avsevärt lägre jämfört med 
minskningen på 42 årsarbeten under 
2020. Frånvaro kopplat till egen ange-
lägenhet minskade med nio årsarbeten. 
De lagstadgade ledigheterna (såsom 
föräldraledigheter, fackliga uppdrag, 
utbildning)	ökade	med	motsvarande	åtta	
årsarbeten.

 

Semester

Sjukfrånvaro

Lagstadgade ledigheter

Övrig frånvaro

Total frånvaro 2021

19%
(oför)

26%
(+1)

26%
(-2)

29%
(+1)

LIKABEHANDLING OCH 
JÄMSTÄLLDHET
Likabehandlings- och jämställdhetsarbe-
tet har under året fortsatt att genomföras 
utifrån riktlinjer och planer. Arbetet med 
aktiva åtgärder pågår på olika nivåer och 
kommer att vidareutvecklas under 2022. 
Implementeringen av den strategiska 
utvecklingsplanen för jämställdhetsinte-
grering pågår tillsammans med förvalt-
ningarna. Utifrån den rådande situatio-
nen med pandemin har vissa delar fått 
stå tillbaka för andra prioriterade arbets-
uppgifter, ett omtag i frågan har initierats 
för att utveckla arbetet ytterligare.
 Kristianstads kommun har som mål 
att aktivt arbeta för en jämnare köns-
fördelning	i	yrkesgrupper	där	det	finns	
mindre än 40 procent av något av könen. 
För femte året i rad minskade andelen 
kvinnor under 2021 för hela kommunen 
med	0,4	och	hamnade	på	76,9	procent.	
Jämnast könsfördelning återfanns 
återigen inom personalgruppen gymna-
sielärare där andelen kvinnor hamnade 
på 58,3 procent. Även ingenjörer hade en 
jämn	könsfördelning	med	40,7	procent	
kvinnor. Inom de tydligt mansdomine-
rade yrkena ökade den procentuella 
andelen	kvinnor	i	flertalet	personalgrup-
per. I de kvinnodominerade personal-
grupperna har den procentuella andelen 
män ökat bland teknisk handläggare och 
undersköterska/vårdbiträde.
 Av kommunens chefer var 66 procent 
kvinnor, vilket var oförändrat jämfört 
med 2020. Nyckeltalet för ledarskap 
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baserat på kön, där andelen chefer som 
är kvinnor relateras till andelen kvinnor 
bland tillsvidareanställda låg på 0,9 totalt 
i kommunen. Detta var samma nivå som 
2020. Kommunen hamnade nära en jämn 
nivå då värdet ska vara 1,0. Omsorgs-
förvaltningen hade, liksom förra året, 
samma proportion mellan andelen chefer 
som var kvinnor och andelen kvinnor 
bland tillsvidareanställda medarbetare. 
Tekniska förvaltningen samt kultur och 
fritidsförvaltningen hade en högre andel 
av chefer som var kvinnor jämfört med 
andelen kvinnor bland medarbetarna. 
Barn- och utbildningsförvaltningen och 
kommunledningskontoret hade lägre 
andel kvinnor bland chefer än bland 
medarbetare	(0,8	respektive	0,7).	Arbete	
och välfärdsförvaltningen som tidigare år 
haft ett nyckeltal som visat på jämställt 
ledarskap minskade under 2021 till 0,9.
 Under året har ett nytt lönekart-
läggningsverktyg implementerats för 
genomförande av den årliga lönekart-
läggningen. Lönekartläggningen 2021 
visade på ett Equal Pay Index på 99,4 för 
kommunen som helhet. Equal Pay Index 
anger den vägda löneskillnaden mellan 
kvinnor och män beräknat på medellön 
och ju närmare 100 desto mer jämställda 
löner. Kommunens höga värde på Equal 
Pay Index ger ett gott betyg på att löne-
sättningsarbetet sker på ett strukturerat 
och jämställt sätt. 

CHEF/LEDARSKAP
Antalet chefer var totalt 340 vilket var 
en minskning med sju jämfört med 2020. 
Det genomsnittliga antalet medarbetare 
varje chef hade fullt ansvar för ökade 
med	0,6	och	hamnade	på	21,7	medarbe-

tare per chef. Antalet medarbetare per 
chef varierar betydligt mellan förvalt-
ningarna och verksamheter. 

För	att	möta	framtidens	krav	på	flexibla	
organisationer med fokus på medborga-
rens krav och förväntningar, i kombina-
tion med att skapa en hälsofrämjande 
arbetsmiljö, krävs ett nytt synsätt på 
organisation och chefskap. Formerna för 
hur verksamheten organiseras är avgö-
rande för resultat och medarbetarnas 
välmående. 2020 fattades ett viktigt stra-
tegiskt beslut i Kristianstads kommun 
om ett riktvärde på 25 medarbetare per 
chef. Under 2021 har respektive förvalt-
ning haft i uppdrag att analyserat sitt 
nuläge och ta fram en plan. Riktvärdet 
beräknas vara fullt infört senast 2026.

PERSONALOMSÄTTNING
Personalomsättningen var under 2021 
åtta procent totalt för kommunen vilket 
var något lägre jämfört med föregående 
år. Nyckeltalet mäter antalet medarbe-
tare som har avslutat sin anställning av 
totalt antal medarbetare i slutet av året. 
Pensionsavgångar utgör en tredjedel av 
avgångarna under året och 64 procent 
av alla som slutade gjorde det på egen 
begäran. Under 2021 har antalet tillsvi-
dareanställningar ökat i antal samtidigt 
som antalet medarbetare som slutat har 
minskat. 

KOMPETENSUTVECKLING
Under 2021 har fortsatt implementering 
genomförts av Utbildningsportalen, 
kommunens digitala lärplattform. 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 utbildningsin-
nehåll digitaliseras. Under året har ett 
flertal	interaktiva	utbildningar	skapats	
då förutsättningar till följd av pandemin 
har påskyndat utvecklingen. En kom-
mungemensam satsning har under 2021, 
liksom föregående år, genomförts med 
utbildningen Digitaliseringsresan och 
utbildningsfilmer	om	lönesättning	för	
chefer och medarbetare. 
 Inom ramen för centralt omställnings-
avtal KOM-KR har överenskommelse 
gjorts om tidig lokal omställning i syfte 
att stärka anställdas kompetens för att 
i god tid möta förändrade behov inom 
kommunens verksamheter. Kompetens-
utveckling fortsatte under året genom 
bland annat utbildning för att barn-
skötarbiträde kompetensutvecklas till 
barnskötare inom barn- och utbildnings-
förvaltningen. Inom tekniska förvalt-
ningen har utbildning genomförts för att 
höja körkortsnivåer till C- och E-körkort. 
Vidare har en satsning inom omsorgs-
förvaltningen på utbildning av interna 
handledare i Utvecklande Ledarskap 
påbörjats och medarbetarna på Tivoli-
badet	har	kompetensutvecklats	inför	flytt	
till nytt badhus.

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 2021 har 
en förstudie genomförts rörande karriär- 
och kompetensvägar i kommunen.
 Utifrån resultatet från medarbeta-
renkät och den forskningsstudie som 
Stockholms universitet har genomfört 
gällande chefers förutsättningar (OR-
FiOS)	har	arbetet	fortgått	med	utveckling	
av den interna kommunikationen. Ut-
vecklingsarbetet är ett led i att förbättra 
bland annat viljan att rekommendera 
Kristianstads kommun som arbetsgivare. 
Ytterligare	åtgärder	har	identifierats	
som kommer att genomföras under 
2022. Ytterligare utvecklingsarbete inom 
ramen för strategisk kompetensförsörj-
ning har blivit fördröjda med anledning 
av rådande pandemi då andra mer akuta 
åtgärder tagit mycket resurser i anspråk.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
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MILJÖ OCH KLIMAT

Natur och vatten
BEKÄMPNING AV INVASIVA ARTER
Under 2021 beviljades miljö- och hälsos-
kyddsavdelningen LONA-medel för att ta 
fram en strategi för arbetet med invasiva 
arter. Arbetet bedrivs i samarbete med 
ABK, Renhållningen och Tekniska för-
valtningen. Invasiva främmande arter är 
arter	som	med	människans	hjälp	flyttats	
från sin ursprungliga miljö och som kan 
sprida sig snabbt och är ett stort hot 
mot den biologiska mångfalden. Syftet 
med projektet är att ta fram rutiner och 
tydliga arbetssätt gällande bland annat 
inventering, bekämpning och avfalls-
hantering. En viktig del av projektet är 
ta fram information som är riktad till 
allmänheten. Arbetsgruppen har under 
2021 bland annat arbetat med kun-
skapsinsamling,	att	definiera	behov	inom	
respektive organisation och att ta fram 
textmaterial till strategin.

PLANTERING AV ÅLGRÄS
En av åtgärderna inom WWF-projektet 
Återskapa Östersjöns livskraft är utplan-
tering	av	ålgräs.	Ålgräs	fyller	flera	viktiga	
funktioner och brukar kallas havets 
barnkammare. Rotsystemet stabiliserar 

bottnen och minskar erosion. I bladen 
sker fotosyntes som binder koldioxid. I 
ålgräsängar	hittar	fiskarna	gömslen	och	
en massa smådjur som är viktig föda. 
Dykare testplanterade under 2021 ålgräs 
mellan Snickarhaken och Revhaken. 
Arbetet går till som när man delar och 
flyttar	växer	hemma	i	trädgården.	

POLLINERINGSPROJEKT
Pollinering är en viktig ekosystemtjänst 
som bidrar till vår livsmedelsförsörjning. 
För att gynna pollinerande insekter del-
tog Biosfärkontoret i samarbetsprojektet 
Hela Sverige blommar. Det är ett projekt 
som	syns	fint	i	landskapet	genom	blom-
mande åkerkanter och trädor. Påsar har 
delats ut i naturums butik och i mitten på 
maj såddes en yta utanför naturum med 
en fröblandning av honungsört, bovete, 
sötväppling, käringtand och klöver. 
Blommorna blev god mat till bina och en 
fröjd för förbipasserande.

MINSKAT NÄRINGSLÄCKAGE I 
ARKELTORPSVIKEN
Under 2021 har Miljö- och hälsoskydds-
avdelningen arbetat med tillsyn i syfte 
att minska näringsläckaget till Arkels-
torpsviken. Arkelstorpsviken utgörs av 
den nordligaste delen av Oppmannasjön. 

Viken har sedan länge präglats av höga 
näringshalter och djupa lager sediment 
på	bottnen.	Sedan	flera	år	driver	Opp-
manna Vånga Bygderåd ett aktivt arbete 
med att klarlägga och åtgärda orsakerna 
bakom problemen. Kristianstads kom-
mun har pekas ut som en viktig aktör 
i detta arbete. Kommunens arbete har 
skett i form av inventering av enskilda 
avlopp, lokalisering av dikesbrunnar i 
åkermark vid det s.k. Prästadiket där hal-
terna fosfor var särskilt höga, fördjupad 
lantbrukstillsyn, tillsyn på gödselhan-
teringen på hästgårdar i området och 
anläggning av våtmarker.  

FÖRDJUPAD TILLSYN PÅ 
VÄXTSKYDDSMEDEL
Under 2021 har Miljö- och hälsoskydds-
avdelningen deltagit i Miljösamverkan 
Skåne-projektet IPM (integrerat växt-
skydd).	IPM	regleras	i	en	EU-förordning	
och handlar om hållbar användning 
av växtskyddsmedel genom förebyg-
gande arbete i form av en god växtföljd, 
bevakning av förekommande ogräs och 
skadegörare i fält, behovsanpassade 
doser, samt uppföljning av resultatet. 
Framöver kommer arbetet att fortlöpa i 
den löpande tillsynen. 

Miljö och klimat
Under 2021 har kommunens verksamheter arbetat både med fortsatta projekt och nya satsningar 
inom klimat och miljö. Det har skapats en hållbarhetsgrupp, varit fördjupad tillsyn på växtskyddsme-
del, tagits fram en barnbok och ett nytt rekreationsområde har invigts – för att nämna några. Nedan 
går det att läsa mer om några exempel på 2021 års arbete inom miljö och klimat i kommunen.
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MILJÖ OCH KLIMAT

Cirkulär ekonomi
MATRÄDDARNA
Hösten 2021 öppnade Maträddarna, 
ett samarbete mellan Renhållningen 
Kristianstad, Svenska kyrkan Kristian-
stad, Skåne Stadsmission, Saveko daglig 
verksamhet, ABK och Coop-butikerna 
i Kristianstad. Maträddarna är ett mat-
svinnsprojekt som arbetar med att 
minska matsvinn och öka den sociala 
hållbarheten i Kristianstad. Matsvinn 
från livsmedelsbutiker samlas in och de-
las ut till hushåll i ekonomisk utsatthet. 
Under de tre månader som Maträddarna 

hade öppet i 2021 samlades totalt 5,5 ton 
mat in och delades ut. 

FRITIDSBANKEN 
Fritidsbanken är ett nationellt koncept 
som nu tagit sig till Kristianstad. Kon-
ceptet bygger på att samla in och låna 
ut begagnade fritids- och friluftsprylar 
kostnadsfritt till invånarna. Genom att 
tillvarata och återbruka bidrar Fritids-
banken till ett mer hållbart samhälle, 
samtidigt som idrottsaktivitet, hälsa 
och	välbefinnande	främjas.	Under	2021	
har över 1000 artiklar samlats in och 
registrerats med allt ifrån paddelrack och 
golfklubbor	till	sovsäckar	och	fiskespön.	
Öppningen av verksamheten planeras till 

våren 2022 och driften kommer då att 
skötas av omsorgsförvaltningens daglig 
verksamhet.

HÅLLBARA INKÖP
Upphandling är ett viktigt verktyg i ar-
betet med strategiskt miljöarbete. Under 
2021 har kommunen arbetat med upp-
handlingsfrågan	i	flera	regionala	projekt	
såsom Cirkulära Skåne och Fossilbränsle-
fria kommuner 2.0. Under året har även 
ett systematiskt arbete med uppföljning 
av miljökrav under avtalstiden påbörjats 
för att säkerställa efterlevnaden av kra-
ven och säkerställa miljömässigt hållbara 
och säkra inköp.

Grön samhällsbyggnad
RETURUM 
På Kristianstads återvinningscentral 
Returum har Renhållningens miljö-
pedagogiska verksamhet byggts upp 
och välkomnat olika målgrupper på 
studiebesök, samarbetsprojekt med 
skola, föreningsliv och verksamheter, 
samt sommarläger och Kulturnyckeln. 
Totalt besökte 1135 personer Returum 
under 2021 och 250 personer möttes 
digitalt. Under 2021 påbörjades arbetet 
med en återbruksstudio för att under 
2022	kunna	ta	emot	ännu	fler	och	större	
studiebesök. I återbruksstudion kommer 

fokus att ligga på återbruk och upcycling 
för att förlänga prylars liv. 

PRÄSTASKOGEN INVIGD
Inom Boverkets satsning på ”Gröna 
städer” har kommunen utvecklat ett cen-
tralt tidigare otillgängligt skogsområde 
till en rekreationsyta med olika ekosys-
temtjänster i fokus. Det nya rekreations-
området Prästaskogen invigdes under 
året och är ett rekreationsområde som 
nås från Björket, Lasarettsboulevarden, 
Gustav Hellströms väg och Österäng. 

REKREATION PÅ HÄRLÖVS ÄNGAR
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning-
en	fick	under	2021	uppdraget	att	ta	fram	

en förstudie för Härlövs ängar och backar 
som ska bli stadens nya rekreationsom-
råde. Detta har också indirekt klimat-
påverkan	då	fler	kan	få	möjlighet	till	
rekreation i staden och inte behöver ta 
bilen till andra områden. Förstudien ger 
också underlag för att sluttäckningen av 
deponin ska godkännas av länsstyrelsen 
och hur masshantering kan ske i området 
för att säkra att farliga ämnen inte ex-
poneras för framtida besökare. Området 
har också stora möjligheter att utveckla 
en rik biologisk mångfald på den gamla 
deponin och därmed vara en tillgång för 
biosfärområdets verksamhet.
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MILJÖ OCH KLIMAT

Hållbar energi 
FOSSILBRÄNSLEFRIA  
KOMMUNER 2.0
Kristianstads kommun deltar i projektet 
Fossilbränslefria kommuner 2.0, som syf-
tar till att fasa ut användningen av fossil 
energi. Inom ramen för projektet arbetas 
det med att minska klimatpåverkan med 
fokus på fordon och arbetsmaskiner, 
tjänsteresor och inköp av produkter och 
tjänster.	Projektet	medfinansieras	av	
Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
Årligen görs en inventering av energian-
vändningen i kommunkoncernen med 
avseende på andelen fossilfri energi. Un-
der år 2021 var elanvändningen fossilfri 
till 100 procent, medan uppvärmningen 
var	fossilfri	till	99,7	procent.	Andelen	fos-
silfritt drivmedel till kommunkoncernens 
fordon och arbetsmaskiner uppgick till 
74,1	procent,	en	ökning	från	66,4	procent	
i 2020.

KLIMATVÄXLING
Kristianstads kommun har haft ett kli-
matväxlingssystem	sedan	2017.	Syftet	är	
att skynda på omställningen mot en fos-
silbränslefri kommun med avseende på 

fordon, arbetsmaskiner och tjänsteresor. 
Under 2021 reviderades klimatväxlingen 
enligt beslut i kommunfullmäktige, med 
högre avgifter för inköp av bensin och 
diesel och för egen bil i tjänsten. Klimat-
växlingen lägger en avgift på inköp av 
fossila drivmedel, användning av egen bil 
i	tjänst	samt	flygresor.	Insamlade	medel	
ska användas till åtgärder som minskar 
fossila tjänsteresor och förbrukning av 
fossilt drivmedel. Under 2021 samlades 
900 000 kronor in via klimatväxlings-
systemet. Dessa medel har bland annat 
använts till el-scootrar, elcyklar och cyk-
lar till olika verksamheter i kommunen, 
till inköp av laddstolpar för kommunens 
eldrivna fordon och till inköp av bat-
teridrivna arbetsredskap såsom trimrar, 
motorsågar och häcksaxar.

SOLPUNKTEN 
C4 energis solcellspark Solpunkten, 
med 10 000 solpaneler driftsattes vid 
årsskiftet 2020-2021. Årsproduktionen 
beräknades till 4 000 MWh och detta mål 
uppnåddes under 2021, då 4 044 MWh 
solenergi producerades. Samtidigt star-
tades föreningen ”Solpunkten i Kristian-
stad ekonomisk förening”, som erbjuder 

privatpersoner och företag andelar i 
solcellsparken. Genom att köpa andelar 
kan C4 Energis elhandelskunder bli sin 
egen producent av närproducerad förny-
bar energi samt leverera resterande del 
av sin energiproduktion till det svenska 
elsystemet utan att montera upp solcel-
ler på sitt eget tak. 

GRÖN FLYGPLATS
Grön	flygplats	är	ett	EU-finansierat	
samarbetsprojekt med andra regionala 
flygplatser	i	Sverige.	Fokusområden	inom	
projektet är fossilfrihet, minskad energi-
förbrukning och avfallshantering. År 
2018	tog	Kristianstad	flygplats	beslut	att	
växla fossilt fordonsbränsle till HVO 100 
och	flygplatsens	fordonsflotta	är	sedan	
dess till 95 procent fossilfri. Elenergin 
har sedan 2015 köpts in som miljömärkt 
el och är idag 100 procent fossilfri. 
Flygplatsen växlade i december 2021 
även	till	fossilfri	HVO	100	i	flygplatsens	
reservkraftsaggregat vilket varit bekym-
mersamt ur bevisningssyfte tidigare. 
Utöver detta sker kunskapsutbyte och 
kunskapshöjande insatser inom ramen 
för projektet. 

Grön pedagogik
MILJÖPEDAGOGISK BARNBOK
Renhållningen tog under 2021 fram en 
ny barnbok som komplement till den 
pedagogiska verksamheten. Boken riktar 
sig till barn i förskoleklass-åk 2 och 
kommer att delas ut gratis till alla barn 
i förskoleklass från våren 2022. Fokus 
i boken är miljö- och hållbarhetsfrågor 
samt biologisk mångfald och till boken 
finns	en	miljöpedagogisk	hemsida	med	
bland annat lektionsunderlag för att 
också stötta pedagoger att lyfta in läran 
om avfallshantering, miljö och hållbarhet 
i klassrummet. 

NATURKUL
Naturkul! är en serie med informations-
skyltar utspridda i Kristianstads kom-
mun som vänder sig till barn. Vid varje 
station	finns	en	skylt	med	både	text	och	
bilder där barn själva kan tyda eller läsa 
information om platsen med hjälp av en 
vuxen. Genom att fokusera på en mängd 
olika positiva aspekter av miljön blir 

den mer värdefull och värd att bevara. I 
november 2021 invigdes den 16:e Natur-
kulskylten i Prästskogen med temat ”Vad 
händer i ungskogen?” På kommunens 
webbplats	finns	en	karta	över	Naturkul-
skyltarna.

PEDAGOGISK VERKSAMHET
Sånnaskolans	elever	fick	lära	sig	om	
pollinering och sandmarkernas unika 
arter. Samtidigt gjorde de en insats för 
naturen genom att röra om i sanden och 
plantera nya blommor på Sånnarna till-
sammans med naturums naturpedagog 
och Biosfärkontorets ekologer. Eleverna 
fick	samla	in	olika	växter	och	klura	fram	
arternas strategier och anpassningar 
för att överleva i den tuffa miljön. Sedan 
gjorde de en insats för den biologiska 
mångfalden genom att gräva fram öppen 
sand åt bin och sandnejlikor. Projektet 
Spadar, blommor och bin på Sånnarna 
finansierades	med	LONA-medel.

NATURSTIG FÖR BARN VID NORRA 
LINGENÄSET
I april invigdes Vättestigen på Norra 

Lingenäset. Längs stigen får besökaren 
följa vättens jakt på sin älsklingsblomma 
och lär sig om växter och djur som vätten 
möter. Sagan förmedlas med fantasifulla 
skyltar och skulpturer längs den 600 me-
ter långa rullvänliga stigen. Vättestigen 
vänder sig till både barnfamiljer och för-
skolor som ett pedagogiskt verktyg. Den 
är en del i LONA-projektet Tre bubblare 
längs Vattenrikeleden som syftar till att 
utveckla Vattenrikets besöksplatser längs 
Skåneleden SL6.

SAMARBETET MED 
SÖDERPORTSSKOLANS NYA 
HÅLLBARHETSPROFIL
Söderportgymnasiet utvecklade sin 
miljöprofil	på	skolans	naturvetenskapliga	
program, inspirerad av Biosfärområde 
Kristianstads Vattenrike och naturum. 
En av exkursionerna gick till besöks-
plats	Vramsån	i	Gärds	Köpinge.	Där	fick	
eleverna uppleva områdets varierade och 
artrika landskap och arbetet med hållbar 
utveckling, där både människa och natur 
kan utvecklas. 
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Förväntad utveckling
Framåtblicken mot år 2022 ter sig i skrivande stund som en kopia av föregående års skrift, en förvän-
tan och förhoppning mot att vi är på väg mot en mer normal vardag. Restriktioner är dock återigen 
införda och upptrappade och effekten av denna våg är än så länge svår att bedöma.

Den strategiska färdplanen beslutades 
i april 2021 och året har ägnats åt att 
uppdatera processer och rutiner. År 2022 
kommer det att bli fokus på att få struk-
turen på plats såväl som att lägga fokus 
på att ytterligare höja arbetet med att 
nå målen. Arbetet sker i nya former och 
förväntas ge positiv effekt genom bättre 
samarbete och tydligare planering- och 
uppföljningsstruktur.
 Den ekonomiska återhämtningen i 
landet har skett snabbare än förväntat, 
precis som i världen. Det gör att det 
ekonomiska läget är gott inför 2022, 

orosmomentet är den senaste vågen av 
covid-19 och dess effekter. 
 Kristianstads kommuns ekonomiska 
läge är bra och en mycket stark budget 
ekonomiskt har lagts för år 2022, med 
ett budgeterat resultat på 3 procent 
av	skatter	och	statsbidrag,	eller	175	
miljoner kronor. Det är mycket glädjande 
då ett gott resultat ger förutsättningar 
för långsiktig stabilitet i driftsbudgeten. 
Utmaningen under de kommande åren 
kommer att vara att arbeta med mäng-
den investeringar, som är på rekordni-
våer och behöver prioriteras. 

 Bokslutsberedningar genomförs i 
vecka	7.	Då	görs	viktiga	avstämningar	av	
det verksamhetsmässiga och ekonomiska 
resultatet som bas för det kommande 
budgetarbetet inför budget 2023. I april 
och maj följer sedan budgetberedningar 
för såväl drift som investeringar. Slutligt 
beslut om budget 2023 planeras tas i 
Kommunfullmäktige i november/decem-
ber 2022, eftersom det är valår ska detta 
ske efter att nytt kommunfullmäktige har 
tillträtt. 



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 be-
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återfinns förklaringar av relevanta ekonomiska termer. Vad som ska presente-
ras i årsredovisningen regleras i 4 kap i LKBR (Lag (2018:597) om kommunal 
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kommunal redovisning).
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RESULTATRÄKNING (ALLA BELOPP I MKR)
NOT KOMMUNEN KONCERNEN

2021 2020 2021 2020

Verksamhetens intäkter 2 1 468,5 1	457,7 2	857,4 2 691,4

Verksamhetens kostnader 3, 4 –6 369,6 –6 200,6 –7	301,9 –6 985,0

Avskrivningar 5 –331,6 –379,5 –653,5 –702,1

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER –5 232,7 –5 122,5 –5 098,0 –4 995,7

Skatteintäkter 6 3	987,7 3	758,3 3	987,7 3	758,3

Generella statsbidrag och utjämning 7 1 669,2 1 598,4 1 669,2 1 598,4

VERKSAMHETENS RESULTAT 424,1 234,2 558,9 361,0

Finansiella intäkter 8 36,3 39,4 95,3 8,9

Finansiella kostnader 9 –26,1 –24,6 –63,5 –70,4

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 434,4 249,0 590,7 299,5

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 434,4 249,0 590,7 299,5

BALANSRÄKNING (ALLA BELOPP I MKR)
NOT KOMMUNEN KONCERNEN

TILLGÅNGAR 2021 2020 2021 2020

Anläggningstillgångar 8 723,7 8 197,2 13 803,1 13 262,7

Immateriella anläggningstillgångar 10 1,1 1,7 1,4 2,3

Materiella anläggningstillgångar 7	521,6 7	024,2 13	733,1 13 201,9

varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 7 053,8 6 554,8 11 741,4 11 229,7

varav maskiner och inventarier 12 467,9 469,4 1 991,7 1 972,2

Finansiella anläggningstillgångar 13 1 201,0 1	171,3 68,7 58,5

Bidrag till infrastruktur 14 0,0 0,0 0,0 0,0

Omsättningstillgångar 1 518,5 1 211,9 1 683,0 1 313,6

Förråd 15 163,2 150,7 197,0 188,0

Kortfristiga fordringar 16 501,2 508,9 613,0 562,8

Kassa, bank 17 854,1 552,3 873,0 562,8

Summa tillgångar 10 242,1 9 409,1 15 486,1 14 576,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2021 2020 2021 2020

Eget kapital 18 4 641,2 4 206,8 5 247,2 4 665,1

varav årets resultat 434,4 249,0 590,7 299,5

varav resultatutjämningsreserv 267,6 267,6 267,6 267,6

varav övrigt eget kapital 3 939,2 3 690,2 4 388,9 4 098,1

Minoritetsintresse 19 0,0 0,0 2,3 2,1

Avsättningar 81,5 86,8 337,9 330,5

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20 81,2 86,5 89,7 95,9

Andra avsättningar 21 0,3 0,3 248,2 234,6

Skulder 5 519,5 5 115,5 9 898,7 9 578,5

Långfristiga skulder 22 3	843,7 3 593,3 8 435,6 8 226,5

Kortfristiga skulder 23 1	675,8 1 522,1 1 463,1 1 352,1

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 10 242,1 9 409,1 15 486,1 14 576,3

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 2021 2020 2021 2020

Panter och därmed jämförliga säkerheter 0,0 0,0 0,0 0,0

Ansvarsförbindelser 6 227,6 6 310,1 1 388,6 1 428,1

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna   20 1	350,7 1 388,9 1	350,7 1 388,9

Övriga ansvarsförbindelser 24 4 876,9 4 921,2 37,9 39,2
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KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MKR)

NOT KOMMUNEN KONCERNEN

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2021 2020 2021 2020

Årets resultat 434,4 249,0 590,7 299,5

Justering för av- och nedskrivningar 5 331,6 379,5 653,5 702,1

Justering för gjorda avsättningar 25 –5,3 –0,7 6,4 12,6

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 26 1,6 6,0 –7,1 2,6

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 762,3 633,9 1 243,4 1 016,8

Ökning	(+)	minskning	(–)	periodiserade	anslutningsavgifter 22 9,2 45,8 9,2 45,8

Ökning	(–)	minskning	(+)	kortfristiga	fordringar 7,7 –32,4 –50,2 –154,6

Ökning	(–)	minskning	(+)	förråd/varulager –12,6 –55,6 –9,0 –51,2

Ökning	(+)	minskning	(–)	kortfristiga	skulder 153,7 231,9 111,0 6,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 920,3 823,5 1 304,4 862,9

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 2021 2020 2021 2020

Investering	i	immateriella	anläggningstillgångar		(–) 10 0,0 –0,9 0,0 –1,3

Investering	i	materiella	anläggningstillgångar	(–) 11, 12 –831,7 –962,4 –1 224,1 –1 384,6

Försäljning	av	materiella	anläggningstillgångar	(+) 27 1,8 2,5 40,3 16,0

Ökning	långfristiga	fordringar	(–) 28 –55,0 –148,0 0,0 0,0

Minskning	av	långfristiga	fordringar	(+) 29 25,3 31,5 0,0 10,6

Investering	i	finansiella	anläggningstillgångar	(–) 30 0,0 –11,0 –10,4 –12,1

Försäljning	av	finansiella	anläggningstillgångar	(+) 31 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –859,6 –1 088,2 –1 194,2 –1 371,4

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 2021 2020 2021 2020

Nyupptagna	lån	(+) 22 255,0 638,0 257,2 875,0

Amortering	av	lån	(–) 22 –2,4 0,0 –52,4 –4,9

Ökning	övr	långfristiga	skulder	(+) 32 –2,0 6,4 –2,0 6,4

Förändring leasingskuld 33 –9,4 –2,1 –2,8 –0,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 241,2 642,3 200,0 876,2

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR 2021 2020 2021 2020

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 34 0,0 1,3 0,0 1,3

ÅRETS KASSAFLÖDE 301,8 378,8 310,2 368,9

Likvida medel vid årets början 552,3 173,5 562,8 193,8

Likvida medel vid årets slut 854,1 552,3 873,0 562,8

RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR/SKULDER

Räntebärande tillgångar vid årets slut 1	657,2 1 333,4 873,6 563,5

Räntebärande skulder vid årets slut –4 046,0 –3	657,3 –8 084,5 –7	882,5
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med Lagen om kommunal redovisning 
(LKBR)	och	rekommendationer	från	
Rådet	för	kommunal	redovisning	(RKR)	
vilket bl.a. innebär att:
 » Intäkter redovisas i den omfattning 

det är sannolikt att de ekonomiska 
tillgångarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och intäkterna kan beräk-
nas på ett tillförlitligt sätt. 

 » Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed	de	beräknas	inflyta.	

 » Tillgångar och skulder har upptagits 
till anskaffningsvärde där inget annat 
anges. Periodiseringar av inkomster 
och utgifter har skett enligt god redo-
visningssed.

FINANSIELLA LEASINGAVTAL 
Leasingavtal	klassificeras	som	finansiella	
leasingavtal om det innebär att de eko-
nomiska fördelarna och de ekonomiska 
riskerna som förknippas med ägandet 
av objektet i allt väsentligt överförs från 
leasegivaren till leasetagaren, enligt RKR 

R5.	Detta	innebär	att	finansiella	leasing-
avtal redovisas som anläggningstillgång 
och förpliktelsen att betala framtida 
leasingavgifter redovisas som skuld i 
balansräkningen. Vid leasingperiodens 
början redovisas tillgången och skulden 
till leasingobjektets verkliga värde eller 
till nuvärdet av minimileaseavgifterna 
om detta är lägre. Nuvärdet beräknas 
utifrån leasingavtalets implicita ränta 
om denna är känd. I annat fall används 
leasetagarens marginella låneränta. 
Leasingavgifterna fördelas på ränta och 
amortering enligt effektivräntemetoden. 
Leasingavtal	som	inte	klassificeras	som	
finansiell	leasing	klassificeras	som	opera-
tionell leasing.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
I	kommunens	årsbokslut	kan	det	finnas	
jämförelsestörande poster. I enlighet 
med RKR R11 ska en post betraktas som 
jämförelsestörande när posten uppgår 
till ett väsentligt belopp och är av sådant 
slag att den inte förväntas inträffa ofta 

eller regelbundet. Som jämförelsestö-
rande post betraktas i kommunen poster 
som överstiger 10 mkr. Jämförelsestö-
rande poster särredovisas i egen not 
när de  förekommer i resultaträkningen. 
Exempel på jämförelsestörande poster är 
nedskrivningar, försäljning av anlägg-
ningstillgångar och förändringar och 
omstrukturering av verksamheter. I 2021 
års bokslut redovisas vissa covid-19 rela-
terade poster som jämförelsestörande.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Enligt den kommunala redovisningsla-
gen ska årsredovisningen innehålla en 
sammanställd redovisning som även 
innefattar den kommunala verksamhet 
som bedrivs i bolagsform m.m. De kom-
munala bolagen använder sig av årsre-
dovisningslagen, Redovisningsrådets 
rekommendationer samt Bokförings-
nämndens allmänna råd. Vid avvikelse i 
redovisningsprinciper mellan kommun 
och kommunala bolag är kommunens 

NOT 1: 

Upplysningar om redovisningsprinciper
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redovisningsprinciper vägledande för 
den sammanställda redovisningen.
 Den sammanställda redovisningen 
utgår från RKR R16. Redovisningen har 
upprättats enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Förvärvs-
metoden innebär att eget kapital i det 
förvärvade bolaget elimineras vid för-
värvstidpunkten, i redovisningen ingår 
endast kapital som intjänats efter för-
värvet. Med proportionell konsolidering 
menas att i redovisningen ingår endast 
så stor del av företagets resultat- och ba-
lansräkning som svarar mot kommunens 
ägarandel. 
 Huvudregeln är att den samman-
ställda redovisningen omfattar bolag där 
kommunen har en ägarandel på minst 20 
procent. Krinova AB har dock undan-
tagits med hänvisning till att bolagets 
omsättning uppgår till mindre än 5 
procent av kommunens skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Eliminering 
av koncerninterna mellanhavanden har 
gjorts enligt väsentlighetsprincipen.
 Justering av ingående eget kapital sker 
vid konsolideringen i de fall där det egna 
kapitalet skiljer sig åt mellan de prelimi-
nära årsredovisningarna i bolagen och de 
årsredovisningar som slutligen fastställ-
des för föregående räkenskapsår.
 I den sammanställda redovisningen 
tas 20,6 procent av de obeskattade reser-
verna upp som uppskjuten skatteskuld i 
form	av	en	avsättning.	Resterande	79,4	
procent förs till eget kapital.

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

UPPSKATTNINGAR OCH 
BEDÖMNINGAR
Upprättandet av bokslut och tillämpning 
av redovisningsprinciper, baseras ofta på 
ledningens bedömningar, uppskattningar 
och antaganden som anses vara rimliga 
vid den tidpunkt då bedömningen görs. 
Uppskattningar och bedömningar är ba-
serade på historiska erfarenheter och ett 
antal andra faktorer, som under rådande 
omständigheter anses vara rimliga. Re-
sultatet av dessa används för att bedöma 
de redovisade värdena på tillgångar och 
skulder, som inte annars framgår tydligt 
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 förde-
larna kommer att tillgodogöras kommu-
nen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.
 Skatteintäkter redovisas det år som 
de skattskyldigas inkomst tas upp till 
beskattning och den preliminära slut-
avräkningen för skatteintäkter baseras 
på Sveriges Kommuner och Regioners 
decemberprognos i enlighet med RKR 
R2.
 Anslutningsavgifter för VA tas upp 
som förutbetald intäkt och redovisas 
bland långfristiga skulder och periodise-
ras över anläggningens nyttjandeperiod. 
 Offentliga investeringsbidrag periodi-
seras på samma sätt. 
 Resultatföring av intäkter från explo-
ateringsområden bokförs löpande i 
samband med försäljning. Kostnader för 
sålda	tomter	matchas.	Fortfarande	finns	
ett fåtal äldre pågående exploaterings-
projekt där succesiv övergång till nya 
redovisningsprinciper görs.

BIDRAG TILL STATLIG 
INFRASTRUKTUR
I kommunen redovisas bidrag till statlig 
infrastruktur direkt som en kostnad i 
resultaträkningen.

LÖNER
Personalens löner redovisas enligt 
kontantprincipen. Timanställdas lön för 
december kostnads- och skuldbokförs i 
december. Semesterlöneskulden inklu-
sive personalomkostnadspålägg kost-
nads- och skuldbokförs i december. 

GRÄNSDRAGNING MELLAN 
KOSTNAD OCH INVESTERING
Tillgångar avsedda för stadigvarande 
bruk eller innehav med en nyttjande-
period	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	leasing-
avtal. Samma beloppsgräns används för 
att bedöma vad som är väsentliga belopp 
avseende immateriella tillgångar.

IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar, i form av pro-
gramvarulicenser har tagits upp anskaff-
ningsvärde efter avdrag för planenlig 
avskrivning. Avskrivningstiden är 5 år.

MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar har i 
balansräkningen upptagits till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningstiderna an-
passas till anläggningens bedömda nytt-
jandeperiod och baseras på anskaffnings-
värdet exklusive eventuellt restvärde. 

FÖLJANDE AVSKRIVNINGSTIDER 
ANVÄNDS:

Mark och konst: –

Byggnader och  
tekniska anläggningar:

10, 15, 20, 33, 
50, 80 år

Maskiner och inventarier: 3, 5, 10, 15, 20 år

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

AKTIVERAD EGEN TID
Kommunen avviker till viss del från RKR 
R4 vid aktivering av löner för personal 
kopplat till investeringsprojekt. Kommu-
nen aktiverar arbetstid enligt tidredovis-
ning vilken utgår från en schablonberäk-
ning	(uppdateras	årsvis)	av	aktuell	lön.	
Denna utgår från roll och inte exakt lön 
(det	finns	ett	spann	per	roll)	utifrån	be-
dömningen att det ska vara administra-
tivt försvarbart. Enligt RKR R4 får endast 
löneutgift för den nedlagda arbetstiden 
tas med vilket kräver att tidsredovisning 
sker och används som grund för aktive-
ring. 
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AVSKRIVNINGSMETOD
Linjär avskrivningsmetod tillämpas. 
Avskrivningen påbörjas månaden efter 
att tillgången har tagits i bruk.

INTERNRÄNTA
I internredovisningen har verksamhe-
terna belastats med internränta på 1,5 
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 kommu-
nens låneskuld.

LÅNEKOSTNADER
Lånekostnader redovisas normalt enligt 
huvudmetoden och ingår i årets resultat.

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

PENSIONER  
Förpliktelser för pensionsåtaganden 
för anställda i kommunen är beräknade 
enligt RIPS19/21.

 Pensionsskulden är den framtida 
skuld som kommunen har till arbetsta-
gare och pensionstagare. Den samlade 
pensionsskulden, inklusive löneskatt, 
återfinns	under	rubrikerna	avsättningar,	
kortfristiga skulder och ansvarsförbin-
delser. Under avsättningar redovisas 
kompletterande ålderspension, särskild 
avtalspension före 65 år samt efterlevan-
depension.	Som	kortfristig	skuld	finns	
redovisat de pensioner som intjänats av 
de anställda under året, men som betalas 
ut först under nästföljande år. Under 
ansvarsförbindelser	finns	de	pensions-
förpliktelser som har intjänats före 1998.
 Visstidsförordnanden som ger rätt till 
särskild avtalspension redovisas som av-
sättning när det är troligt att de kommer 
att leda till utbetalningar och innan dess 
som ansvarsförbindelse. För avtal som 
inte lösts ut (förtroendevalda som inte 
har avgått med pension och som omfat-
tas av bestämmelserna för förtroende-
mannapension)	finns	uppgifter	både	för	
avsättning och för ansvarsförbindelse. 

AVSÄTTNINGAR
Övriga avsättningar hanteras i enlighet 
med RKR R9. Förpliktelser som uppstår 
på grund av inträffade händelser och som 
finns	oberoende	av	framtida	handlande	
redovisas som avsättningar och har 

tagits upp till det belopp som bedöms 
krävas för att reglera förpliktelserna. Se 
not nr 19 för närmare beskrivningar och 
bedömningar.

REDOVISNING AV DERIVAT OCH 
SÄKRINGSREDOVISNING 
Derivat- och säkringsredovisning görs i 
enlighet med RKR R8.
 Kristianstads kommun använder 
ränte swappar på del av långfristiga skul-
der i syfte att säkra räntenivån på en del 
av räntekostnaderna. Genom säkringen 
erhåller kommunen en fast ränta och det 
är denna ränta som redovisas i resultat-
räkningen i posten Räntor på upplåning.

ERSÄTTNING MOMS, ENLIGT LEMK
Kommuner erhåller momsersättning från 
staten för den ingående moms som kan 
dras av på leverantörsfakturor. Momser-
sättningen är ett bidrag i form av intäkter 
och intäkter och kostnader får enligt lag 
inte kvittas mot varandra. Kommuner 
avviker avseende detta eftersom kom-
munen bokför nettokostnaden, d.v.s. fak-
turans bruttobelopp minus moms. Skäl 
eller analys anges inte eftersom detta är 
en generell avvikelse hos Sveriges kom-
muner.
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MKR)
KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2 Verksamhetens intäkter 2021 2020 2021 2020

Försäljningsmedel samt nettoomsättning bolagen 45,0 44,0 1	627,6 1 482,5

Avgifter och ersättningar 521,2 501,8 521,2 501,8

Hyror och arrenden 127,7  127,7 132,3

Bidrag 589,7 615,7 589,7 615,7

Verksamheter och entreprenader 101,8 96,3 101,8 96,3

Övriga intäkter 77,9 58,7 121,8 91,8

Aktiverade interna intäkter till investeringar 5,2 8,9 9,6 16,9

Elimineringar inom koncernen 0,0 0,0 –242,0 –245,9

Summa 1 468,5 1 457,7 2 857,4 2 691,4

varav jämförelsestörande poster: 60,9 92,0 60,9 92,0

   varav statligt driftsbidrag för sjuklönekostnader covid-19 39,7 65,9 39,7 65,9

   varav statligt driftsbidrag för övriga merkostnader covid-19 21,3 26,1 21,3 26,1

Not 3 Verksamhetens kostnader 2021 2020 2021 2020

Kostnader för arbetskraft –4	041,7 –3	982,7 –4	347,4 –4	273,7

varav pensionskostnader inkl. löneskatt 24,26 %: –324,3 –325,6 –342,3 –347,1

   varav förändring av pensionsavsättning 5,3 –3,0 6,0 –2,8

   varav årets intjänande av avgiftsbestämd del –138,5 –137,6 –138,5 –137,6

   varav pensionsutbetalningar –80,1 –75,6 –80,1 –75,6

   varav pensionsförsäkringsavgifter –46,5 –44,9 –61,7 –62,4

   varav förvaltningsavgifter –0,4 –0,4 –0,4 –0,4

   varav löneskatt –64,0 –64,0 –67,5 –68,2

Bidrag och transfereringar –288,9 –263,5 –288,9 –263,5

Revisionskostnad –1,9 –1,9 –2,9 –2,8

Skatt på årets resultat 0,0 0,0 –18,0 –15,3

Minoritetens andel i årets resultat 0,0 0,0 –0,2 –0,2

Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader –2	037,1 –1 952,5 –2 886,4 –2	675,5

Elimineringar inom koncernen 0,0 0,0 242,0 245,9

Summa –6 369,6 –6 200,6 –7 301,9 –6 985,0

 

Not 4 Revisionskostnad 2021 2020 2021 2020

Revisionskostnad –1,9 –1,9 –2,9 –1,9

   varav kostnad för räkenskapsrevision –0,4 –0,4 –1,1 –0,4

Summa –1,9 –1,9 –2,9 –1,9

Not 5 Avskrivningar 2021 2020 2021 2020

Planenliga avskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar –331,6 –315,7 –615,8 –581,2

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar* 0,0 –63,8 –37,7 –120,9

Summa –331,6 –379,5 –653,5 –702,1

* Nedskrivning 2021 i koncernen avser ABK varav 27 mkr Östermalmspark. Nedskrivning 2020 i kommunen avser Hammarslundsvallen inkl Pyntens pumpstation, Hedentorpsvallen och 
Bomgatan. För koncernen tillkommer nedskrivning i C4 Energis fjärrvärme

Not 6 Skatteintäkter 2021 2020 2021 2020

Preliminär skatteinbetalning innevarande år 3	875,0 3 840,2 3	875,0 3 840,2

Preliminär slutavräkning innevarande år 98,6 –20,7 98,6 –20,7

Slutavräkningsdifferens föregående år 14,1 –61,2 14,1 –61,2

Summa 3 987,7 3 758,3 3 987,7 3 758,3

"Preliminär slutavräkning av skatteintäkter baseras på  Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) decemberprognos och motsvarar för år 2021  1 143 kr per invånare. Slutavräkning för 
år 2020 innebär -550 kr per invånare jämfört med prognos på -715 kr. Mellanskillnaden, +165 kr per invånare resultatredovisas i 2021 års bokslut.
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NOTER TILL RESULTAT– OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MKR)
KOMMUNEN KONCERNEN

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 2021 2020 2021 2020
Bidrag inkomstutjämning 1 006,5 986,2 1 006,5 986,2
Regleringsavgift/bidrag 256,4 87,7 256,4 87,7
Avgift/bidrag kostnadsutjämning 100,7 83,6 100,7 83,6
LSS utjämning avgift/bidrag 68,8 85,1 68,8 85,1
Intäkt från fastighetsavgift 189,8 173,9 189,8 173,9
Generella bidrag från staten 47,0 181,9 47,0 181,9
Summa 1 669,2 1 598,4 1 669,2 1 598,4
varav jämförelsestörande poster: 0,0 160,8 0,0 160,8

   varav generellt statsbidrag extra välfärdsmiljarder till kommuner 0,0 160,8 0,0 160,8

Not 8 Finansiella intäkter 2021 2020 2021 2020
Utdelning obligationer/aktier 2,5 5,5 2,6 5,8
Räntor från likvida medel 0,0 0,3 8,1 6,5
Räntor från utlämnade lån till kommunala bolag 5,9 7,2 5,9 7,2
Borgensavgifter 26,6 24,6 26,6 24,6
Övriga	finansiella	intäkter 1,3 1,8 91,5 1,8
Elimineringar inom koncernen 0,0 0,0 -39,4 -37,0
Summa 36,3 39,4 95,3 8,9
varav jämförelsestörande poster: 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 9 Finansiella kostnader 2021 2020 2021 2020

Räntor på upplåning –21,5 –21,9 –98,4 –104,7
Ränta på pensionsskuldsförändring –1,2 –1,4 –1,2 –1,4
Övriga	finansiella	kostnader –3,3 –1,3 –3,3 –1,3
Elimineringar inom koncernen 0,0 0,0 39,4 37,0
Summa –26,1 –24,6 –63,5 –70,4

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar 2021 2020 2021 2020
Anskaffningsvärde 3,7 3,7 8,3 7,9
Ackumulerade avskrivningar –2,6 –2,0 –6,9 –5,6
Bokfört värde 1,1 1,7 1,4 2,3
Avskrivningstider 5 år 5 år 5 år 5 år
Redovisat värde vid årets början 1,7 1,5 2,3 1,8
Investeringar 0,0 0,9 0,0 1,3
Försäljningar och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar –0,7 –0,6 –0,9 –0,8
Redovisat värde vid årets slut 1,1 1,7 1,4 2,3

Not 11 Mark, byggnader, tekniska anläggningar 2021 2020 2021 2020
Anskaffningsvärde 10 355,8 9	729,0 17	811,6 16 988,3
Ackumulerade avskrivningar –3	180,7 –3 052,9 –5 883,3 –5 612,6
Ackumulerade nedskrivningar –121,3 –121,3 –187,0 –146,0
Bokfört värde 7 053,8 6 554,8 11 741,4 11 229,7
Avskrivningstider 10–80 år 10–80 år 10–100 år 10–100 år
Redovisat värde vid årets början 6 554,8 5 998,9 11 229,7 10 596,2
Investeringar 757,6 863,4 1 004,4 1 110,2
Försäljningar och utrangeringar –3,3 –7,3 –37,5 –18,6
Nedskrivningar 0,0 –63,8 –41,0 –73,8
Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 4,0
Avskrivningar –254,7 –236,3 –414,3 –388,2
Övrig justering –0,6 0,0 0,0 0,0
Redovisat värde vid årets slut 7 053,8 6 554,8 11 741,4 11 229,7
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Not 12 Maskiner och inventarier 2021 2020 2021 2020
Anskaffningsvärde 1 663,2 1	587,6 4	927,5 4	777,5
Ackumulerade avskrivningar –1 209,8 –1 135,3 –2 842,8 –2	710,1
Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 –107,4 –112,2
Bokfört värde 453,4 452,3 1 977,2 1 955,1
Bokfört värde leasingtillgång fordon 14,5 17,0 14,5 17,0
Summa bokfört värde 467,9 469,4 1 991,7 1 972,2
Avskrivningstider 3–20 år 3–20 år 3–20 år 3–20 år
Redovisat värde vid årets början 452,3 430,6 1 955,1 1 922,5
Investeringar 77,0 99,4 222,5 274,8
Försäljningar och utrangeringar 0,0 –1,2 –3,4 –1,4
Nedskrivningar 0,0 0,0 –6,6 –54,0
Återföring av nedskrivningar 0,0 0,0 9,9 2,9
Avskrivningar –76,5 –76,5 –200,9 –189,8
Övrig justering 0,6 0,0 0,6 0,0
Redovisat värde vid årets slut 453,4 452,3 1 977,2 1 955,1
Redovisat värde vid årets början, leasingtillgång fordon 17,0 19,9 17,0 19,9
Förändring bokfört värde leasingtillgång –2,8 –0,4 –2,8 –0,4
Avskrivningar leasingtillgång 0,2 –2,4 0,2 –2,4
Redovisat värde vid årets slut, leasingtillgång fordon 14,5 17,0 14,5 17,0
Summa redovisat värde vid årets slut 467,9 469,4 1 991,7 1 972,2

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar 2021 2020 2021 2020

Aktier i Kristianstads Kommunföretag AB, KKF 344,0 344,0 0,0 0,0

Aktier i övriga koncernföretag 11,7 11,7 0,1 0,1

Aktier i Kommunassurans Syd 3,6 3,6 3,6 3,6

Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening* 48,6 48,6 48,6 48,6

Övriga aktier och andelar 2,2 2,2 15,8 5,5

Summa värdepapper och andelar 410,1 410,1 68,1 57,8

Utlämnade lån till koncernföretag 790,2 760,4 0,0 0,0

Förlagslån, Kommuninvest ekonomisk förening 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga utlämnade lån 0,6 0,8 0,6 0,8

Summa långfristiga fordringar 790,8 761,2 0,6 0,8

Uppskjutna skattefordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 201,0 1 171,3 68,7 58,5

* Insatsemission/andelskapital - Kommuninvest ekonomisk förening:
Kristianstads kommun har uppnått full medlemsinsats i Kommuninvest, 1000 kr/invånare baserat på 81 826 st invånare. Antal invånare låstes 2015 och gäller fram till 2024.  Insatskapi-
talet 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. 

Not 14 Bidrag till infrastruktur 2021 2020 2021 2020

Kristianstads kommun har inga aktiverade bidrag till infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 15 Förråd 2021 2020 2021 2020

Exploateringsfastigheter 141,7 128,6 141,7 128,6

Övriga förråd 21,5 22,0 55,3 59,4

Summa 163,2 150,7 197,0 188,0
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Not 16 Kortfristiga fordringar 2021 2020 2021 2020

Kundfordringar 67,2 91,1 130,3 144,8

Statsbidragsfordringar 174,3 192,1 174,3 192,1

Kortfristig fordran koncernkonto 12,3 20,0 0,0 0,0

Mervärdesskattefordringar 45,5 50,6 45,5 50,6

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 159,0 112,7 229,0 137,2

Övriga kortfristiga fordringar 42,9 42,5 33,9 38,2

Summa 501,2 508,9 613,0 562,8

Elimineringar av koncerninterna kortfristiga fordringar ingår med 0,0 0,0 624,5 501,1

Not 17 Kassa, bank 2021 2020 2021 2020
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. 854,1 552,3 873,0 562,8

Not 18 Eget kapital 2021 2020 2021 2020

Ingående balans 4 206,8 3	957,8 4 665,1 4 366,9

Effekter av ändrade redovisningsprinciper:

–	finansiell	leasing	samt	omklassificering	obeskattade	reserver	KRAB 0,0 0,0 –8,9 0,0

– justering uppskjuten skatt dotterföretag 2019 0,0 0,0 0,0 –1,2

Direktbokning mot eget kapital 0,0 0,0 0,2 0,0

Årets resultat 434,4 249,0 590,7 299,5

Summa 4 641,2 4 206,8 5 247,2 4 665,1

varav vatten- och avloppsverksamheten 5,0 0,4 5,0 0,4

varav resultatutjämningsreserv 267,6 267,6 267,6 267,6

Not 19 Minoritetsintresse 2021 2020 2021 2020

Kristianstad Airport AB 0,0 0,0 2,3 2,1

Summa 0,0 0,0 2,3 2,1

Not 20 Avsättningar till pensioner* 2021 2020 2021 2020

Avsättningar pensioner exklusive ÖK–SAP** 52,2 46,7 52,2 46,7

Avsättning pensioner avseende ÖK–SAP** 0,2 0,3 0,2 0,3

Avsättning pensioner avseende förtroendevalda 12,9 22,5 12,9 22,5

Andra pensionsavsättningar 0,0 0,0 8,6 9,4

Avsättning särskild löneskatt 15,8 16,9 15,8 16,9

Summa 81,2 86,5 89,7 95,9

Antal visstidsförordnanden

Politiker 3 6 – –

Tjänstemän 0 0 – –

Villkoren avviker inte från avtalspraxis på området.
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Not 20 Avsättningar till pensioner, fortsättning 2021 2020 2021 2020

Ingående avsättning pensioner 86,5 81,2 95,9 90,9

Nyintjänad pension 8,9 4,0 8,9 4,0

Ränte- och basbeloppsförändring 1,0 1,9 1,0 1,9

Ändring försäkringstekniska grunder 2,3 0,0 2,3 0,0

Pension till efterlevande 0,8 0,2 0,8 0,2

Övrig post –1,9 1,2 –2,8 0,9

Justering ingående balans, förtroendevalda –14,4 0,0 –14,4 0,0

Pensionsutbetalningar –3,8 –3,1 –3,8 –3,1

Förändring av löneskatt 1,9 1,0 1,9 1,0

Summa avsatt till pensioner 81,2 86,5 89,7 95,9

Aktualiseringsgrad 97% 97% 97% 97%

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

Pensionsförpliktelser i form av ansvarsförbindelse ***

Ingående ansvarsförbindelse 1 388,9 1 415,3 1 388,9 1 415,3

Ränte- och basbeloppsförändring 19,9 34,9 19,9 34,9

Aktualisering 0,0 0,0 0,0 0,0

Ändring av försäkringstekniska grunder 34,4 0,0 34,4 0,0

Pensionsutbetalningar –79,2 –74,8 –79,2 –74,8

Nyintjänande –0,4 0,3 –0,4 0,3

Övrig post –6,8 18,4 –6,8 18,4

Summa pensionsförpliktelser 1 356,8 1 394,1 1 356,8 1 394,1

Förändring av löneskatt –6,1 –5,1 –6,1 –5,1

Övrig pensionsförpliktelse 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ansvarsförbindelse 1 350,7 1 388,9 1 350,7 1 388,9

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 21.
Förpliktelse minskad genom försäkring: förmånsbestämd ålderspension och efterlevandepension försäkrat hos KPA.
Överskottsmedel i försäkringen uppgår till 12,6 mkr (2020: 6,9 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 utbetal-
ningar. Dessförinnan redovisas de som ansvarsförbindelse.

Not 21 Övriga avsättningar 2021 2020 2021 2020

Avsättning för Kristianstad Tennisklubb 0,3 0,3 0,3 0,3

Avsättning uppskjuten skatt 0,0 0,0 247,9 234,3

Summa övriga avsättningar 0,3 0,3 248,2 234,6
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Not 22 Långfristiga skulder 2021 2020 2021 2020

Lån i banker och kreditinstitut, ingående låneskuld* 3 030,0 2 392,0 7	850,5 6 980,3

Upplåning under året 255,0 638,0 257,2 875,0

Amortering under året –2,4 0,0 –52,4 –4,9

Summa låneskuld 3 282,6 3 030,0 8 055,2 7 850,5

Löptid, t.o.m. 5 år 3 135,1 2 310,0 7	147,2 –

Löptid, längre än 5 år 147,5 720,0 908,0 –

Genomsnittlig upplåningsränta, % 0,44 0,44 0,71 –

Genomsnittlig räntebindningstid, år 2,76 2,28 3,2 –

Förutbetalda anslutningsavgifter VA, ingående värde 213,9 168,1 213,9 168,1

Nya anslutningsavgifter under året 18,7 59,5 18,7 59,5

Resultatförda avgifter –9,5 –13,7 –9,5 –13,7

Summa förutbetalda anslutningsavgifter VA 223,0 213,9 223,0 213,9

Återstående antal år 18–30 19–30 18–30 19–30

Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde 130,1 123,7 130,1 123,7

Nya investeringsbidrag under året 4,3 12,1 4,3 12,1

Resultatförda investeringsbidrag –6,3 –5,6 –6,3 –5,6

Summa förutbetalda investeringsbidrag 128,1 130,1 128,1 130,1

Återstående antal år 24–33 25–33 24–33 25–33

Leasingskuld fordon 29,3 32,1 29,3 32,1

Leasingskuld byggnad 180,6 187,3 0,0 0,0

Summa	skuld	finansiell	leasing 209,9 219,3 29,3 32,1

Summa långfristiga skulder totalt 3 843,7 3 593,3 8 435,6 8 226,5

* Tilläggsupplysningar låneskuld
Finanspolicy för kommunen och dess kommunala bolag innehåller ramar för hantering av finansiella risker i samband med upplåning. Refinansieringsrisk, maxi-
malt 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 2021-12-31 hade Kristianstads kommun sex lån på på totalt 610 mkr räntesäkrade med derivat i form av sex ränteswappar med motsvarande belopp. 
Marknadsvärdet uppgår i bokslutet till -26,3 mkr där värdet i hög grad påverkats av swap med negativt marknadsvärde (-42,1 mkr) som under året övertogs från 
moderbolaget KKF AB. Denna ränteswap förfaller 2035. Räntekostnaden för räntesäkringarna uppgår till 5,3 mkr (2,4 mkr för år 2020). Genomsnittlig låneränta 
inklusive ränteswappar uppgår till 0,51 % (0,44% år 2020)  och exklusive ränteswappar till 0,35 % (0,36 % år 2020). Genomsnittlig räntebindningstid inklusive 
ränteswappar uppgår till 2,76 år (2,3 år 2020) och exklusive ränteswappar till 1,92 år (2,3 år 2020).

Finansiella leasingavtal, fordon

Totala minimileaseavgifter 14,7 17,7 – –

Nuvärde minimileaseavgifter 14,7 17,7 – –

Därav förfall inom 1 år 6,9 8,4 – –

Därav förfall inom 2-5 år 7,8 9,3 – –

Därav förfall senare än 5 år 0,0 0,0 – –

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat 0,0 0,0 – –

Operationella leasingavtal överstigande 3 år

Minimileaseavgifter: 0,3 1,8

Med förfall inom 1 år 0,1 1,0 – –

Med förfall inom 2-5 år 0,1 0,7 – –

Med förfall senare än 5 år 0,1 0,0 – –
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Not 23 Kortfristiga skulder 2021 2020 2021 2020

Leverantörsskulder 350,8 212,6 486,4 308,4

Kortfristig skuld koncernkonto 553,5 407,9 0,0 0,0

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter* 542,7 648,0 716,5 739,2

Preliminärskatt och övriga löneavdrag 56,9 66,3 56,9 66,3

Skuld till staten avseende bidrag till infrastrukturell investering 35,5 3,0 35,5 3,0

Övriga skulder till staten 43,4 78,5 43,4 78,5

Övriga kortfristiga skulder 93,0 105,8 124,5 156,7

Summa 1 675,8 1 522,1 1 463,1 1 352,1

   *varav beräknad upplupen pensionskostnad på avgiftsbestämd del 121,4 122,6 121,4 122,6

   *varav beräknad upplupen löneskatt 29,5 29,7 29,5 29,7

   *varav beräknad upplupen semesterlön och okompenserad tid 262,4 244,9 262,4 244,9

Not 24 Övriga ansvarsförbindelser, borgensåtaganden 2021 2020 2021 2020

Kommunala bostadsbolag 3 368,6 3 368,6 0,0 0,0

Övriga kommunala bolag 1	470,4 1 513,4 0,0 0,0

Bostadsrättsföreningar 27,5 28,7 27,5 28,7

Förlustansvar för Egna hem 0,0 0,0 0,0 0,0

Föreningar och organisationer 2,4 2,6 2,4 2,6

Övriga åtaganden* 8,0 7,9 8,0 7,9

Ställda säkerheter 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 4 876,9 4 921,2 37,9 39,2

*Övriga åtaganden: Borgensförbindelse avseende Regionmuseet Kristianstads pensionsskuld, 8,0 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 2021-12-31 
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	2021-12-31	uppgick	Kommuninvest	i	Sverige	AB:s	totala	förpliktelser	till	510	966	139	138	kronor	och	totala	tillgångar	till	518	679	
716	010	kronor.	Kommunens	andel	av	de	totala	förpliktelserna	uppgick	till	1,67	%	och	andelen	av	de	totala	tillgångarna	uppgick	också	
till	1,67	%.

Not 25 Justering för gjorda avsättningar 2021 2020 2021 2020

Förändring avsättning pensioner -4,3 4,3 -6,1 4,0

Skuldförändring löneskatt på avseende pensioner -1,0 1,0 -1,0 1,0

Förändring övriga avsättningar 0,0 -6,0 13,6 7,6

Summa -5,3 -0,7 6,4 12,6
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Not 26 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 2021 2020 2021 2020

Realisationsvinst/förluster materiella anläggningstillgångar 1,6 6,0 2,3 4,0

Redovisning av minoritetsintresse 0,0 0,0 0,0 0,2

Effekt av ändrad princip koncernkonsolidering 0,0 0,0 –8,9 –1,2

Övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 –0,5 –0,3

Summa 1,6 6,0 –7,1 2,6

Not 27 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2021 2020 2021 2020

Försäljningspris för övriga materiella anläggningstillgångar 1,8 2,5 40,3 16,0

Summa 1,8 2,5 40,3 16,0

Not 28 Ökning av långfristiga fordringar 2021 2020 2021 2020

Utlåning till koncernföretag 55,0 148,0 0,0 0,0

Övrig ökning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 55,0 148,0 0,0 0,0

Not 29 Minskning av långfristiga fordringar 2021 2020 2021 2020

Amortering avseende lån till övriga koncernföretag 25,3 20,9 0,0 0,0

Löst förlagslån Kommuninvest 0,0 10,6 0,0 10,6

Summa 25,3 31,5 0,0 10,6

Not 30 Investering i finansiella anläggningstillgångar 2021 2020 2021 2020

Förvärv av övriga andelar 0,0 0,4 10,4 1,5

Andelar Kommuninvest 0,0 10,6 0,0 10,6

Summa 0,0 11,0 10,4 12,1

Not 31 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 2021 2020 2021 2020

Omklassificering	andelar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 32 Ökning av övr långfristiga skulder 2021 2020 2021 2020

Förutbetalda investeringsbidrag –2,0 6,4 –2,0 6,4

Summa –2,0 6,4 –2,0 6,4

Not 33 Förändring av leasingskuld 2021 2020 2021 2020

Förändring av leasingskuld avseende fordon –2,8 –0,4 –2,8 –0,4

Förändring av leasingskuld avseende byggnad –6,6 –1,7 0,0 0,0

Summa –9,4 –2,1 –2,8 –0,4

Not 34 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 2021 2020 2021 2020

Betalning	till	Trafikverket	för	medfinansiering	av	GC-vägar 0,0 1,3 0,0 1,3

Summa 0,0 1,3 0,0 1,3
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DRIFTREDOVISNING – KOMMUNEN (ALLA BELOPP I MKR)
REDOVISNING  BUDGET AVVIKELSE

2021 2020 2021 2021
Kommunfullmäktige 8,2 7,9 10,2 2,1

   varav fullmäktige 5,4 5,2 7,3 2,0
   varav revisionen 2,7 2,7 2,8 0,1
   varav valnämnden 0,1 0,0 0,1 0,0

Gemensamma nämnden 0,0 0,0 0,0 0,0
Överförmyndarnämnden 10,6 10,0 11,7 1,1
Kommunstyrelsen inkl. KLK 203,5 204,9 208,6 5,0

   varav styrelsen 10,0 9,6 10,5 0,6
   varav kommunledningskontoret 193,6 195,3 198,0 4,4

Räddningsnämnden 71,9 69,2 71,2 –0,7
Barn- och utbildningsnämnden 2 290,3 2 247,1 2 323,3 32,9
Omsorgsnämnden 1 710,1 1 698,6 1 750,1 40,0
Arbete och välfärdsnämnden 524,8 511,9 495,4 –29,4
Tekniska nämnden 144,3 136,5 134,9 –9,4

   varav gator, parker, fastigheter 148,8 138,5 134,9 –14,0
   varav vatten och avloppsverksamheten –4,5 –1,9 0,0 4,5

Kultur- och fritidsnämnden 238,9 235,2 236,4 –2,4
Byggnadsnämnden 18,4 15,5 20,9 2,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 12,7 11,4 13,3 0,6
SUMMA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR 5 233,6 5 148,2 5 276,0 42,3

Finansförvaltning –5 668,0 –5 397,2 –5 326,4 341,6
ÅRETS RESULTAT –434,4 –249,0 –50,5 383,9

INVESTERINGSREDOVISNING – KOMMUNEN (ALLA BELOPP I MKR)
ÅRETS INVESTERINGAR TOTALT SEDAN PROJEKTENS START

Nämnd/bolag
"Utfall 
2021"

"Budget 
2021" Avvikelse

"Utfall 
ack."

"Total 
budget" Avvikelse

Kommunstyrelsen inkl förvaltningarna 40,9 111,9 71,1
varav Pynten pumpstation 1,0 4,5 3,5 17,8 148,5 130,7
varav skyddsvall Hammarslund 1,5 7,8 6,2 4,7 54,0 49,3

Gemensam nämnd 0,0 0,1 0,1
Räddningsnämnden 6,8 7,8 1,0
Barn- och utbildningsnämnden 14,0 32,9 18,8
Omsorgsnämnden 9,4 9,5 0,1
Arbete och välfärdsnämnden 0,7 0,9 0,2
Tekniska nämnden 760,1 1 117,9 357,8

varav Hjärtebackens förskola 9,5 23,0 13,5 94,5 108,0 13,5
varav Helgedal skola/förskola 23,4 30,3 6,9 153,6 160,0 6,4
varav Hammar förskola 1,4 46,6 45,1 2,3 62,0 59,7
varav Fröknegårdsskolan 14,7 7,8 –6,9 117,0 110,0 –7,0
varav Allöskolan 4,4 2,6 –1,8 5,0 393,0 388,0
varav Österslövs skola och Kämpaställets förskola 1,8 2,4 0,6 2,4 166,0 163,6
varav Milnerskolan ombyggnad 1,7 0,0 –1,7 1,7 126,0 124,3
varav Kristianstads badrike 219,7 231,5 11,8 374,6 510,0 135,4
varav Centralt reningsverk 110,4 210,1 99,7 236,8 684,0 447,2
varav CRV pumpstationer 5,1 4,5 –0,6 7,7 130,0 122,3
varav vattenverk Gärds Köpinge 48,8 85,7 36,9 96,7 158,0 61,3

Kultur- och fritidsnämnden 2,0 6,6 4,6
Byggnadsnämnden 0,4 1,9 1,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,0 0,5 0,5
Hjälpmedelscentrum 0,2 0,0 –0,2
Summa kommunen 834,5 1 290,0 455,4 – – –

ABK 245,8 259,5 13,7 359,2 705,2 346,0
varav Nyproduktion Lugnet 47,0 58,0 11,0 111,8 116,0 4,2
varav Nyproduktion Dammlyckan 3,1 0,0 –3,1 9,9 79,8 69,9
varav Nyproduktion Östermalmspark 46,4 39,5 –6,9 52,0 162,3 110,3
varav Gruppboende Färlöv 41,8 42,0 0,2 49,2 52,0 2,8

C4 Energi AB 145,0 143,0 –2,0 149,7 158,7 9,0
varav Mätarbyte 34,5 44,2 9,7 39,2 60,0 20,8

Renhållningen 5,0 22,6 17,6 5,0 22,6 17,6
Kristianstad Airport AB 1,7 5,1 3,4 1,7 5,1 3,4
Åhus Hamn 8,1 26,4 18,3 8,1 26,4 18,3
Summa bolagen 405,6 456,6 51,0 523,7 918,0 394,3

Totalt kommunkoncernen 1 240,1 1 746,6 506,4 – – –

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING



Ord och begrepp
Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda för sta-
digvarande bruk t.ex. byggnader, mark, 
aktier, inventarier, maskiner.

Avskrivning
Årlig värdeminskning av anläggnings-
tillgångar där avskrivningen sker utifrån 
förväntad nyttjandetid.

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

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

Drift- och investeringsredovisning
Redovisar utfallet i förhållande till bud-
geterade intäkter och kostnader på olika 
ansvars- och verksamhetsområden.

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar respektive 
skulder och avsättningar. Kommunens 
egna kapital består av anläggningska-
pital (bundet kapital i anläggningar för 
stadigvarande	bruk)	och	rörelsekapital	
(fritt kapital för framtida drift- och inves-
teringsändamål).

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

Finansnetto
Finansiella intäkter (t.ex. utdelningar, 
ränteintäkter)	minus	finansiella	kostna-
der	(t.ex.	räntekostnader).

Jämförelsestörande poster
Ekonomiska händelser som inte är ex-
traordinära men som ändå är viktiga att 
uppmärksamma vid jämförelser mellan 
olika år.

Kapitalkostnader
Samlingsbegrepp för planmässig avskriv-
ning och intern ränta.

Kassaflödesanalys
Beskriver hur verksamhet och investe-
ringar	har	finansierats	under	året	och	
hur likvida medel har förändrats.

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

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

Kommunalt uppdragsföretag
En juridisk person som utför en kommu-
nal angelägenhet utan att kommunen har 
ett	betydande	inflytande.	Delas	upp	i	an-
dra samägda företag (röstandelar under 
20		%)	samt	i	kommunala	entreprenader.

Kommunens samlade verksamhet
Den verksamhet kommunen bedriver i 
kommunkoncernen och i uppdragsföre-
tag.

Kommunkoncernen
Den kommunala förvaltningsorganisatio-
nen och kommunens koncernföretag.

Komponentavskrivning
En uppdelning av en anläggningstillgång 
i ett antal komponenter med olika livs-
längder	(avskrivningstider).

Likvida medel
Kontanter eller tillgångar som kan 
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 skatteintäk-
ter	och	statsbidrag	som	använts	för	att	fi-
nansiera verksamhetens nettokostnader.

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

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för 
investeringsbidrag.

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

Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggnings-
tillgång. 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 anläggningstill-
gång minus tillgångens bokförda värde.

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

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

Självfinansieringsgrad
Beskriver hur stor andel av årets inves-
teringar	som	finansieras	av	kassaflödet	
från den löpande verksamheten.

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

Soliditet
Andelen eget kapital av de totala tillgång-
arna,	d.v.s.	graden	av	egenfinansierade	
tillgångar. Beskriver den långsiktiga 
betalningsförmågan.

Årsarbetare
Antal anställda omräknade till heltidsan-
ställningar.
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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 samhällsbyg-
gande, 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 61-97

Ledning och styrning 62
Förvaltning och tillsyn 66
Risk och säkerhet 69
Barn	och	utbildning	 72
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Kommunala bolag 98–104
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C4 Energi AB 99
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Kristianstads Industribyggnads AB 104
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Ledning och styrning
Kommunstyrelsen har ett övergripande politiskt ansvar för att leda och samordna den kommunala 
verksamheten. Kommunledningskontoret ska bidra till en positiv utveckling och skapa förutsättningar 
för en ekologiskt, ekonomisk och socialt hållbar kommun, med rik, välmående natur och klimatsmarta 
samhällen präglade av minskad segregation och hög medborgerlig delaktighet.

Förvaltningen svarar för kommunöver-
gripande ledning, styrning, stöd och 
samordning. Vid årsskiftet bildades en 
gemensam serviceorganisation för kom-
munen inom förvaltningen. Det innebar 
ett tillskott med cirka 400 medarbetare 
och nya uppdrag inom områdena måltid, 
fordon, transport, lokalvård och intern 
service. Förvaltningen leds sedan i au-
gusti av kommundirektör Anders Johans-
son och biträdande kommundirektör 
Petar Cavala.

Årets händelser
För andra året präglades arbetet starkt 
av pandemin. I tät dialog med läns-
styrelsen och regionen har kommunen 
hanterat coronavirusets utmaningar med 
stora påfrestningar på många verksam-
heter. Stödpaket sattes in för det lokala 

förenings- och näringslivet. En extern 
utvärdering av samordningsstabens 
krisledningsarbete under pandemin gav 
gott betyg.
 Kommunens insatser för att förbättra 
förutsättningarna för det lokala närings-
livet	fick	också	höga	betyg	i	Sveriges	
Kommuner och Regioners jämförelse av 
näringslivsklimatet.  
 I december antogs en ny översiktsplan 
för staden Kristianstad. Arbete pågår en-
ligt handlingsplaner för stadsutveckling 
på Näsby och i centrum med starkt fokus 
på trygghet och attraktivitet. Viktiga steg 
i utvecklingen är en ny utbyggnadsplan 
för vallskydd, nya detaljplaner för rätts-
centrum och för Östermalms park och ett 
fortsatt starkt bostadsbyggande. Kommu-
nens köp av en del av galleriabyggnaden 
möjliggör en central gymnasieskola. 

Måluppfyllelse
Trots pandemins återverkningar har 
utvecklingsarbetet fortsatt med oförmin-
skad kraft. Nämnden antog ett styrkort 
för året med målformuleringarna inom 
Strategisk färdplan som ledord.  Flertalet 
mål inom styrkortet uppnås däribland 
införandet	av	fler	e-tjänster,	fler	effekti-
viserade processer samt emottagandet 
av praktikanter. Samtidigt kvarstår 
utmaningar inom vissa områden såsom 
sjukfrånvaro och tillgängligheten i antal 
obesvarade samtal. 

MEDARBETARE
Fokus har varit att samordna, utveckla 
och synliggöra möjliga synergier. Sjuk-
frånvaron ökade med 13,1 kalenderda-
gar och alla intervall ökade. Den långa 
sjukfrånvaron över 91 dagar ökade mest. 
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Både kvinnornas och männens sjukfrån-
varo ökade. Frisktalet minskade totalt 
och för både kvinnor och män.

EKONOMI

Driftanalys
Nämnden totalt visade ett överskott på 
5,0 miljoner kronor, varav kommunled-
ningskontoret redovisade ett överskott 
på	4,4	mkr.	Det	finns	flera	avvikelser	
som ligger bakom det positiva resultatet. 
En stor del av avvikelserna handlar om 
vakanser, vissa yrkeskategorier har visat 
sig extra svårrekryterade och det har 
skapat överskott.  
 Kopplat till covid-19 märks även 
under 2021 ekonomiska effekter. Bussre-
sorna för pensionärer är lägre än budget 

och många evenemang har under året 
ställts in vilket skapat överskott. Under 
året har det gjorts utbetalningar till 
föreningar med anledning av pandemin, 
samt extra bidrag till byggnadsföreningar 
2021. 
 Nämndens egna kostnader var 0,6 
mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen 
berodde på lägre kostnader för samman-
träden, transport och representation.

Investeringsanalys
Budgetavvikelsen för investeringar 
uppgick	till	+71	mkr.	Avvikelsen	förklaras	
till stor del av projekten för skyddsvallar 
(28	mkr)	och	exploateringar	(28	mkr).	
Planen för skyddsvallar är tagen under 
2021 och utfördelad i investeringsbudge-
ten över många år framåt. 

Framtiden
Visionen ”Vi lyfter tillsammans” stakar 
ut riktningen mot 2030, med ledor-
den Tillväxt, Tanke och Trivsel. I den 
strategiska färdplanen konkretiseras 
målsättningarna till 2024 inom de fem 
områdena:  Hållbarhet, Attraktivitet, 
Trygghet, Arbetsmarknad och Utbildning. 
Alla insatser ska genomföras utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv och med FN:s 
Agenda	2030	och	de	17	globala	målen	
som ledstjärna.
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Kommunfullmäktige, revisionen, valnämnden

Ekonomi (tkr) 2021 2020

Intäkter 100 96

Kostnader –8 258 –8 029

Årets resultat –8 158 –7 934

Budget 10 212 10 122

Driftbudgetavvikelse 2 054 2 188

Gemensam nämnd

Ekonomi (tkr) 2021 2020

Intäkter 35	797 37	224

Kostnader –35	797 –37	224

Årets resultat 0 0

Budget 0 0

Driftbudgetavvikelse 0 0

Investeringar 0 108

Antal årsarbeten 8 8

Personalkostnadsandel  %  12% 12%

Kommunstyrelsen inklusive  
kommunledningskontoret*

Ekonomi (tkr) 2021 2020

Intäkter 448 209 152 698

Kostnader –651	755 –357	596

Årets resultat –203 546 –204 897

Budget 208 556 207	401

Driftbudgetavvikelse 5 010 2 503

Investeringar 40 874 35 993

Antal årsarbeten 571 211

Personalkostnadsandel  %  49% 41%

* Gemensam service ingår i kommunledningskontoret from 210101
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MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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•	Kristianstad ska vara en ekologiskt, ekonomisk 
och socialt hållbar kommun, med rik, välmåen-
de natur och klimatsmarta samhällen präglade 
av minskad segregation och hög medborgerlig 
delaktighet

•	Öka andel fossilfritt drivmedel

•	Bidra med insatser för att stärka den 
biologiska mångfalden

•	Öka deltagandet i valet till kommun-
fullmäktige

 » Värdet för 2021 blev 65%.
 » Avstämning visar 13 mindre, 13 mellan och 14 

större insatser under 2021.
 » Valet sker 2022, arbete med ökat valdeltagande 

pågår.

•	Kristianstads kommun har en bred, hållbar och 
tillgänglig arbetsmarknad som möter morgon-
dagens utmaningar

•	Ta emot praktikanter, arbetsmark-
nadsinsatser	m.fl.

 » Antalet mottagna praktikanter, arbetsmark-
nadsinsatser	mfl	blev	77st	under	2021.

•	Kristianstad är en trygg kommun som präglas 
av tillit, jämlikhet och god tillgänglighet

•	Fastställd handlingsplan för Stadsut-
veckling Näsby  » Handlingsplan är framtagen.

•	Kristianstad är en kommun med god livskvali-
tet där invånare, näringsliv och organisationer 
ges utrymme att växa och utvecklas

•	Andel som kan rekommendera andra 
att	flytta	till	vår	kommun	(mäts	av	
SCB)

•	Attraktionsindex (mäts av Tenden-
sor)

•	Vad tycker du om vår kommun som 
en plats att leva och bo på (mäts av 
SCB)

•	Öka vår tillgänglighet – minska anta-
let obesvarade samtal, snitt per mån

•	Ökad tillgång till bredband

 » Mätning görs under 2022
 » Mätning görs under 2022
 » Mätning görs under 2022
 » Antalet obesvarade samtal per månad ökar 
och	slutade	på	77	i	snitt.

 » Tillgängligheten på bredband slutade på 
96,8%.

•	
U

TV
E

C
K
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N

G •	Hållbar tillväxt •	Framtagen etableringsstrategi  » Arbetet är påbörjat men inte helt färdigställt, 
kommer vara klart våren 2022.

•	Skapa effektivisering med hjälp av digitalisering
•	Tillgängliga e-tjänster

•	Effektivisera processer (ex automati-
sering/RPA)

 » 233 st tillgängliga e-tjänster har genomförts.
 » 28 st effektiviserade processer har genom-

förts.

•	
M

ED
AR

B
ET
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E •	Attraktiv arbetsgivare med stolta och engage-

rade medarbetare

•	Personalomsättning, avgångar

•	Anställningstrygghet, andel med 
tillsvidareanställning

 » Personalomsättningen till och med december 
låg på 8,4%.

 » Anställningstryggheten hamnade på 94,2% för 
perioden.

•	Attraktiv arbetsgivare med stolta och engage-
rade medarbetare •	Sjukfrånvaro, kalenderdagar

 » Sjukfrånvaron hamnade på 21 kalenderdagar 
per medarbetare. 

•	
E
K

O
N

O
M

I

•	Hålla den ekonomiska ramen •	Budgetavvikelse  » Budgetavvikelsen blev för Kommunlednings-
kontoret positiv.

Kommunledningskontorets styrkort 2021
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

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

Årets händelser
Verksamheten påverkades även i år av 
Coronapandemin. Under hösten släpptes 
dock vissa restriktioner och det gick att 
hålla några fysiska möten och utbildning-
ar innan Folkhälsomyndigheten införde 

nya råd och rekommendationer på grund 
av den ökade smittspridningen. 
 Under året genomförde PwC en 
uppföljande granskning av överförmyn-
darnämnden. Den visade att nämnden i 
allt väsentligt har vidtagit åtgärder med 
hänsyn till revisorernas tidigare syn-
punkter och rekommendationer. 

Måluppfyllelse
Inom	flera	målområden	pågick	ett	arbete	
och	det	finns	en	bit	kvar	innan	målen	är	
uppfyllda.
 En viktig del för att skapa en modern 
och rättssäker ärendehantering är att di-
gitalisera verksamheten. Handläggningen 
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är på väg att digitaliseras, bland annat 
genom att utredning sker för att digitali-
sera och effektivisera handläggningen av 
årsredovisningar och rekryteringen av 
ställföreträdare.  
 För att förbättra stödet åt ställföre-
trädare förbättrades  informationen på 
hemsidan. Verksamheten ser även över 
möjligheten att använda digital brevlåda 
eller annan säker kommunikationsväg 
för kommunikation med ställföreträdare 
och huvudmän.

MEDARBETARE
Arbetsmiljöenheten	(AME)	genomförde	
den hälsofrämjande insatsen ”Hållbar 

hälsa” för överförmyndarkansliets per-
sonal.

EKONOMI
Nämndens överskott för 2021 var 1 090 
tkr.

Framtiden
Mycket tyder på att antalet komplexa 
ärenden	blir	allt	fler.	Detta	ställer	större	
krav på ställföreträdarna, men även på 
överförmyndarverksamheten.
 Verksamheten följer utredningen 
Gode män och förvaltare – en översyn, 
SOU 2021:36. I den ses reglerna för över-
förmyndarverksamheten över för att de 
ska vara moderna och rättssäkra.

Överförmyndaren

Ekonomi (tkr) 2021 2020

Intäkter 30 92

Kostnader –10	627 –10 062

Årets resultat –10 597 –9 971

Budget 11	687 12 613

Driftbudgetavvikelse 1 090 2 643

Investeringar 0 0

Antal årsarbeten 6 6

Personalkostnadsandel  %  92% 90%
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MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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E •	Nöjda huvudmän

•	Korta tillsättningstider av 
nya ställföreträdare

•	Snabba byten av ställföre-
trädare

•	Standardiserad och 
effektiv rekrytering av 
ställföreträdare

 » Arbetet med rekryteringsprocessen har utvecklats för att få en bra matchning för 
huvudmännen. 

 » E-tjänsten för att anmäla intresse som ny ställföreträdare fungerar väl.

•	Nöjda ställföreträdare

•	Bibehålla korta gransk-
ningstider som medför 
snabbare utbetalningar

•	Rekommendera andra att 
ta uppdrag, enligt enkät

•	Tillgänglighet, enligt enkät

 » Granskningstiden	uppgick	till	7	månader	med	några	undantag.	
 » Enligt	enkät	har	73,8	%	svarat	att	de	kan	rekommendera	andra	att	ta	uppdrag.
 » Enligt enkät uppger 80,3 % att tillgängligheten är varken bra eller dålig, bra eller 

mycket bra. 

•	Hög rättssäkerhet
•	Antal ställföreträdare med 

mer än 10 huvudmän

•	Uppfyller Barnkonven-
tionen

 » 17	stycken.
 » Barnkonventionen tas i beaktan i det dagliga arbetet.

•	Ställföreträdare har 
rätt kompetens för sitt 
uppdrag

•	Antal icke kompletta 
årsredovisningar

•	Antal genomförda kompe-
tenshöjande utbildningar 

•	Antal genomförda kompe-
tenshöjande åtgärder

•	Nöjdhetsgrad, enligt fråge-
formulär efter genomförd 
utbildning 

 » 270	stycken.	
 » Utbildning för nya ställföreträdare har skett en gång varje månad. Informations-

träff för ställföreträdare genomfördes i november.
 » Individuella träffar har erbjudits ställföreträdarna i samband med inlämnandet 

av årsredovisningarna. 
 » Ej genomfört.

•	
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•	Effektivt digitaliserat 
arbetssätt för god 
service.

•	Andel digitala akter 

•	Antal e-tjänster

•	Standardiserade mallar

 » Inskanning av akter har påbörjats under året och pågår. 
 » 13 e-tjänster har införts. 
 » Mallar har uppdaterats i Wärna Go

•	
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•	Friska, engagerade, po-
sitiva och kompetenta 
medarbetare som trivs 
och har arbetsglädje, 
för främjande utveck-
ling och innovation i 
verksamheten

•	Sjukfrånvaro ÖFK

•	Frisktal ÖFK
 » Sjukfrånvaro:	7,4
 » Frisktal: 55,6 

•	
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•	Hög budgetrespekt •	Driftbudgetföljsamhet 
ÖFN  » Ett överskott i driften för helår 2021 på 1 090 tkr.

Överförmyndarnämndens styrkort 2021
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning
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Risk och säkerhet
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
Under det gångna året hanterades 
pågående pandemi, social oro och andra 
angrepp av kommunkoncernens olika 
verksamheter.	Vidare	intensifierades	
det aktörsövergripande brottsförebyg-
gande och brottsbekämpande arbetet 
ytterligare.	Genom	att	använda	befintligt	
planeringsunderlag i form av risk- och 
sårbarhetsanalyser, pandemiplan samt 
krisledningsplan tillsammans med med-
arbetarnas mycket stora engagemang 
kunde samhällsviktiga tjänster levereras 
i samtliga verksamheter inom förvalt-
ningen.
 En större skogsbrand drabbade 
Mönsterås kommun under juni månad. 
Medarbetare från Kristianstad deltog 
i släckningsarbetet. Regional samver-
kan mellan räddningstjänster blir allt 
vanligare när det sker större händelser 
i Sverige. Inom Skåne Nordost stärktes 
samarbetet ytterligare mellan räddnings-
tjänsterna via gemensamma projekt 
under året, exempelvis materialinköp för 
räddning vid insatser med tunga fordon 
och skogsbränder.
 Förvaltningen införskaffade fem mo-
torsprutor som på ett kraftfullt sätt kan 
användas för att bekämpa skogsbränder 
och begränsa översvämningar.
 Kommunens sätt att hantera pande-
mipåverkan utvärderades, via extern 
konsult, med fokus på stabsarbete vid 
krisledning. Syftet var att analysera och 
ge förbättringsförslag inför framtiden. 
Utvärderingen pekade på att kommunen 
har en planerad krisorganisation och ett 
välutvecklat arbetssätt som ger bra förut-
sättningar att hantera kriser.
 » Räddat	värde:	240	mkr	(-10	mkr)
 » Antal operativa insatser under året: 
1441	(-5	%)		

 » Antal samtal till Larmcentralen: 
597	000	(+2,4	%)		

Måluppfyllelse
Utryckningsverksamheten och larm-
centralen påverkades av covid-19 så 
att under en period var endast 2/3 av 
medarbetarna i tjänst. Påverkan på 
verksamheterna var dock hanterbar och 
kunde bedrivas under året med erforder-
lig numerär på plats.
 Utbildningar i brandskydd för kom-
munens medarbetare ställdes in under 
våren. Under hösten kunde utbildning-
arna återupptas men i begränsad form 
genom färre deltagare per utbildnings-
tillfälle. Andra delar av det förebyggande 
arbetet till exempel tillsyner kunde inte 
genomföras enligt plan. Räddningstjäns-
ten kunde inte delta på de olika årliga 
evenemang såsom ABK:s Österängsfes-
tival	med	flera	där	information	normalt	
förmedlas.
 Förvaltningens avdelning skydd och 
säkerhet samordnade kommunkoncer-
nens stabsarbete gällande covid-19. 
Stabsarbetet innebar omvärldsbevak-
ning, planering, sammanställning samt 
framtagande av beslutsunderlag.

MEDARBETARE 
Medarbetarna behöver kontinuerlig ut-
bildning för att förbättra förmågor. Under 
pågående pandemi kunde utbildningsin-
satser inte fortgå i normal takt gällande 
både hel- och deltidspersonal. Förhopp-
ningsvis kommer förvaltningen under 
2022 att kunna återuppta övningar och 
utbildningar i erforderlig omfattning. 

EKONOMI

Driftanalys
2021 års utfall blev – 0,6 mkr. Den faktor 
som påverkade ekonomin mest var 
covid-19.

Investeringsanalys
Leverantörer hade leveransproblem med 
anledning av covid-19, varför förvalt-
ningen kommer senarelägga investe-

ringar. Därmed har endast 84 % av årets 
budgeterade medel nyttjats. 

Framtiden
Sedan 2021 pågår det ett utredningsar-
bete inom Skåne Nordost avseende en 
gemensam larm- och ledningscentral. 
Under	det	kommande	året	intensifieras	
arbetet för att kartlägga gemensamma 
tjänster såsom trygghetslarm, kommunal 
felanmälan och bevakningstjänster samt 
identifiera	möjliga	ägandeförhållanden	
kopplat till tjänsterna.   
 Kamerabevakningen för kommunens 
egna anläggningar kommer att utvecklas 
under året i syfte att förbättra det interna 
skyddet. 
	 Under	flera	år	har	målsättningen	varit	
att förbättra samarbetet mellan rädd-
ningstjänsterna inom Skåne Nordost av-
seende räddningsuppdrag. Ett led i detta 
är att verka för att utöka antalet uppdrag 
i Larmcentralen. Från och med januari 
2022 kommer ytterligare en kommun, 
Perstorp, att larmas ut från Larmcentra-
len. 
 Den 1 april 2020 infördes en samord-
nad systemledning med ett fast inre befäl 
som bedrivits med god kvalitet. Detta 
arbete kommer att vidareutvecklas och 
ytterligare kvalitetssäkras under 2022.

Räddningsnämnden

Ekonomi (tkr) 2021 2020

Intäkter 28 239 25 315

Kostnader –100 113 –94 501

Årets resultat –71 874 –69 186

Budget 71	222 68 623

Driftbudgetavvikelse –652 –563

Investeringar 6 770 4 388

Antal årsarbeten 78 76

Personalkostnadsandel  % 68% 70%
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MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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•	Nöjda och stolta med-
borgare

•	Anspänningstid	för	trafikolyckor	
och brand i byggnad

•	Svarstider	för	trafikolyckor
 » Enligt beslutat handlingsprogram är anspänningstiden 90 sek. Förbätt-

ring har skett under 2021, men målet är ännu inte helt nått.
 » Övriga	kvalitetsmått	inom	120	SEK	uppfylls	men	avseende	trafikolyckor	

är snittet ca 130 sek

•	Ökad utbildningsnivå •	Utbildning allmän brandkunskap 
internt inom kommunen

 » Utbildningar	covid-19	anpassades	under	hösten.	1	700	har	utbildats	
jämfört med 4 300 år 2020.

•	Aktiva och trygga 
medborgare

•	Utbildning av deltagare i Civilför-
svarsorganisationen

•	Trygghetsriktade insatser i kom-
munen

 » Utfördes enligt plan under hösten, men i digital form
 » Aktiviteter genomfördes enligt plan

•	Information och 
service med hög till-
gänglighet

•	I samband med garage- och områ-
destillsyn: information till boende 
om brandskydd i hem

 » På grund av covid-19 genomfördes inga uppsökande aktiviteter av denna 
karaktär

•	Aktiva insatser för 
hållbar miljö

•	Implementera lokal kemikalie-
plan  » Arbetet är uppstartat men kommer att färdigställas 2022

•	
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•	Växande Kristianstad •	Hantering	av	demografiska	
förändringar

 » Aktiviteter ingick i det påbörjade RSA- arbetet (risk och sårbarhetsana-
lys)

•	God företagsamhet

•	Myndighetsgemensamma brotts-
bekämpande insatser för konkur-
rens på lika villkor

•	Styrdokument för tillstånds-
processen brandfarlig vara

 » På grund av covid-19 genomfördes inga aktiviteter
 » Styrdokumentet framtogs. Implementering kommer att genomföras 

under 2022

•	Förbättrad infrastruk-
tur

•	Digitalisering – utbildningar i 
kommunens gemensamma utbild-
ningsplattform

 » Arbetet med implementering av strategisk färdplan har prioriterats var-
för utbildningsplattformen kommer bli prioriterad 2022

•	
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E •	God hälsa och hög 
arbetstillfredsställelse

•	Sjukfrånvaro

•	Sjuklönekostnad

•	Medarbetare har kännedom och 

•	acceptans om verksamhetens mål 
och uppdrag

•	Medarbetare upplever att chef tar 
tillvara kompetens 

 » Sjukdagar/anställd är oförändrat, mot 2020 9,1 dagar/anställd
 » Sjuklönekostnaden har minskat marginellt jämfört med 2020
 » Informationsinsats har skett med hjälp av strategisk färdplan  
 » Uppföljning har skett under hösten via medarbetarsamtal 

•	Ökad delaktighet, ökat 
medskapande och 
ansvarstagande

•	Kunskap om förvaltningens olika 
uppdrag

•	Interna samverkanövningar

 » Avdelningar har informerat om varandras verksamhet
 » Samverkanövningar har inte genomförts i planerad omfattning

•	
E
K
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N

O
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I •	Ekonomisk kontroll 
under verksamhetsår

•	Avvikelse mot budgeterat resultat

•	Genomförandegrad av investe-
ringarna

 » - 0,6 Mkr, vilket beror främst på covid-19  
 » Vissa leverantörer kunde inte leverera 2021. 16 % av medlen behöver 

ombudgeteras till 2022

•	Ekonomisk kontroll 
över tiden •	Avvikelse mot budgeterat resultat  » Förvaltningens ordinarie verksamhet har ekonomisk kontroll. Vissa år 

har dock förvaltningen påverkats av extraordinära kostnader

Räddningsnämndens styrkort 2021
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning
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Barn och utbildning
Barn och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för kommunal utbildningsverksamhet från 
förskola till vuxenutbildning. Vi ansvarar för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och musikskola.

Den	fleråriga	och	förvaltningsgemensam-
ma satsningen ”Framgångsrik undervis-
ning”	fortsatte	med	flertalet	insatser	med	
fokus på barn och elevers måluppfyllelse. 
Likaså	fortskred	det	fleråriga	Skolverks-
projektet med insatser för att stärka 
utbildningens kvalitet för nyanlända barn 
och elever och för barn och elever med 
annat modersmål än svenska.

Uppdrag
Det	var	på	flera	sätt	ett	lika	spännande	
och innehållsrikt som utmanande verk-
samhetsår. Den pågående pandemin på-
verkade mer eller mindre samtliga verk-
samheter, som utsattes för utmaningar 
i olika omfattning, med periodvis hög 
frånvaro och undervisning på distans. 
 En god bild av dessa verksamheter fås 
genom förmedling av följande ungefär-
liga volymer och verksamheter: 18 000 
barn, elever och studerande, 3 000 tillsvi-
dareanställda medarbetare, därtill ett 
stort antal visstidsanställda, med mer än 
100 olika befattningar, 51 förskolor, 32 
fritidshem, 33 grundskolor, varav 13 med 
högstadier, 4 gymnasieskolor och drygt 
2,3 miljarder i budgetomslutning. 
 Därutöver vuxenutbildning, grundsär-

skola eller träningsskola, gymnasiesär-
skola, riksgymnasium, nationell idrotts-
utbildning, särskild utbildning för vuxna, 
yrkeshögskola, kommunal musikskola 
samt	flera	skolområdesövergripande	
enheter.

Årets händelser
Inom Barn och utbildningsnämndens 
omfattande ansvarsområde förekom 
ett stort antal händelser väl värda att 
omnämna och framhålla.
 På fokusskolorna Tollarp skola och 
Wendesgymnasiet fortsatte planerade 
insatser utifrån framtagna handlingspla-
ner. 
 Ett antal byggprojekt och renove-
ringar av olika omfattning färdigställ-
des och togs i bruk under året, såsom 
Hjärtebacke förskola och Nygårdskolan 
som utgör särskola, Fröknegårdskolans 
kök och matsal samt Milnergymnasiets 
kök och matsal. I slutet av året stod också 
Palettens förskola klar. 
 Byggarbete pågick på Helgedalskolan 
och med en spolplatta på Wendesgymna-
siet. 
 Planering pågick och beslut fattades 
i	flera	andra	skol-	och	förskoleprojekt	

såsom Allöskolan i centrala Kristian-
stad, Milnerskolan, Österslövs skola och 
förskola samt Hammar förskola. Under 
året fattades också beslut om inköp av 
C-delen av Galleria Boulevard för utveck-
ling av gymnasieskolan.
 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 tjänsteman-
nanivå. Jämfört med föregående läsår för-
bättrades kunskapsresultaten i årskurs 
9 vad gällde genomsnittligt meritvärde 
och behörighet till gymnasieskola efter 
genomförd lovskola. I gymnasieskolan 
försämrades genomsnittligt betygspoäng 
för kommunala skolor vårterminen 2021 
jämfört med 2020 och såväl andelen 
avgångselever som tog gymnasieexamen 
från yrkesprogram som de från högskole-
förberedande program minskade. 
 Uppföljningar påverkas i hög grad 
av att verksamheten baseras dels på 
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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 
visade att vårdnadshavare i förskola och 
elever i grund- och gymnasieskola var 
fortsatt generellt nöjda med verksam-
heterna, de upplevde i stort trygghet i 
förskole- och skolmiljön även om svaren 
varierade. Resultaten för gymnasieskolan 
försämrades 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. Denna kartlägg-
ning gav respektive verksamhet en 
mycket bra grund för arbetet med att 
fortsätta utveckla undervisningen. 
 Lovskola bedrevs såväl under som-
maren som på andra lov och läxhjälp 
erbjöds på samtliga grundskolor. 
 De lagstadgade kraven på moders-
målsundervisning medförde ökade 
insatser.

MEDARBETARE
Pandemin har påverkat sjuktal och 
frisktal under både 2020 och 2021. Den 
totala sjukfrånvaron hade vid årets slut 
sjunkit	(3,26	dagar)	till	20,25	dagar	per	
årsarbetare och år. För kvinnor minskade 
sjukfrånvaron med 3,62 dagar och för 
män	1,76	dagar.	Att	sjukfrånvaron	har	
minskat under 2021 jämfört med 2020 
är positivt, dock är det värt att notera att 
sjukfrånvaron 2020 var mycket högre i 

jämförelsevis med tidigare år. Höjningen 
under 2020 härleds till pandemin. 
 De personalgrupper i vilken frånvaron 
var	störst	var	förskollärare	(28,8	dagar)	
och	barnskötare	(32,5	dagar).	Lägst	
sjukfrånvaro hade gymnasielärarna (8,25 
dagar),	följt	av	grundskollärare	(13,4	
dagar).	Personalomsättning	låg	på	7	pro-
cent totalt och 6,5 procent för lärargrup-
pena. Behörighets- och legitimationsgrad 
var fortsatt hög vid jämförelse med andra 
kommuner i Sverige. 

EKONOMI

Driftanalys
Resultatet i driftbudgeten, motsvarande 
+32,9 mkr eller 1,4 procent av nettobud-
geten, omfattade såväl över- som under-
skott i de olika verksamhetsformerna. 
I huvudsak grundade sig resultatet på 
tillfälliga statsbidrag kopplade till co-
vid-19, samt lägre kostnader än budge-
terat 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 2022. Efterfrågan 
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inom fritidshem, grundskola och förskola 
blev högre än planerat medan den blev 
lägre inom gymnasieskolan. Kostnaderna 
för elever med behov av särskilt stöd 
ökade ytterligare och några skolor samt 
gymnasieprogram hade kostnader för 
omställning vid vikande elevunderlag. 
Omfattningen på riktade statsbidrag 
motsvarade ca 180 mkr.

Investeringsanalys
Investeringsbudgeten uppgick till 33 
mkr. Budgetramen avsåg investeringar i 
inventarier till nya skolor och förskolor, 
samt mindre fastighetsförändringar i 
verksamheterna. De större projekten 
som tekniska förvaltningen ansvarade 
för utgjordes primärt av förskolor och 
grundskolor för att klara det ökade be-

hovet av platser samt ersättning av äldre 
lokaler. 
 Överskott om +19 mkr härrörde sig 
främst till planerade men ännu inte 
genomförda inköp av inventarier samt 
mindre fastighetsförändringar, även i 
dessa fall grundat på covid-19.

Framtiden
Verksamheten kommer att fokuseras på 
barn och elevers kunskapsresultat och 
annan måluppfyllelse. Särskild vikt kom-
mer att läggas på:
 » Utveckling genom ”Framgångsrik 

undervisning” och ”Kärnan”
 » Utveckling av systematiskt kvalitets-

arbete, ”BUSK”
 » Riktade insatser kring språkutveck-

ling

 » Fokusskolor 
 » Fortsatt digitalisering
 » Kompetensförsörjning
 » Samarbete över kommungränser och 

med akademier

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomi (tkr) 2021 2020

Intäkter 471	149 510 024

Kostnader –2	761	490 –2	757	105

Årets resultat –2 290 341 –2 247 081

Budget 2 323 262 2 280 909

Driftbudgetavvikelse 32 921 33 828

Investeringar 14 047 23 866

Antal årsarbeten 2	719 3 052

Personalkostnadsandel  % 58% 62%
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MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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•	Trygga barn och elever 
med lust och motiva-
tion

•	Nöjdhetsindex 
Förskola

•	Nöjdhetsindex  
Grundskola

•	Nöjdhetsindex  
Gymnasieskola

 » Förskoleenkäten vårterminen 2021 visar på att majoriteten av vårdnadshavarna är 
nöjda. Medelvärdet ligger på 3,43 på skala 1-4, vilket är en liten försämring jämfört 
med vårterminen 2020 då det var 3,45.

 » Inga större skillnader i resultat för åk 4-9. Medelvärdet för påståendefrågorna har 
försämrats	marginellt	jämfört	med	föregående	år	(från	3,32	till	3,30).	Något	förbätt-
rade	resultat	för	åk	1-3	i	förhållande	till	föregående	år	(från	3,32	till	3,37). 
Skalan är 1-4.

 » 92,6 % av eleverna håller med om påståendet att deras skola som helhet fungerar 
bra. Vid mätningen året dessförinnan låg resultatet på 89,4 %.

•	
U

TV
E

C
K

LI
N

G •	Kunskapsresultat

•	Gymnasiebehörighet till 
yrkesprogram

•	Examen från högskoleför-
beredande program

•	Examen från yrkespro-
gram

 » Gymnasiebehörigheten till yrkesprogram har höjts sedan föregående år från 
81,9 % till 86,0 %, inklusive lovskola.

 » De	preliminära	resultaten	visar	en	minskning	från	87,6	%	till	86,1	%.
 » De	preliminära	resultaten	visar	en	minskning	från	88,5	%	till	87,4	%.

•	Miljö- och hälsofräm-
jande skola

•	Andelen	miljöcertifierade	
livsmedelsinköp ska öka 

 » Andelen	miljöcertifierade	inköp	är	densamma	våren	2021	som	våren	2020:	
48 %.

•	
M

E
D

A
R

B
E

TA
R

E •	Kompetent, motiverad 
och resultatinriktad 
personal

•	Andel behöriga lärare i 
grundskolan

 » Andelen	är	77,1	%,	en	ökning	med	2,9	%	jämfört	med	föregående	år.	Andelen	för	alla	
kommuner	i	landet	är	70	%,	en	ökning	med	1	%	jämfört	med	föregående	år.

•	God hälsa och hög 
arbetstillfredsställelse

•	Frisktal

•	Sjukfrånvaro

 » Frisktalen har ökat med 4,25 % jämfört med 2020, trots en viss ökning påverkas det 
fortfarande av rekommendationen kopplade till covid-19, att stanna hemma även vid 
lätta symtom.

 » Sjuktalen har minskat med 3,26 dagar till 20,25 dagar per anställd för första halvåret, 
sjukfrånvaron påverkas fortfarande av pandemin och riktlinjerna som säger att man 
ska vara hemma även vid lätta symtom. 

•	
E

K
O

N
O

M
I

•	Budget i balans •	Budgetavvikelse  » Överskott motsvarande 1,4 %. Överskottet beror främst på statsbidrag kopplade 
till covid-19.

Barn- och utbildningsnämndens styrkort 2021
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning
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Vård och omsorg
Omsorgsnämnden tillhandahåller individanpassad och professionell vård och omsorg för äldre och 
personer med funktionsnedsättning utifrån gällande lagstiftning.

Årets händelser 
Coronapandemin fortsatte att sätta 
prägel på vardagen i hela verksamheten 
under året. 
 I början av juli lanserade förvaltning-
en boken Dansa med corona, där medar-
betare på en av våra enheter berättar om 
sina erfarenheter och upplevelser under 
inledningen av pandemin. Boken har fått 
lovord och uppmärksamhet på olika håll i 
landet. 
 Utvecklingsarbete skedde inom digi-
talisering. Till exempel blev de digitala 
läkemedelsskåpen och digitala anslags-
tavlorna	fler	och	läkemedelsautomaterna	
börjades användas. Inom personlig 
assistans började man använda digital 
tidsredovisning. Införandet av verktygen 

Lifecare planering och Lifecare mobil 
omsorg	påbörjades	och	beräknas	finnas	
på alla enheter i juni 2022. Verktygen 
används i det dagliga arbetet för att kvali-
tetssäkra vården. Under våren lanserades 
även den digitala tjänsten "En bra plats" 
som stöd för anhöriga. 
 På vård– och omsorgsboenden ar-
betade förvaltningen med planering av 
nybyggnation, vakanshållning av lägen-
heter till följd av förändrade behov samt 
omvandling av enheter från boende med 
allmäninriktning till boende för personer 
med demenssjukdom. Inom funktions-
stöd gjordes kartläggning av behov och 
lokaler.
 Arbetet tillsammans med arbete– 
och välfärdsförvaltningen för att stärka 

samarbetet med fokus på medborgarens 
behov fortsatte utifrån en gemensam 
samordningsplan. Även volontärverk-
samheten utvecklades i samarbete mel-
lan förvaltningarna.
 Samverkan med regionen var till stor 
del varit kopplad till covid–19. 

Måluppfyllelse 
Förvaltningen uppnådde målen i per-
spektiven medborgare, utveckling och 
ekonomi. I perspektivet medarbetare 
uppnåddes målen delvis. 

MEDBORGARE
Målsättningen var att ge varje kund det 
stöd hen behöver med god kvalitet och 
hög grad av delaktighet, vilket möjlig-
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gjordes genom att arbeta med person-
centrerad och sammanhållen vård och 
omsorg. Under året utvecklades den 
interna samverkan och stärktes, bland 
annat genom att säkra kvaliteten på 
verkställighetsmöten.
 Flera indikatorer i styrkortet skulle 
följts upp via en återkommande nationell 
brukarundersökning inom äldreomsor-
gen. Denna senarelades, vilket innebar 
att resultat saknas för 2021. Enheterna 
arbetade med åtgärder kopplat till 
målet i styrkortet i form av sociala och 
kulturella aktiviteter för att minska 
upplevelsen av ensamhet samt åtgärder 
för förbättrade upplevelser kring mat- 
och måltidssituationer. En brukarunder-
sökning inom funktionsstöd visade på 

förbättringsområden inom delaktighet, 
kommunikation och trygghet.
 Andra områden där utvecklingsarbete 
skedde var digitalisering, teamet kring 
kunden och social dokumentation, vilket 
innefattar aktuella genomförandeplaner. 
Arbetet med att minska antal personer 
som en kund träffar under en 14–dagars-
period	(personalkontinuitet)	påverka-
des av pandemin och målet uppnåddes 
därför inte.
 Fler än 90 procent av enheterna 
genomförde aktiviteter för hållbar miljö 
och samtliga redovisade att de arbetade 
med förbättringsarbete under 2021.

UTVECKLING
Kompetensutvecklingsarbetet är ett 
prioriterat område. Äldreomsorgslyftet 

ökade möjligheten till utbildning på olika 
nivåer.
 Utvecklingsarbete med de evidensba-
serade metoderna Senior Alert och BPSD 
fortsatte under året, både på enhets– 
och verksamhetsnivå tillsammans med 
hälso– och sjukvården. 
 Under 2021 satsade förvaltningen på 
att öka andelen personal med utbildning, 
men trots detta sjönk andelen utbildade 
medarbetare. Antalet specialistunderskö-
terskor fyrdubblades däremot. 
 Förvaltningen använde modellen 
”utvecklande ledarskap” för att utveckla 
tillitsbaserad ledning och styrning och 
påbörjade utbildningar under året. 

MEDARBETARE
Sjukfrånvaron minskade under året men 
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var fortsatt högre än före pandemin. 
Långtidssjukfrånvaron ökade jämfört 
med	föregående	år.	Det	finns	tecken	på	
att förvaltningens rehabiliteringsarbete 
blev lidande till följd av arbetet med 
covid–19. 
	 Förvaltningen	har	under	flera	år	arbe-
tat med olika stödjande aktiviteter för att 
förbättra arbetsmiljön för enhetschefer. 
Trots detta ökade personalomsättningen 
för enhetschefer. Personalomsättningen 
bland sjuksköterskor och specialistsjuk-
sköterskor minskade. 

EKONOMI
Förvaltningen hade ett positivt resultat 
på 40 mkr, vilket motsvarade 2,3 procent 
av	budgeten	på	totalt	1	750	mkr.	Över-
skottet bestod främst av oförändrade 
eller minskade volymer och en mängd 
riktade statsbidrag. Staten satsade 
mycket pengar på äldreomsorgen och 
riktade dessa inom olika områden, vilket 
gav bättre förutsättningar och bekostade 
många av de satsningar som var igång 
eller på gång att startas upp. Statsbidra-
gen täckte också de ökade kostnaderna 
för inköp. 
 Kundtiden, den tid som medarbetaren 
är hos kunderna under arbetsdagen, 
låg nära eller över årets mål såväl inom 

hemtjänst som inom hemgångstöd och 
boendestöd. 

Investeringar
Årets investeringsbudget var på 9,5 mkr 
vilket användes till möbler, elcyklar, mar-
kiser, digitala lås, vårdsängar och mindre 
fastighetsförändringar. Under året påbör-
jades utbytet av vård– och omsorgsboen-
denas larmsystem vilket färdigställdes på 
fyra boenden.

Framtiden 
Kompetensförsörjning är en av de stora 
kommande utmaningarna. Efterfrågan 
på utbildad arbetskraft är större än till-
gången	för	flera	yrkesgrupper.	
	 Förvaltningens	bedömning	är	fler	
kunder på vård– och omsorgsboenden 
kommer ha kognitiv svikt/demenssjuk-
dom, men också andra former av mer 
komplexa behov. Inom hemtjänsten och 
funktionsstöd bedöms volymerna öka 
och	även	här	kommer	det	bli	fler	kunder	
med komplexa behov. Detta leder till 
ökade krav på kompetens. 
 Fortsatt digitalisering och utveckling 
inom välfärdsteknologi kommer också 
medföra förändrande arbetssätt som 
kräver kompetensutveckling. Även orga-
nisatoriska förutsättningar kan behöva 
ses över.

 Förvaltningens lokaler behöver få en 
högre standard både vad gäller inomhus– 
och utemiljön framöver. Behovet av nya 
lokaler som är anpassade för volymök-
ningar och de förändrade målgruppernas 
behov är stort främst för daglig verksam-
het och boende enligt LSS. 

Omsorgsnämnden

Ekonomi (tkr) 2021 2020

Intäkter 372	452 370	230

Kostnader –2	082	547 –2	068	786

Årets resultat –1 710 095 –1 698 556

Budget 1	750	142 1	707	911

Driftbudgetavvikelse 40 048 9 355

Investeringar 9 398 10 253

Antal årsarbeten 2	367 2	447

Personalkostnadsandel  % 62% 63%

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS)

Ekonomi (tkr) 2021 2020

Intäkter 87	694 85 369

Kostnader –87	694 –85 369

Årets resultat 0 0

Budget 0 0

Driftbudgetavvikelse 0 0

Investeringar 202 1 458

Antal årsarbeten 41 41

Personalkostnadsandel  % 24% 25%
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MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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•	Delaktiga nöjda och 
trygga kunder/pa-
tienter

•	Sammantagen nöjdhet med vård- och 
omsorgsboende/ hemtjänst

•	Påverkan/medverkan funktionsstöd

•	Mat och måltider 

•	Personalkontinuitet

 » Resultat Öppna Jämförelser redovisas i juni 2022. 
 » Högre värden än nationell nivå i brukarundersökning
 » Ökning jfr med 2020
 » 18 personer som kund möter under 14 dagar.

•	Hälsosamt liv

•	Sammanhållen vård och omsorg, antal 
inskrivna i mobilt vårdteam

•	Kundernas upplevelse av att de ofta 
besväras av ensamhet

•	Förebyggande verksamhet

 » Ökning jämfört med 2020.
 » Resultat Öppna Jämförelser redovisas i juni 2022.
 » Ökning jämfört med 2020.

•	Stöd, vård och omsorg 
på lika villkor •	Jämställda insatser för kunder  » Resultat Öppna jämförelser redovisas i juni 2022.

•	Aktiva insatser för 
hållbar miljö •	Aktiviteter för hållbar miljö  » Fler än 90 % av enheterna

•	
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•	En verksamhet för 
stöd, vård och omsorg i 
framkant

•	Ledarkompetens

•	Kompetens hos medarbetare

•	Andel specialistutbildade omvård-
nadspersonal

•	Evidensbaserade metoder

•	Förbättringsarbete

 » Påbörjad process
 » Andelen utbildad omvårdnadspersonal har minskat till 83,1 % (jäm-

fört	med	84,9	%	2020).
 » Det har skett en fyrdubbling av antalet specialistundersköterskor, 

från 6 till 24.
 » Ökning jämfört med 2020.
 » Genomförts	på	fler	än	90	%	av	enheterna

•	
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E •	God hälsa och hög 
arbetstillfredsställelse

•	Sjukfrånvaro

•	Långtidssjukfrånvaro

•	Personalomsättning enhetschefer

•	Personalomsättning sjuksköterskor

 » Minskning med 2,5 kalenderdagar jämfört med 2020
 » Ökning med 1,2 kalenderdagar jämfört med 2020
 » Ökad personalomsättning bland enhetschefer (14,8 % jämfört med 
6,8	%	2020).

 » Minskning från 35,4 % till 25,9 %

•	Hög grad av delak-
tighet, hög grad av 
medskapande och 
ansvarstagande

•	Delaktighet i framtagande av hand-
lingsplaner efter medarbetarenkät

 » Färre än 84 % av medarbetarna upplever att de har varit delaktiga i att 
ta fram handlingsplan, samtidigt redovisar enhetschefer att handlings-
planer tagits fram.

•	
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I

•	Ekonomisk kontroll
•	Driftbudgetföljsamhet

•	Kundtid hemtjänst

•	Kundtid hemgångsstödsteam

•	Kundtid boendestöd

 » Prognosticerat utfall på 40 mkr, överstiger budget med 2,3 %
 » Kundtid uppgår till 64,8 %.
 » Kundtid uppgår till 54,4 %
 » Kundtid uppgår till 55,2 % under perioden oktober–december.

Omsorgsnämndens styrkort 2021
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning
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Arbete och välfärd
Trygg uppväxt för barn och ungdomar är ett av förvaltningens viktiga målområden och där behovet 
av våra insatser fortsätter öka. Trygghetsarbete och att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna 
i kriminalitet är en del av utmaningarna. Nämndens interna prioriteringar präglas av viljan att bygga 
upp barn- och ungdomsverksamhetens ekonomiska resurser och med hjälp av pågående organisa-
tions- och effektivitetsöversyn ska uppdraget säkerställas.

Uppdrag
Nämnden har det politiska ansvaret 
för individ- och familjeomsorg samt att 
skapa förutsättningar för enskildas del-
aktighet i samhället genom arbete, sys-
selsättning och utbildningsinsatser för 
vuxna. Nämnden ska med utgångspunkt 
från kommunfullmäktige fastställda 
integrationspolitiska mål arbeta för att 
förebygga och motarbeta utanförskap 
genom att bereda förutsättningar för 

alla medborgares fullvärdiga delaktig-
het i samhället, främst genom tillgång 
till arbete sysselsättningsåtgärder och 
utbildningsinsatser.
 Uppdraget utförs genom arbete- och 
välfärdsförvaltningen.

Årets händelser
Den rådande pandemin medförde på-
skyndade nya lösningar för att möjliggö-
ra genomförandet av nämndens uppdrag. 

Digitalisering är ett viktigt område för att 
klara delar av våra utmaningar och tek-
niska verktyg bidrar till ökad delaktighet 
för våra medborgare.
 Pandemin förändrade förutsättning-
arna för en trygg uppväxt för barn och 
ungdomar. Många av de skyddsfaktorer 
som är nödvändiga för att ge barn och 
ungdomar de förutsättningar som de 
behöver för en skälig levnadsnivå föränd-
rades eller föll bort, till exempel ställdes 
fritids- och föreningsaktiviteter in eller 
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minskade. I augusti skedde en skjutning 
vid Gamlegårdens centrum, och uppsö-
kande arbete på plats på Gamlegården är 
ett	exempel	på	vad	som	fick	prioriteras	
om och ökades efter det.
 Fler insatser under året riktatdes mot 
ungdomar, och skedde i samverkan mel-
lan vår förvaltning och med andra aktörer 
inom kommunen. Under hösten erbjöds 
unga bosatta i utanförskapsområden att 
arbeta med att hålla staden ren inom 
projektet Arbetslivskunskap och under 
december arbetade ungdomar i kom-
munala helg- och lovjobb med liknande 
arbetsuppgifter.
 Inom Vuxenvärden startade en ny ma-
nualbaserad	metod	(CRA)	för	gruppverk-
samhet, vilket gav ytterligare ett verktyg 
som stöd för klienterna att uppnå en 
stabil drogfrihet och förbättrad livssitua-
tion.

Måluppfyllelse
Pandemin begränsade möjligheterna till 
gruppverksamheter men förvaltningen 
lyckades ställa om och anpassa för att 
möta behoven på individnivå.
 Orosanmälningar gällande barn och 
ungdomar fortsatte att öka. Antalet kom-
plexa barn- och ungdoms ärenden där det 
krävdes mer ingripande insatser i form 
av institutionsplaceringar eller konsu-
lentstödd vård ökade kraftigt.
 Förvaltningen klarade uppsatta mål 
för positiva behandlingsavslut för vuxna 
som söker stöd för bland annat missbruk.
 Andelen försörjningsstödstagare 
minskade jämfört med 2020 och andelen 
barn i familjer som uppbär försörjnings-
stöd minskade också. Uppföljning av 
förändringsarbetet med att klienter ska 
gå från försörjningsstöd till arbete ökade 
däremot	från	706	dagar	(2020)	till	747	
dagar.

 Andelen positiva avslut för arbets-
marknadsinsatser, svenska för invandrare 
och yrkesutbildningar klarade uppsatta 
mål.

MEDARBETARE
Förvaltningen klarade kompetensförsörj-
ningen i stort sett väl, men två verksam-
hetsområden hade utmaningar med 
kompetensförsörjningen. Det handlade 
om personalomsättning samt svårigheter 
att tillsätta vakanta tjänster på grund av 
få ansökningar eller brist på kompetenta 
sökande.
 Sjuktalen sjönk kraftigt och låg lägre 
än innan pandemins utbrott. Detta trots 
en ökning av korttidssjukfrånvaron under 
hösten, som berodde på ökade infektions-
sjukdomar som en effekt när pandemi-
restriktionerna minskade.

EKONOMI
Det ekonomiska resultatet för året blev 
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ett underskott på 29,3 mkr för förvalt-
ningens totala verksamhetsområde. 
Integrationsmedel och periodiserade 
intäkter som kan hänföras till 2021 in-
täktsfördes i sin helhet till resultatet.

Driftanalys
Utvecklingen inom verksamheten barn 
och ungdom innebar en brant kostnads-
ökning för externa institutions- och 
familjehemsplaceringar. En bidragande 
faktor till underskottet var den kraftiga 
ökningen av placeringar på hem för vård 
eller	boende	(HVB)	och	konsultentstödda	
familjehem. En annan bidragande faktor 
till nämndens underskott var svenska för 
invandrare	(SFI)	där	etableringsintäkter-
na minskade samtidigt som elevantalet 
låg kvar på en hög nivå.
Förvaltningen arbetade på uppdrag av 
nämnden med handlingsplan för effekti-
visering av verksamheten.
 Prognosen för vuxna missbrukare 
visade på ett överskott som är kopplat till 
att det just nu är få externa placeringar 
av vuxna missbrukare. Försörjningsstö-
det minskade något under 2021 från en 

hög nivå men trots minskning låg kostna-
den fortsatt över budgeterade medel.
 Överskottet på gemensam verksamhet 
berodde på återhållsamhet, vakanser och 
tidigare periodiserade externa intäkter.

Investeringsanalys
Ett överskott på 160 tkr som härrör sig 
från planerade men försenade inköp av 
inventarier. Medlen föreslås att överföras 
till 2022.

Framtiden
Förvaltningen fortsätter att utveckla 
arbetet mot våld i nära relation och 
hedersrelaterat våld utifrån kvalitet och 
rättssäkerhet för medborgaren. En ny 
struktur för styrning, ledning och utveck-
ling av frågorna ska leda till ett bättre 
samarbete och samordning.
 Det förebyggande arbetet och myn-
dighetsutövningen kring ungdomar och 
unga vuxna som riskerar att hamna i 
kriminalitet	intensifieras.
 Förvaltningen kommer att utveckla 
den interna öppenvården under 2022. 
Syftet med insatserna är att korta 
placeringstider och att undvika externa 

institutionsplaceringar. Arbetet med 
att säkerställa en god handläggning 
samt rekrytering av familjehem fortsät-
ter. Resursförstärkningen möjliggör en 
effektivare handläggning med kortare 
placeringstider externt som följd.
 Målet är att utveckla ett gemensamt 
arbete och synsätt kring budget, utfall 
och prognos i hela förvaltningen. Förvalt-
ningen ska säkerställa en sammanhållen 
uppföljning av ekonomi- och verksam-
hetsresultat samt stärka kompetensen 
kring de verktyg och processer som 
finns.

Arbete- och välfärdsnämndenmnden

Ekonomi (tkr) 2021 2020

Intäkter 217	674 184 463

Kostnader –742	450 –696 349

Årets resultat –524 776 –511 886

Budget 495 406 481 899

Driftbudgetavvikelse –29 370 –29 986

Investeringar 738 645

Antal årsarbeten 438 454

Personalkostnadsandel  % 51% 53%

ARBETE & VÄLFÄRD



VERKSAMHETSBERÄTTELSER  |  83

ARBETE & VÄLFÄRD

MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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•	Trygg uppväxt för barn 
och ungdomar

•	Behov tillgodosedda

•	Effektiva insatser

•	Förebyggande åtgärder

 » Uppföljning av andel utredningar som avslutas utan insats som återkommer med ny 
utredning inom ett år från avslutsdatum.

 » Lägre	andel	barn	0-17	år	lever	i	familjer	med	försörjningsstöd

•	Självförsörjande och 
trygg befolkning

•	Effektiva insatser

•	Trygghetsskapande 
åtgärder

•	Social hållbarhet

 » Positiva avslut efter avslutade arbetsmarknadsinsatser och svenska för invandrare
 » Andel försörjningsstödstagare av befolkning är minskad.

•	Drog- och missbruksfri 
befolkning

•	Effektiva insatser

•	Förebyggande åtgärder
 » Andelen positiva behandlingsbeslut enligt plan.
 » Genomförda målgruppsanalyser

•	
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G •	God tillgänglighet •	Brukardelaktighet

•	Bemötande
 » Återkoppling om bemötande och delaktighet i gällande IFO visar på ett gott 

resultat

•	Ett kvalitets/resultat-
inriktat ledarskap

•	Tydliga uppdrag och 
syften

•	Resultatstyrning

 » Alla verksamheter har fastställda uppdrag
 » Rutin för kvalitetsmodell framtagen och fastställd
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•	Hälsa
•	Medarbetarnöjdhet

•	Frisktal

•	Sjuktal

 » Medarbetarindex	71	%
 » Frisktal 60,6 %
 » Minskade sjuktal 3,9 sjukdagar per anställd.

•	Attraktiv arbetsgivare •	Arbetstillfredsställelsen

•	Kompetensförsörjning

 » HME	79	%
 » Personalomsättning 14,5 %
 » Tillsättning	87	%
 » Anställningstrygghet 92,2 %

•	Medarbetarskap •	HME – hållbart medarbe-
tarengagemang  » HME	79	%

•	
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•	God ekonomisk hus-
hållning

•	Budgetföljsamhet

•	Effektivt prognosverktyg

•	Omvärldsbevakning

 » Negativ budgetavvikelse om 29 mkr vilket innebär 6 % i avvikelse
 » Prognostiserat resultat vid delårsbokslut, 4 % negativ avvikelse

Arbete och välfärdsnämndens styrkort 2021
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning
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Teknik och infrastruktur
Under året som gått har genomförandet av flera stora investeringsprojekt fortsatt, såsom badriket, 
nytt centralt reningsverk och flera nya förskolor och skolor. Medborgarna i Kristianstad har också 
fått ta del av ny julbelysning och julmusik vid övergångsställen.

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

Årets händelser
Året både inleddes och avslutades med 
stora mängder snö, vilket innebar stora 
kostnader för förvaltningen avseende 
snö- och halkbekämpning. De höga elpri-
serna innebar också stora kostnader för 
förvaltningen under hösten.
 Pandemin med covid-19 fortsatte 
att påverka förvaltningen genom höga 
sjuktal, högre kostnader för grönytesköt-
sel samt minskade intäkter avseende 
parkering, uteserveringar och uthyrning.
 Under året installerades höj- och 
sänkbara pollare för att hålla obehörig 
trafik	utanför	gågatorna.	Ny	julbelysning	
som ramade in gågatorna och julmusik 

vid övergångsställena i korsningen Nya 
Boulevarden och Västra Boulevarden gav 
en	fin	helhetsupplevelse	under	jultid.
 Den nya Hjärtebacke förskola på 
Näsby lämnades över till barn- och 
utbildningsförvaltningen och invigdes i 
augusti. Även Palettens förskola på Öster-
malm blev klar under året och kommer 
att öppna i februari 2022. 
 I november gick det danska anlägg-
ningsföretaget Barslund i konkurs, vilket 
påverkade vägombyggnaden på Härlöv 
där företaget var huvudentreprenör. 
Förvaltningen lyckades lösa så att belägg-
ningsdelen av projektet kunde färdigstäl-
las	genom	befintlig	underentreprenör	
lagom till julhandeln.
 Rekreationsområdet i Prästaskogen 
invigdes under hösten. Det är ett nytt 
område som nås från Björket, Lasaretts-
boulevarden, Gustav Hellströms väg och 
Österäng.
 I augusti arrangerades gruppspel i 
damernas Champions League-kval på 
Kristianstads fotbollsarena. Förvaltning-
ens medarbetare arbetade febrilt för att 
på fem veckor anlägga en ny hybridgräs-

matta på arenan samt uppfylla övriga 
krav som UEFA ställde. UEFA var mycket 
nöjt med arrangemanget.
 Centrala reningsverkets ombyggna-
tion pågick och under året färdigställdes 
plattan och väggar började sättas upp. 
Byggnationen av nytt vattenverk i Gärds 
Köpinge fortlöpte som planerat och 
mycket av dess kringutrustning färdig-
ställdes. I Ripa färdigställdes entreprena-
den för att ansluta cirka 50 nya VA-abon-
nenter.
 Läs mer om VA-verksamheten i sär-
redovisningen.

Måluppfyllelse
MEDBORGARE
Av de medborgarförslag som lämnats in 
till kommunen hanteras en majoritet av 
tekniska förvaltningen. Vi nådde målet 
att ta beslut om minst 95 procent av 
förslagen inom ett år efter att förslagen 
togs emot.
	 För	vattenverken	blev	det	fina	resultat	
där samtliga dricksvattenprov var tjän-
liga under året. 
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 För avloppsreningen klarade fyra 
mindre verk tyvärr inte sina utsläpps-
krav. Anledningen var stora mängder 
tillskottsvatten under sommarens regn.
 Vi nådde målet att ha åtgärdsplaner 
klara och påbörja genomförandet efter 
resultatet från undersökningen hos våra 
hyresgäster i skollokalerna. Vad gäller 
Nöjd	kund-index	(NKI)	för	markupp-
låtelse arbetade förvaltningen med att 
den positiva trenden på NKI-mätningen 
skulle fortsätta och vi hamnade precis 
under målet. 

UTVECKLING
Det rådde brist på erfarna VA-projekt-
ledare på arbetsmarknaden och detta 
gjorde, tillsammans med en hög perso-
nalomsättning, att vi inte nådde vårt mål 
för ledningsförnyelsen. Personalomsätt-
ningen är även skäl till att den tekniska 

handboken inte kommer att vara på plats 
förrän nästa år.
 Vi nådde målet att få igång tre digitala 
processer i full drift: ägarbyte för fastig-
heter i vattenskyddsområden, dispens-
ansökning för körtillstånd på gågator och 
moms på VA-avdelningen.

MEDARBETARE
Förvaltningens frisktal förbättrades 
något under året, från 64,6 procent till 
65,7	procent,	men	vi	var	fortfarande	
påverkade av de hårda restriktioner som 
utfärdats under pandemin och nådde 
inte	målet	på	70	procent.	Sjukfrånvaron	
var i nivå med föregående år och vi låg 
långt ifrån målet.
 Den nylanserade temperaturmätaren 
distribuerades till medarbetarna två 
gånger under 2021. Det sammanvägda 
resultatet var samma vid båda mätning-

arna, varför vi inte nådde målet om att 
förbättra oss från föregående mätning.

EKONOMI

Driftanalys
Resultatet för förvaltningens skatte-
finansierade	verksamhet	blev	14	mkr	
sämre än budget. Avvikelsen mot budget 
berodde på höga kostnader för snö- och 
halkbekämpning, el och material samt 
händelser kopplade till covid-19 (ökade 
kostnader för skötsel av allmän plats och 
minskade intäkter avseende uteserve-
ringar,	parkering	och	hyror).	Vakanta	
tjänster bidrog positivt till resultatet. 
 VA-verksamhetens resultat blev ett 
överskott på 4,6 mkr som balanseras i re-
sultatfonden. Verksamheten påverkades 
av höga kostnader för el och material, 
men övertagande av privat exploaterade 
ledningar, vakanta tjänster och ett lågt 
ränteläge bidrog till det positiva resul-
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tatet. En långsiktig plan är framtagen 
avseende justering av VA-taxan för att 
säkerställa	finansiering	av	verksamhe-
tens kostnader.

Investeringsanalys
Total genomförandegrad för tekniska 
nämndens egna investeringar var 66 
procent i förhållande till budget. I den 
skattefinansierade	verksamheten	flyt-
tades	flera	projekt	mellan	budgetåren,	till	
exempel nybyggnationerna av Hammar 
förskola och Helgedalsskolan, samtidigt 
som några färdigställda projekt hade en 
lägre totalkostnad än budgeterat. De sto-
ra VA-projekten Centrala reningsverket 
och Gärds Köpinge vattenverk försenades 
och stora delar av kostnaderna förskjuts 
till kommande år.

Framtiden
Ledstjärnorna god arbetsmiljö, god etik, 
service och professionalism ska fortsätta 
genomsyra hela tekniska förvaltningens 
verksamhet.
 Vi ska tålas att jämföras med de bästa 
företagen och organisationerna med 
fokus på frågor som säkerhet, servi-
cegrad och omsorg om pengar. Närheten 
till medborgarna ger förvaltningen unika 
möjligheter att samarbeta mer och att 
tillmötesgå medborgarna så mycket vi 
kan.
 Det förtroende vi bygger upp hos 
medarbetare, medborgare och andra ger 
oss förutsättningar att arbeta strategiskt 
och vara med i kommunens framtida 
utveckling.

Tekniska nämnden – Tekniska förvaltningen

Ekonomi (tkr) 2021 2020

Intäkter 931 358 924 380

Kostnader –1 080 189 –1 062 838

Årets resultat –148 831 –138 458

Budget 134	867 138 892

Driftbudgetavvikelse –13 965 433

Investeringar 467 825 586 906

Antal årsarbeten 293 286

Personalkostnadsandel  % 15% 14%

Tekniska nämnden – vatten och avlopp (VA)

Ekonomi (tkr) 2021 2020

Intäkter 195 410 170	865

Kostnader –190 865 –168 932

Årets resultat 4 545 1 933

Budget 0 0

Driftbudgetavvikelse 4 545 1 933

Investeringar 292 305 285 441
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MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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•	Tjänligt dricksvatten (antal otjänliga vatten-
prov	i	ledningsnät	fram	till	abonnent)

•	0 st. 

•	1-3 st.

•		≥3	st.
 » Inget otjänligt vatten i ledningsnät fram till abonnent har 

detekterats under 2021. 

•	Ta fram åtgärdsplan utifrån resultatet av kun-
denkäten inriktad mot våra hyresgäster

•	Påbörjat genomförande

•	Åtgärdsplan klar

•	Åtgärdsplan inte klar

 » Handlingsplaner är upprättade för samtliga skolområden 
och för några är genomförandet påbörjat.

•	Beslut om medborgarförslag ska, utom i un-
dantagsfall, fattas inom ett år från att förslaget 
har lämnats in till tekniska nämnden (% av 
2020	års	medborgarförslag)

•	>95 % 

•	80-95 % 

•	< 80 %
 » 96 % är avgjorda inom ett år. 

•	SKR:s mätning av kommunernas myndighets-
utövning för kundnöjdhet: Tillf. markupplå-
telse	för	uteservering	och	torghandel	(NKI).

•	≥	70•	62-69

•	≤	61
 » Preliminärt resultat för 2021 är 69. 

•	Godkänd rening av avloppsvatten

•	Alla utsläppskrav klaras

•	Ett mindre verk klarar inte 
utsläppskrav

•	Ett	stort	eller	flera	mindre	
verk klarar inte utsläppskrav

 » Fyra reningsverk har inte klarat utsläppskraven. 

•	
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•	Säker vatten- och avloppsleverans. Reinveste-
ring	av	befintligt	ledningsnät,	huvudledningar	
för	vatten	spillvatten	och	dagvatten)

•	> 19 km

•	14 - 19 km

•	< 14 km

 » 9,4 km huvudledningar totalt för vatten, spillvatten och 
dagvatten förnyades under 2021. Orsaken är främst 
resursbrist beroende på personalomsättning. 

•	Ta fram en teknisk handbok för Anläggning 
och VA

•	Fastställd och implemen-
terad

•	Fastställd av FC

•	Ej fastställd

 » Arbetet har inte blivit klart. Orsaken är främst resurs-
brist beroende på personalomsättning. 

•	Digitaliseringsgruppen ska få igång digitalise-
rade	processer	i	fullskalig	drift	(antal)

•	Minst 3 st.

•	2 st.

•	Mindre än 2st.

 » Vi har fått igång tre processer som är i full drift. Digital 
robot för fastigheter med ägarbyte i vattenskyddat-
områden, dispensansökning - körtillstånd gågator och 
moms	bokföring	slagkonto	(ansvar	39).	
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E •	Sjukfrånvaro - Antal sjukdagar per medarbe-
tare och år

•	≤	8	sjukdagar	•	9 – 11 sjukdagar

•	≥	12	sjukdagar
 » Sjukfrånvaron blev 13,9 dagar/anställd. Det är ett par 

tiondelar lägre än 2020 då den blev 14,1. Pandemin är 
den bakomliggande orsaken båda åren. 

•	Frisktal, andelen medarbetare med högst 5 
sjukskrivningsdagar per år

•	Mer	än	70%•	Mellan 61-69 %

•	Mindre än 60 %

 » Frisktalet	landade	på	65,7	%.	Det	är	1,1	procentenhe-
ter bättre än 2020 då sjuktalet var 64,6. 

•	Genomföra temperaturmätare för trivsel, info, 
lärande arbetssätt, våra mål och ledningsför-
troende	(2	ggr	per	år,	70	%	svar)

•	Bättre resultat än föregående 

•	Likvärdigt resultat 

•	Sämre resultat än föregående

 » Den andra enkäten är genomförd. Genomsnittligt 
resultat blev 3,6 vid båda mätningarna. 
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•	Genomförandegrad för investeringar. Följs upp 
på de egna investeringsanslagen i budgeten 
(+/-	%	av	total	budgetram)

•	+/- 0 – 10 % 

•	+/- 11 - 19 % 

•	+/- > 19 %

 » Genomförandegraden avseende förvaltningens egna 
investeringar blev 66 %. Den största orsaken är en 
förskjutning i tid avseende Centrala reningsverket 
(större	del	av	kostnaderna	kommer	först	under	2022)	
samt historisk brist på resurser. 

•	Skattefinansierad	driftbudgetföljsamhet	(+/-	
%	av	total	kostnadsbudget)

•	+/- 0 – 0,2 % 

•	+/- 0,2 – 0,5 % 

•	+/- 0,5 %

 » Den	skattefinansierade	driftbudgetföljsamheten	blev	
-1,3 % Beror främst på höga kostnader för snöröjning, 
el och material. 

•	Taxefinansierat	resultat	(VA)	som	netto-
marginal	(Nettomarginal	=	resultat/omsätt-
ning*100)

•	0	=>	-	0,2	%	•	-	0,2%	=>	-	0,5	%	•	< - 0,5 % 

 » VA-verksamhetens resultat blev 2,4 %. Beror främst 
på övertagande av privat exploaterade ledningar samt 
vakanta tjänster. Dock har det även här varit höga 
kostnader för el och material. 

Tekniska nämndens styrkort 2021
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning
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Kultur och fritid
Kultur- och fritidsverksamheten spelar en viktig roll för tillväxt och attraktivitet samt har 
ett starkt medborgarperspektiv utifrån social hållbarhet, där barn och unga är en priorite-
rad målgrupp. Med bas i människors behov av sammanhang, stimulans och skapande ger 
kultur- och fritidsverksamheten rika möjligheter till delaktighet, eget utövande och ska-
pande genom hela livet.

Årets händelser
Pandemin präglade kultur- och fritidsåret 
med fortsatt ovisshet, omställning och 
anpassning. Året inleddes med stängda 
verksamheter; biblioteken, Tivolibadet, 
idrottsanläggningar, teatern och Kultur-
huset Barbacka. Efter tre veckor öppnade 
biblioteken igen, idrottsanläggningar 
öppnade under våren. Övriga verksam-
heter var stängda för allmänheten fram 
till hösten. 
 Flera utvecklingssatsningar landade, 
där prisade After School och Barnens 
bibliotek samt invigning av Digidel 
Kristianstad	stack	ut.	Friluftslivets	år	fick	
genomslag med aktiviteter för naturo-
vana. Musikalen Alice i Underlandet på 

Kristianstads teater bjöd publiken på en 
efterlängtad färgsprakande föreställning.

Måluppfyllelse
Trots allt! – kan Pandemin var en utma-
ning för Kulturnyckeln, så även för kurser 
och lovverksamheten. Till skillnad från 
året innan fanns erfarenhet och arbets-
sätt som innebar att mycket kunde 
genomföras. För biblioteken betydde 
begränsningar även nya lösningar: 
digitala arrangemang, take away och 
pop up-alternativ innebar att uppdraget 
som mötesplats för kultur, information, 
kunskap och demokratifrågor till stor del 
uppfylldes. Bokfestivalen genomfördes i 
hybridformat och erbjöd både livestrea-
made boksamtal med publik och digitala 

förinspelade program. Digidel Kristian-
stad, digitalt lärcenter, verksamhet för att 
stärka människors digitala delaktighet, 
invigdes i oktober. Tollarps bibliotek, 
kommunens första meröppna bibliotek, 
förbereddes för öppning 2022.
 Gamlegårdens bibliotek prisades med 
Region Skånes Kulturpalett för arbetet 
med After School och Barnens bibliotek. 
Biblioteket som trygg mötesplats skapar 
förutsättningar för att lättare delta i kul-
turaktiviteter. Barnens önskemål om ett 
Barnens bibliotek ledde till ett politiskt 
beslut om förändrade öppettider, enligt 
barnkonventionen. 
 För föreningslivet fortsatte verksam-
hetsanpassningar som i många fall även 
drabbade ekonomiskt. Kommunstyrelsen 



VERKSAMHETSBERÄTTELSER  |  89

KULTUR & FRITID

beslutade om förstärkt driftbidrag på 4 
mkr och ett förstärkt aktivitetsstöd på 
3 mkr. Utöver det ett krisstöd på 3 mkr 
för föreningar som tappat intäkter för 
arrangemang. 
 Med barn och unga i fokus ställdes 
åter lägerverksamheten om. Kulturlägret 
satsade på prova-på-aktiviteter - ett 
upplägg mer likt C4-lägret. C4-lägret gav 
deltagarna möjlighet att prova på aktivi-
teter med hjälp av 18 föreningar och 206 
feriearbetare. Nytt var Renhållningen 
Kristianstads aktiviteter med lekfullt 
återbruk. Till årets läger gjordes även ett 
lyckat samarbete med Lingenäs grund-
särskola.
 För sjätte året i rad arrangerades 
avgiftsfria lovaktiviteter för barn och 
ungdomar 6–18 år, med statliga och kom-
munala medel. 19 kommunala verksam-
heter och föreningar stod för aktiviteter 
under sommarlovet och åtta aktörer var 
delaktiga i att arrangera höstlovspro-
gram. 
 Friluftsbaden kunde öppnas och var 
välbesökta. Den 1 september öppnade Ti-
volibadet för allmänheten, vilket välkom-
nades av badgästerna. Besökstryck på fri-
luftsområden och badplatser hanterades 

med satsningar på skyltning, renhållning 
och samordning.
 Under festlig inramning med mingel 
och musik hyllades årets kulturpris-
tagare Maria Börjesson och kultursti-
pendiat Vera Kronbäck på Kulturgalan i 
Kulturkvarteret. På julafton genomfördes 
Julinblås med jultal på Stora torg för ett 
hundratal besökare.
 Inom kultur i äldreomsorgen genom-
fördes ett stort antal kulturarrangemang, 
på plats och i digital form.
 För satsningen Fritidsbanken innebar 
året iordningsställande av lokal och in-
samling av fritidsartiklar inför öppnande 
2022. Kristianstads badrike växte fram 
enligt plan och står klart för invigning 30 
september 2022.

MEDARBETARE
För	flertalet	medarbetare	präglades	arbe-
tet till stor del av oro, ovisshet och krav 
på omställning men också av kreativitet 
och	engagemang	för	att	finna	hållbara	
lösningar. Hemarbete för en del och 
att förhålla sig till föränderliga rekom-
mendationer och en höst med lättade 
restriktioner. Med nedläggning av Öster-
ängs bibliotek och Linderöds utlånings-
station kunde personalresurs omfördelas 

till Gamlegårdens bibliotek. För teatern 
och badet var stängning under våren en 
utmaning. Vid sidan av underhållsarbete 
och kompetensutveckling utfördes även 
arbetsuppgifter för andra förvaltningar. 
 Frisktalet 53 procent visar att hälften 
av medarbetarna haft korttidsjukfrån-
varo. Sjukfrånvaron landade på 15 dagar 
per anställd.

EKONOMI
Driftbudgeten redovisade ett underskott 
på 2,4 mkr, investeringsbudgeten ett 
överskott på 4,6 mkr inklusive ombud-
getering. 

Driftanalys
Ett underskott för övergripande verk-
samhet med 1,5 mkr på grund av 
minskade hallbokningar balanseras av 
ett överskott på 1,1 mkr utifrån inställda 
arrangemang och färre projektbidrag. 
Bibliotekets	överskott,	170	tkr,	beror	på	
vakanta tjänster samt inställda arrang-
emang. Teaterns överskott på 230 tkr 
handlar om lägre personalkostnad för 
timanställda på grund av få föreställ-
ningar. Vakanser och inställd verksamhet 
ger Kulturhuset Barbacka ett överskott 
på	470	tkr.	Badverksamhetens	mins-
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kade intäkter ger ett minus på 2,9 mkr 
inklusive förlorad intäkt på 400 tkr för 
Friskvårdshusets konkurs.

Investeringsanalys
Investeringar genomfördes till 30 
procent, en del beställt men ännu ej le-
vererat. Bibliotekens investeringar sköts 
fram med anledning av fokus på verk-
samhetsanpassning utifrån pandemin. 
Kulturhuset Barbackas ombyggnation 
av kontorslokaler är försenad. Budget 
konstnärlig	gestaltning	har	flerårspro-
cesser utifrån policy för 1 %-regeln, där 

underhållsplan konst beräknas vara 
färdig sommar 2022.

Framtiden
Med större fokus på social hållbarhet 
och barnkonventionen tydliggörs kultur- 
och fritidsverksamhetens roll utifrån 
menings full fritid, demokratiprocesser 
och inkludering. Resurser och priorite-
ringar för att hantera delaktighet och 
sammanhang i ett allt hårdare samhälls-
klimat är viktiga framtidsfrågor. 

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomi (tkr) 2021 2020

Intäkter 27	585 30 591

Kostnader –266 461 –265	769

Årets resultat –238 876 –235 178

Budget 236 450 235 210

Driftbudgetavvikelse –2 426 32

Investeringar 1 974 3 860

Antal årsarbeten 83 84

Personalkostnadsandel  % 19% 19%
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MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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•	Ett brett deltagande i 
kultur- och fritidslivet

•	Besökstal kultur- och fritidsanläggningar

•	Publikmängd arrangemang

•	Utlåning av barn- och vuxenmedia

•	Genomförda aktiviteter för äldre i samverkan med 
omsorgsförvaltningen

 » 625 900
 » 94 500, 58 digitala arrangemang
 » 175	880	barnutlån	och	265	860	vuxenutlån
 » Fritids- och idrottsaktiviteter inställt. Kulturaktiviteter, 

265 fysiska och 538 digitala

•	Ett brett och jämställt 
deltagande i aktiviteter 
för barn och unga

•	Deltagartillfällen	per	invånare	7-20	år,	aktivitets-
stöd

•	Procentuella	deltagartillfällen	flickor,	aktivitetsstöd•	Unika	deltagare	pojkar	och	flickor	7-20	år,	aktivi-
tetsstöd

•	Andel elever som deltar i Kulturnyckeln av totala 
målgruppen

•	Antal deltagare i Kulturhuset Barbackas kursverk-
samhet

•	Besök fritidsgårdar per invånare 10-18 år

•	Procentuella	besök	fritidsgårdar	flickor•	Deltagande C4-lägret och Kulturlägret

•	Simkunnighet årskurs 5

•	Procentuella utlån pojkar

 » 26,0 höst 2020 och vår 2021.
 » 44,5% höst 2020 och vår 2021
 » 6,1 procentenheters skillnad höst 2020 och vår 2021
 » 66% läsår 20/21
 » 665 deltagare under 2021
 » 4,29 fysiska besök/invånare 2021
 » 30,2% 2021
 » 316 deltagare C4-lägret, 63 deltagare Kulturlägret
 » 94,7%	läsår	20/21
 » 44% utlån pojkar 2021

•	Nöjda och stolta med-
borgare •	Brukarundersökning

 » Genomfört: C4-lägret
 » Sommarlovsaktiviteter Kulturlägret
 » Barbackas kursverksamhet

•	
U

TV
E

C
K

LI
N

G

•	Ett jämlikt kultur- och 
fritidsliv

•	Fritidsbanken

•	Inventering fysisk tillgänglighet

•	Digitalt lärcenter på biblioteken

•	Meröppet bibliotek

 » Planeras öppna 2022
 » Genomfört
 » Invigdes i oktober
 » Tollarps bibliotek öppnar vår 2022

•	En ledande frilufts-
kommun

•	Ranking friluftskommun

•	Friluftsplan

•	Skåneleden Vattenriket

 » 2020 plats 12
 » Pågående
 » Pågående

•	Ett	utvecklat	inflytande	
och påverkansperspek-
tiv för barn och unga

•	All personal ska genomgå SKR:s webbutbildning 
kring barnkonventionen.  » Genomfört
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•	God hälsa och hög 
arbetstillfredsställelse

•	Frisktal

•	Sjukfrånvaro, dagar/anställd
 » 52,6%
 » 15,25 dagar/anställd 2021

•	Delaktighet, medska-
pande och ansvarsta-
gande

•	Personalomsättning, tillsvidareanställda  » 10,7%	2021
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•	Budgetrespekt •	Driftbudgetföljsamhet

•	Genomförandegrad investeringar
 » Resultat -2,4 mkr
 » 30% genomförandegrad

Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2021
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning
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Planering och samhällsbyggande
Byggnadsnämnden har det politiska ansvaret för plan- och byggfrågor i kommunen samt för kommu-
nens mätverksamhet, kartframställning och geografiska information. Nämnden ansvarar även för den 
kommunala lantmäterimyndigheten.

Årets händelser
Verksamheten inom nämndens ansvars-
område hade ett fortsatt ökat ärende-
inflöde.	Bland	annat	av	lov-	och	anmäl-
ningsärenden.	Inflödet	under	2021	ökade	
med 20 procent jämfört med 2019. Det 
var	en	ökning	med	ytterligare	7	procent	
jämfört med 2020 som också det var ett 
rekordår. 
 Under hösten tecknas ett avtal med 
Lantmäteriet för uppladdning av digitala 
detaljplaner, vilket kommer att vara ett 
krav för de detaljplaner som påbörjas ef-
ter den 31 december 2021. Kristianstads 
kommun kommer att använda den natio-
nella geodataplattformen för att leva upp 
till de krav som ställs på kommunen för 
åtkomst av digitala underlag.  

Måluppfyllelse
Grunden inom nämndens ansvarsområde 
för 2021 var utvecklingsmålet hållbar 
samhällsutveckling. Arbetet under året 

syftade till att bidra till att skapa en 
än mer attraktiv kommun med ökat 
bostadsbyggande samtidigt som det 
planerades det för långsiktigt hållbara 
boendemiljöer. Tillsammans med miljö- 
och hälsoskyddsavdelningen togs en 
rapport fram rörande hur hållbarhets-
aspekterna ska komma in på ett bättre 
sätt i den fysiska planeringen och övriga 
samhällsbyggnadsprocessen. 
 Behovet av att effektivisera och 
digitalisera samhällsbyggnadsproces-
sen är stort och bidrar även det till ökad 
hållbarhet. Digitaliseringsarbeten pågår 
inom	flera	av	förvaltningens	arbetsom-
råden. Syftet med digitaliseringen är att 
förenkla, förtydliga och underlätta för 
alla som har kontakt med förvaltningen. 
Många av våra medborgare och verksam-
hetsutövare	efterfrågar	fler	och	bättre	
digitala tjänster för att kommunicera 
med oss. Under hösten arbetade verk-
samheterna inom nämndens ansvarsom-
råde		med	implementering	av	flera	nya	

e-tjänster. Vidare har man också arbetat 
för att skapa goda förutsättningar för nya 
arbetssätt där smart data är nyckeln till 
att	identifiera	såväl	nya	samverkansmöj-
ligheter som att möjliggöra andra sätt att 
analysera data.
 God kommunikation och hög service-
nivå är också nära sammanlänkat med di-
gitalisering och vårt hållbarhetstänk och 
också med kommunens mål för trygghet 
och attraktivitet. Det ska vara enkelt att 
ta del av och förstå våra budskap, vi ska 
bjuda in till dialog och det vi säger ska 
vara sant och korrekt. Samma perspektiv 
ska genomsyra vårt bemötande och vårt 
servicetänk. 

MEDARBETARE
Duktiga och erfarna medarbetare är en 
förutsättning för att beredning av ären-
den ska ske effektivt och rätts säkert. Det 
är därför strategiskt viktigt för nämnden 
att kunna rekrytera och behålla kompe-
tenta ledare och medarbetare, som trivs 
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och växer i organisationen. Introduktion 
av nya medarbetare är jätteviktig. 
 Som ett led i arbetet med strategisk 
kompetensförsörjning färdigställdes en 
digital introduktion. Bland annat för att 
få medarbetaren att känna sig välkom-
men, och för att skapa de allra bästa för-
utsättningarna att komma in i arbetet så 
enkelt som möjligt. Att nu en del av den 
är digital gör det möjligt för medarbetare 
att i lugn och ro och när det passar dem 
ta del av bra och nyttig information för 
arbetet.

EKONOMI

Driftanalys
Resultatet för året blev ett överskott 
med 2,4 mkr. Överskottet förklaras dels 
av	ökat	ärendeinflöde,	dels	lägre	övriga	

kostnader i form av verksamhetsutveck-
lande kostnader som omvärldsbevak-
ning, kompetenshöjande aktiviteter samt 
konsulter och programlicenser. 

Investeringsanalys
Investeringsbudgeten visade ett över-
skott med 1,5 mkr vilket förklaras av att 
beställd mätbil fått leveransförseningar 
och kostnad kommer därför först under 
2022 samt att upphandling av mätinstru-
ment inte hunnits med under året.

Framtiden
Även framöver kommer digitaliserings-
arbetet 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 
inom hela samhällsbyggnadsprocessen.

Byggnadsnämnden 

Ekonomi (tkr) 2021 2020

Intäkter 37	769 35	372

Kostnader –56 145 –50 881

Årets resultat –18 376 –15 509

Budget 20	873 19	937

Driftbudgetavvikelse 2 498 4 428

Investeringar 407 625

Antal årsarbeten 59 59

Personalkostnadsandel  % 71% 72%
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Byggnadsnämndens styrkort 2021
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning

MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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•	Smart, professionell 
och rättssäker verk-
samhet

•	Fastställt gemensamt innehåll i grundkartan

•	Fastställt gemensamt innehåll i nybyggnads-
kartan

•	Fastställt tillgängliggörandet av digitala 
detaljplaner i nationell plattform

•	Framtagna förebyggande riktlinjer gestalt-
ningsfrågor och varsamhetsfrågor

 » Arbetet är påbörjat och arbetas med kontinuerligt.
 » Arbetet är påbörjat och arbetas med kontinuerligt.
 » Alla förutsättningar klara för digitala detaljplaner med start 

2022-01.
 » Arbetet har inte kunnat inte fortskrida på grund av hög arbetsbe-

lastning.

•	Öppen enkel kom-
munikation och hög 
servicenivå

•	3D-visualisering – förbättrat möjligheterna 
till visning

•	Översyn	av	flödet	mellan	förvaltning	och	
medborgarcenter 

•	Införandeprojekt: ny miljö för webbkartor

•	E-tjänster utvecklade

•	Antagen IT-/digitaliseringsstrategi för 
förvaltningen

•	Tillämpningsgrad av aktiviteter från antagen 
IT-/digitaliseringsstrategi

 » Granskning av tillgängliga data pågår
 » Översyn utförd och förbättringsförslag utreds.
 » Alla förutsättningar klara.
 » Flera e-tjänster utvecklats.
 » Ett första steg var en workshop inom samhällsbyggnads-

processen.
 » IT-/digitaliseringsstrategi ännu ej fastställd.
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•	Hållbar samhällsut-
veckling

•	Framtagen värderingsmodell för hållbar-
hetsaspekter i detaljplaneringen inklusive 
förslag till metodik för balansering och 
kompensation

•	Utvecklat plattform för befolkningsstatistik 
via karttjänst

 » Framtagen rapport och förslag till handlingsplan.
 » Tillgängliggjort viss statistik i kartform.
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E •	Modern och attraktiv 
arbetsgivare

•	Aktiviteter enligt strategisk kompetensför-
sörjning

•	Utrett	flexibelt	arbetsliv	efter	pandemin
 » Aktiviteter enligt plan utförda.
 » Utredning	kring	flexibelt	arbetsliv	efter	pandemin,	”det	nya	

normala”.

•	Stolt organisation med 
högt medskapande

•	Genomlysta processer inom administration

•	Utförd case-/övningsdag i tvärgrupper

•	Intern information sprids om ärenden eller 
frågor tagna i intern SSAM-grupp/nämnden

 » Administrativa	processer	genomlysta	och	flera	rutiner	fram-
tagna.

 » Case-/övningsdag i tvärgrupper inställd pga rådande restrik-
tioner.

 » Intern information sprids regelbundet på MSF-timme.
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•	Optimerad resursan-
vändning

•	Utförd genomlysning av användandet av 
tidsredovisning

•	Aktivt arbeta med att söka externa medel/
projekt

•	Utrett möjligheterna för gemensamt ärende-
hanteringssystem

 » Genomlysning och förbättring av användandet av tidsredovis-
ning utfört.

 » Arbetet med att söka externa medel/projekt fortlöper.
 » Utredning av möjligheterna för gemensamt ärendehanterings-

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

Årets händelser
Som för så många andra i vårt samhälle 
har även 2021 till stor del präglats av co-
ronapandemin. Trängseltillsynen tillkom 
som nytt arbetsområde och innebar allt 
från förbyggande arbete till uppföljning 
av klagomål och föreslagna smittskydds-
åtgärder.  
 När året summeras framstår ändå 
bilden av att omställningen till arbete 
med trängseltillsyn har fungerat mycket 
väl och i god dialog med verksamheter 
och allmänhet. Merparten av miljö- och 
hälsoskyddsnämndens ordinarie verk-
samhet har också kunnat genomföras 
som planerat.   

Måluppfyllelse
Grunden för 2021 har legat i att skapa 
en hållbar samhällsutveckling. Under 
året arbetar verksamheten för ett grönt 

och inkluderande samhälle med stärkt 
biologisk mångfald och livskvalitet. I linje 
med den strategiska färdplanen och mål-
området hållbarhet har verksamheten 
tillsammans med planavdelningen tagit 
fram en rapport rörande hur hållbarhets-
aspekterna ska komma in på ett bättre 
sätt i den fysiska planeringen och övriga 
samhällsbyggnadsprocessen. Ihop med 
förslag	på	handlingsplan	finns	målsätt-
ningen att öka kvalitén i de livsmiljöer vi 
planerar.
 Under året har en stor del av arbets-
insatserna fokuserat på grunduppdraget 
för att säkerställa att såväl den planerade 
som oplanerade tillsynen har utförts. 
Viktigt har också varit att säkerställa att 
verksamheter och medborgare förstår 
våra beslut och är nöjda efter kontakten 
med oss. 
 God kommunikation och hög service-
nivå är också nära sammanlänkat med 

vårt hållbarhetstänk och också kommu-
nens mål för trygghet och attraktivitet. 
Samma tänk ska genomsyra verksam-
hetens arbete med bemötande, till-
gänglighet och service. För att bidra till 
måluppfyllelsen arbetar verksamheten 
för en smart, professionell och rätts-
säker verksamhet inom nämndens hela 
ansvarsområde. Satsningen på digitalise-
ring fortsätta med syftet att öka servi-
cegraden ytterligare och förenkla för 
medborgaren.	Allt	fler	inspektionsrap-
porter och informationer sker nu digitalt 
och integration av e-tjänster fortlöper. 
Samhället idag förväntar sig att det ska 
gå att vara helt digital i sin kommunika-
tion med kommunen om så önskas. Det 
ställer i sin tur krav på digitalisering och 
optimering av såväl arbetsprocesser som 
verksamhetssystem. 

MEDARBETARE
Duktiga och erfarna medarbetare är även 
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det en förutsättning för att beredning 
av ärenden ska ske effektivt och rättssä-
kert. Det är därför strategiskt viktigt för 
nämnden att kunna rekrytera och behålla 
kompetenta ledare och medarbetare, 
som trivs och växer i organisationen. 
Introduktion av nya medarbetare är jät-
teviktig. 
 Som ett led i arbetet med strategisk 
kompetensförsörjning har en digital 
introduktion färdigställts. Bland annat 
för att få medarbetaren att känna sig väl-
kommen och för att skapa de allra bästa 
förutsättningarna att komma in i arbetet 
så enkelt som möjligt. 

EKONOMI

Driftanalys
Utfallet blev ett överskott med 951 tkr. 

Överskottet	har	flera	förklaringar,	främst	
högre intäkter i form av statsbidrag för 
trängseltillsyn.

Investeringsanalys
Investeringsbudgeten visade ett över-
skott med 533 tkr vilket förklaras av att 
upphandlat verksamhetssystem ännu 
inte blivit leveransgodkänt och kostnad 
kommer därför först under 2022.

Framtiden
Allt	fler	medborgare	önskar	och	förvän-
tar sig kunna vara digitala i sin kontakt 
med kommunen. Det innebär större 
krav på tillgänglighet, servicenivå och 
arbetssätt. Därför kommer arbetet med 
att bland annat digitalisera arbetspro-
cesser fortsätta under kommande år. 

Målsättningen med digitaliseringen är 
att använda resurserna så effektivt som 
möjligt, samt ge ännu bättre service till 
medborgarna och bidra till nytta för vår 
miljö.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ekonomi (tkr) 2021 2020

Intäkter 9 392 10 041

Kostnader –22 096 –21 482

Årets resultat –12 704 –11 440

Budget 13	297 12 941

Driftbudgetavvikelse 593 1 501

Investeringar 0 10

Antal årsarbeten 25 25

Personalkostnadsandel  % 85% 83%
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens styrkort 2021
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning

MÅL INDIKATOR KOMMENTAR

•	
M

E
D

B
O

R
G

A
R

E

•	Smart, professionell 
och rättssäker verk-
samhet

•	Samsynskontroll på minst 3 ärenden per 
handläggare

•	Minst 90 % av planerad tillsyn har genom-
förts under året

 » Samsynskontroll har skett enligt plan.
 » Minst 90 % av planerad tillsyn har genomförts under året.

•	Öppen enkel kom-
munikation och hög 
servicenivå

•	Översyn	av	flödet	mellan	förvaltningen	och	
medborgarcenter

•	E-tjänster utvecklade

•	Antagen IT-/digitaliseringsstrategi för 
förvaltningen

•	Tillämpningsgrad av aktiviteter från anta-
gen IT-/digitaliseringsstrategi

 » Översyn utförd och förbättringsförslagen utreds
 » Flera e-tjänster utvecklats.
 » Ett första steg var en workshop inom samhällsbyggnads-proces-

sen som hölls under hösten.
 » IT-/digitaliseringsstrategi ännu ej fastställd.

•	
U

TV
E

C
K

LI
N

G

•	Hållbar samhällsut-
veckling

•	Framtagen värderingsmodell för hållbar-
hetsaspekter i detaljplaneringen inklusive 
förslag till metodik för balansering och 
kompensation

 » Framtagen rapport och förslag till handlingsplan.

•	
M

E
D

A
R

B
E

TA
R

E •	Modern och attraktiv 
arbetsgivare

•	Aktiviteter enligt strategisk kompetensför-
sörjning

•	Utrett	flexibelt	arbetsliv	efter	pandemin
 » Aktiviteter enligt plan utförda.
 » Utredning	kring	flexibelt	arbetsliv	efter	pandemin,	”det	nya	

normala”.

•	Stolt organisation med 
högt medskapande

•	Genomlysta processer inom administration

•	Utförd case-/övningsdag i tvärgrupper

•	Intern information sprids om ärenden eller 
frågor tagna i intern SSAM-grupp/nämnden

 » Administrativa	processer	genomlysta	och	flera	rutiner	fram-
tagna.

 » Case-/övningsdag i tvärgrupper inställd pga rådande restrik-
tioner.

 » Intern information sprids regelbundet på MSF-timme

•	
E

K
O

N
O

M
I

•	Optimerad resursan-
vändning

•	Utförd genomlysning av användandet av 
tidsredovisning

•	Aktivt arbeta med att söka externa medel/
projekt

•	Utrett möjligheterna för gemensamt ärende-
hanteringssystem

 » Genomlysning och förbättring av användandet av tidsredovis-
ning utfört.

 » Arbetet med att söka externa medel/projekt fortlöper.
 » Utredning av möjligheterna för gemensamt ärendehanterings-

system har avbrutits. 
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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 9 215 bostäder och 232 lokaler 
i kommunen. I koncernen ingår de hel-
ägda dotterbolagen AB Allön som förval-
tar äldreboende i Kristianstad kommun, 
Specialfastigheter i Kristianstad AB som 
förvaltar fastigheter för kommunal verk-
samhet, C4 Parkerings AB som förvaltar 
fastigheter för parkeringsrörelse samt C4 
Kabel TV AB som är vilande.

Årets händelser
Pandemin fortsatte vilket innebar att 
organisationen anpassades till nya 
arbetssätt och den digitala omställningen 
påskyndades. Bolagets krisgrupp följde 
pandemins utveckling. 
Bolaget förvärvade under året Vapenbro-
dern	5	och	7	samt	Mårten	Persson	11.	
Fastigheterna Kärnmakaren 1, 4 och 5 
med totalt 80 bostäder såldes. I kvarte-
ret Lugnet färdigställdes 48 bostäder.  
Arbetet med att omvandla Östermalms 
Park till ett modernt bostadsområde med 
300 bostäder pågick. Produktionen av 

bostäder i Färlöv, Tollarp och Åhus på-
gick. Solceller installerades och driftsat-
tes på byggnader inom kvarteret Lugnet, 
Sommarlust och Näsby. I AB Allön pågick 
produktion av gruppboende i Färlöv och 
Åhus samt projektering för ett vård- och 
omsorgsboende i Tollarp.

Måluppfyllelse
Bolaget	fick	ett	starkt	resultat	vilket	
främst berodde på reavinst i samband 
med försäljning av fastigheter. Detta 
trots ökat underhåll och kostnader för 
sanering och nedskrivningar av bokförda 
värden för byggnader som rivs i samband 
med omvandlingen av Östermalms Park 
och Vapenbrodern. Goda arbetsinsat-
ser av personalen, god uthyrningsgrad 
för bostäder och lokaler, och gynnsamt 
ränteläge bidrog även till det goda resul-
tatet. Bolaget hade hög frisknärvaro som 
kommer av nöjda medarbetare, aktivt 
förebyggande hälsoarbete, gemensamma 
aktiviteter och friskvårdssatsningar. 
Bolaget är en viktig samhällsaktör med 
ansvar för bostadssociala frågor som 
trygghet, trivsel och integration, samt för 
bostadsförsörjning och stadsutveckling 
som kommit kommunen och medborgar-

na till godo. Under året uppförde bolaget 
nya bostäder, renoverade och planerade 
för nya publika ytor för gemenskap och 
rekreation. Bolaget var delaktig i att ut-
veckla stadskärnan och dess attraktivitet. 
Detta genom strategiska förvärv, hållbara 
renoveringar, innovativa besökspunkter, 
attraktiva kommersiella lokaler och ge-
nom aktivt arbete i Kristianstad City.  

Framtiden
ABK fortsätter att arbeta för nöjda hyres-
gäster, en positiv utveckling i Kristian-
stads kommun genom nyproduktion av 
bostäder, underhåll av fastigheter, omtan-
ke 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) 2021 2020

Nettoomsättning 826	274 818 094

Resultat	efter	fin.	
poster 62 124 39 555

Soliditet  % 15,9 14,9

Nettoinvesteringar 245	760 240 628

Antal anställda 231 228
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C4 ENERGI AB

Uppdrag
C4 Energi ABs verksamhet omfattar 
eldistribution,	fjärrvärme,	elproduktion,	
fjärrkyla,	biogas,	fibernät,	Elhandel	och	
energirelaterade tjänster. Uppdraget är 
att leverera miljövänliga produkter, tjäns-
ter och service med hög leveranssäkerhet 
till konkurrenskraftiga priser. Ägardirek-
tiv anger förväntad lönsamhet.

Årets händelser
Höga elpriser och periodvis kallt väder 
bidrog till ett mycket starkt resultat. 
 C4 Energi hade vid årsskiftet ca 10 000 
elhandelskunder. Elförsäljningen 2021 
uppgick	till	100	GWh	(84	GWh,	2020).	
 Fjärrvärmeförsäljningen uppgick till 
369	GWh	(321)	och	elproduktionen	till	
83	GWh	(62).	Eldistributionen	uppgick	
till	518	GWh	(486).	
 Solcellsparken har sitt första helår 
i drift och en andelsförening bildats 
och köpt ca 1/3 del av parken. Bolaget 
erbjuder attraktiva elavtal direkt och 
via andelsföreningen. Efterfrågan på 
solcellsanläggningar och lösningar för 
elbilsladdning ökar kraftigt.
	 Fiberutbyggnaden	nådde	97	procent.	
37	967	fastigheter	är	endera	uppkopp-
lade	eller	ligger	nära	fibern	och	kan	
anslutas. 
 I Karpalund producerades 62 GWh 
(57)	biogas	varav	38	GWh	(37)	sålts	som	
fordonsgas. Via gasledning köper nu HK 
Scan ca 14 GWh/år biogas, som ersätter 
fossil gasol för ångproduktion.

Måluppfyllelse
Prisnivån på bolagets produkter och 
tjänster är konkurrenskraftiga och har 
en	stark	miljöprofil.	I	årlig	Nils	Holgers-
son-undersökning ligger C4 Energis 
elnät-	och	fjärrvärmepriser	kring	snittet	
i Sverige.
 Ägardirektivets krav på soliditet 30 
procent och avkastning på sysselsatt ka-
pital	7	procent	uppnås.	Fiberutbyggnad	
till	99,8	procent	(enligt	nationella	mål)	år	
2025 kommer att nås eller överträffas.

Framtid
Tillväxten i elhandeln gör bolaget 
starkare rustad för en elhandlarcentrisk 
affärsmodell och blir ett mer komplett 
energiföretag
 En ny elnätsreglering för elnäts-
bolagen 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 kan påverka lönsamheten i 
bolagets kraftvärmeproduktion. EU taxo-
nomin kan leda till minskade möjligheter 
att använda restprodukter från skogsbru-
ket som bränsle.
 Efterfrågan på solceller och lösningar 
för elbilsladdning bedöms öka. C4 Energi 
erbjuder kunder olika engagemang i den 
storskaliga solcellsparken. Fler solcell-
sparker kan komma att byggas.
 Genom att erbjuda mer av kundnära 

service och tjänster stärks kundrelatio-
nerna.
 Biogasverksamheten är en viktig del 
för att upprätthålla ett lokalt kretslopps-
arbete.	Elektrifiering	av	busstrafiken	i	
Skåne är ett hot mot biogasens lönsam-
het, då alternativ avsättning av gas kan 
minska lönsamheten. Stor osäkerhet 
råder avseende statliga bidrag och skat-
tebefrielse, gör det svårare att genomföra 
långsiktiga investeringar. Konkurrensen 
från dansk biogas är fortsatt stark.
 Fiberutbyggnad enligt ägardirektiv ge-
nomförs enligt plan. Telia kontrakterades 
under 2021 som ny kommunikationso-
peratör från och med 2023. Satsningar 
görs inom ”Internet of Things” tillämp-
ningar. Fiberinfrastrukturen är en viktig 
förutsättning för framtida utveckling av 
samhället inom många områden.
	 Elektrifiering	i	samhället	ökar	kraftigt.	
Där	har	lokal	kraft-	och	fjärrvärmepro-
duktion en viktig roll genom att möjlig-
göra	elektrifieringen	genom	att	avlasta	
effekter för uppvärmningsändamål och 
bidra med lokal elproduktion.

C4 Energi AB (koncernen)

Ekonomi (tkr) 2021 2020

Nettoomsättning 684 253 541 608

Resultat	efter	fin.	
poster 128 061 41 858

Soliditet  % 45,8 43,5

Nettoinvesteringar 147	435 129 891

Antal anställda 98 98
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RENHÅLLNINGEN KRISTIANSTAD

Uppdrag
Renhållningen Kristianstad har som 
huvud uppdrag att på ett effektivt sätt 
samla in och omhänderta kommuninvå-
narnas kommunala avfall med fokus på 
bästa service, miljö- och kundnytta.

Årets händelser
Kristianstads nya återvinningscentral 
Returum fyllde 1 år i september. Under 
året byggdes Renhållningens miljöpeda-
gogiska verksamhet upp och välkomnade 
en variation av olika målgrupper. Som 
en del av miljöpedagogiken togs också 
barnboken ”Mika och Humlan” fram med 
fokus på hållbarhet. Boken är riktad till 
målgrupp förskoleklass.
 Under året stöttade bolaget Bromölla 
kommuns avfallshantering i förberedan-
de syfte för en kommande avfallssamver-
kan mellan de två kommunerna.
 Hösten 2021 öppnade Maträddarna, 
ett samverkansprojekt som arbetar med 
att minska matsvinn och öka den sociala 
hållbarheten i Kristianstad. Under de 
första tre månaderna samlades totalt 5,5 
ton mat in från livsmedelsbutiker och 

delades ut till hushåll i ekonomisk utsatt-
het.
 Kristianstad utsågs till tredje bäst i 
Sverige gällande avfallshantering och 
bolagets anställda tog tillsammans fram 
en ny vision för personalen, bolaget och 
invånarna: Bidra till en hållbar framtid – 
du också.

Måluppfyllelse
Bolaget utgick från medborgarnas behov 
för att fortsätta skapa förutsättningar för 
en bra service. Årets utvecklingar satsade 
på hållbara och samhällsnyttiga fram-
steg. För att vara en attraktiv och modern 
arbetsgivare arbetade bolaget aktivt med 
delaktighet, engagemang och ansvarsta-
gande mot sina medarbetare. Ekonomin 
fortsatte att planeras långsiktigt och 
kostnader sågs över löpande.
 Bolaget redovisade ett positivt resul-
tat 2021 på 488 tkr före skatt, vilket ökar 
upp skulden till abonnenterna.
 Under 2021 var investeringsvolymen 
ca 5 mkr.

Framtiden
Renhållningen kommer att fortsätta ut-

veckla sin verksamhet för att leda vägen 
inom avfallshantering. Med kunskap om 
avfallshantering som grundstomme vill 
bolaget inspirera och engagera för en 
mer hållbar utveckling.
 Planeringsarbetet inför etapp 2 på 
Returum, som ska bli en återbruksby 
med möjligheter att lämna, köpa och laga 
begagnade saker, fortsätter. Den tredje 
och sista etappen kommer att innefatta 
flytt	av	bolagets	nuvarande	verksam-
het med kontor, lager och verkstad från 
Långebro ut till Returum.
 Under 2022 kommer stort fokus att 
läggas på förberedelser inför bildningen 
av ett gemensamt bolag för avfallssam-
verkan med Bromölla kommun.

Renhållningen Kristianstad

Ekonomi (tkr) 2021 2020

Nettoomsättning 120 609 121	637

Resultat	efter	fin.	
poster 0 0

Soliditet  % 4,5 7,0

Nettoinvesteringar 5 134 48 816

Antal anställda 82 78
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ÅHUS HAMN & STUVERI AB

Uppdrag
Åhus Hamn & Stuveri AB är ett hamnbo-
lag med delat ägarskap mellan Kristi-
anstads kommun 54 procent och Åhus 
Stuveriintressenter AB 46 procent vars 
uppdrag är att utveckla verksamheten 
i Åhus Hamn som logistikcentrum och 
därigenom främja utvecklingen av företa-
gande och sysselsättning i Kristianstads 
kommun. I koncernen ingår också det 
helägda dotterbolaget G. Lindéns, Fritz 
Nilssons Eftr. AB som tillhandahåller 
mäkleri- och speditionstjänster.

Årets händelser
Under tidig vår meddelade ett av con-
tainerrederierna att de upphör med sitt 
veckoanlöp och köper plats på det andra 
rederiets fartyg. Det innebar då endast 
ett veckoanlöp, ofta med väldigt stor 
omsättning. Stora insatser gjordes under 
året att få till en förändring, vilket lycka-
des först på nyårsafton, då det första 
rederiet meddelar att man återkommer 

med eget anlöp från och med den 20 
januari 2022.
 Påseglingsolyckan med containerkra-
nen i december 2019 fortsatte att ställa 
till det under året och kranen har gått av 
kranspåret	flera	gånger.	Under	oktober,	
byttes den skadade boggin till en ny och 
det monterades bredare hjul på landsi-
dan. Efter detta fungerade kranen.
 2021 medförde en del nytillskott 
inom hamnområdet. I augusti togs ett 
tältmagasin på 2400 kvadratmeter i drift, 
där vi kan erbjuda våra kunder bulklag-
ring främst för spannmål. Under hösten 
färdigställdes en hanteringsyta norr om 
hamnkontoret.
 Bolaget fortsatte sitt deltagande i EU-
projektet WISA, Water Innovation System 
Amplifier,	tillsammans	med	Krinova.

Måluppfyllelse
Containersegmentet återhämtade sig 
väsentligt med en uppgång på 23 procent 
medan bulksegmentet hade en tillbaka-
gång och landade på minus två procent. 

För vissa av bulkkunderna var det  väl-
digt positiva siffror, medan det för andra 
minskade rejält. Den totala godsomsätt-
ningen  ökade med 5 procent och bolaget 
uppnådde i stort sett budgeterat resultat.

Framtiden
Bolaget ska ha stort fokus på att öka 
godsvolymen som hanteras över kaj. 
Den nya kranen och nya magasin skapar 
positiva möjligheter att locka nya kunder 
till	hamnen.	Det	finns	goda	möjligheter	
för	nyetablering	av	fler	företag	inom	
hamnområdet som kan dra nytta av den 
goda	infrastruktur	och	service	som	finns.

Åhus Hamn & Stuveri AB

Ekonomi (tkr) 2021 2020

Nettomsättning 55 163 50 856

Resultat	efter	fin.	
poster 6 611 4 222

Soliditet  % 29,2 27,2

Nettoinvesteringar 11	317 28	272

Antal anställda 24 25
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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
Hela	2021	har	flygplatsen	varit	utan	
reguljär	linjetrafik	till	följd	av	pandemin.	
Trots det har arbetet under året till stor 
utsträckning varit inriktat på förbere-
delser	inför	trafikstart,	som	glädjande	
nog kommer att ske den 28 mars 2022 
genom	det	nya	lokala	flygbolaget	Skåne-
flyg.	Sedan	den	21	januari	2022	är	det	
nu möjligt att boka biljetter på linjen 
Kristianstad Österlen Airport - Stock-
holm Bromma. 
 Bolaget har hållit personalstyrkan 
permitterad, enligt det regelverk för 
korttidsarbete som regeringen beslutat. 
	 Bortfallet	av	reguljärtrafiken	har	med-
fört att bolagets nettoomsättning inte 
nått de budgeterade nivåerna, eftersom 
budget	innehöll	en	förväntad	flygstart	
under året som passerat. Bolaget har un-
der året fått beslut på att inte få möjlig-
heten att erhålla omställningsstöd vilket 
inneburit	obefintliga	möjligheter	att	söka	

kompensationer, förutom korttidsarbete, 
för de intäktsbortfall som bolaget drab-
bats av. 
 Bolaget har under året tagit ytterli-
gare steg i att utveckla kvalitetslednings-
systemet QOMS, där bolagets personal 
varje	dag	arbetar	med	flygsäkerhetsfrå-
gor, arbetsmiljö och den interna kontrol-
len.
 Bolaget har nu tecknat avtal med 
Trafikverket	om	att	vara	beredskapsflyg-
plats även under 2022. Detta innebär att 
bolaget på en timmes varsel ska kunna 
öppna	upp	flygplatsen	för	att	kunna	ta	
emot	samhällsviktigt	flyg,	dygnet	runt.	
Bolaget har en tydlig och rimlig förhopp-
ning om att under 2022 få beslut om att 
vara	permanent	beredskapsflygplats.

Måluppfyllelse
Bolaget redovisade ett negativt resultat 
efter	finansiella	poster	med	-15,6	mkr	
vilket är en försämring i förhållande till 
föregående år med ca 6,1 mkr.
 Under 2021 var investeringsvolymen 
ca	1,7	mkr.	Merparten	var	investeringar	
som på kort sikt ger miljö- och energivin-
ster samt på längre sikt även ekonomiska 
vinster. 

Framtiden
Etablerandet av Sjöfartsverkets Bas Syd 

har pågått under 2021 och beräknas 
vara	inflyttningsklar	framåt	sommaren	
2022. Verksamhet är en oerhört viktig 
samhällsfunktion och visar med efter-
tryck,	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. 
 Under 2021 har Sjukvårdsregion Syd 
gjort en andra utredning om ett eventu-
ellt behov av en ambulanshelikopter och 
lämplig placering av en sådan. Utred-
ningen	visar	på	att	behovet	finns	och	
att Kristianstad Österlen Airport skulle 
vara en lämplig basort. Bolaget ser fram 
emot diskussionerna som kommer att 
pågå under året och en förhoppning om 
att så småningom även stå som värd för 
en sådan verksamhet. Beslutet, om en 
eventuell etablering, var tänkt att tas i 
slutet av 2021 men sköts över årsskiftet 
på grund av rådande pandemi.

Kristianstad Airport AB

Ekonomi (tkr) 2021 2020

Nettomsättning 5	074 3	172

Resultat	efter	fin.	
poster –15	637 –9 518

Soliditet  % 85,0 86,5

Nettoinvesteringar 1	670 1 425

Antal anställda 21 25
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KRINOVA AB

Uppdrag 
Med basen i det lokala näringslivet har 
Krinova uppdrag att öka attraktionskraf-
ten och tillväxten för Kristianstad och 
nordöstra Skåne. Parallellt har Krinova 
utvecklat en unik regional och nationell 
position inom livsmedelsområdet, och är 
i dag Sveriges äldsta och största inkuba-
tor och science park inom detta område. 

Årets händelser 
2021 sökte sig 50 nya företag till Krinova 
för stöd i innovations- och utvecklings-
arbete och Krinova arbetade aktivt med 
stöd	till	370	bolag.	Flera	nya	projekt	be-
viljades under året. Ett exempel är Viable 
cities – Klimatneutrala Kristianstad 2030 
som ska skynda på omställningen mot 
ett hållbart, resurseffektivt och klimat-
neutralt samhälle. Regionalt fortsatte 
Krinova arbetet med att förverkliga den 
skånska livsmedelsstrategin. Under året 
etablerade Krinova ett samarbete med 
Greater Copenhagen kring hållbara livs-
medel i mellanrummet mellan offentlig 

verksamhet och näringsliv. Krinova som 
mötesplats har en viktig värdeskapande 
roll. Under året genomfördes ett stort 
antal event och aktiviteter som tillsam-
mans lockade drygt 11 000 deltagare. 
Krinova har 101 hyresgäster i fastigheten 
och	flera	på	kölistan.	Christian	Nyhlén	
tillträdde som ny VD i januari och året 
har präglats av ett omfattande arbete 
med ny strategi – Krinova 3.0.

Måluppfyllelse
Syftet med Krinovas verksamhet är inte 
att gå med vinst utan att skapa hållbar 
tillväxt och nya arbetstillfällen i de bolag 
Krinova arbetar med. Företagen som fått 
stöd av Krinova skapade tillsammans 
300 nya jobb under 2020 och hade en 
omsättningsutveckling på 40 procent 
sett över sex år. 2021 hade Krinova AB en 
omsättning	på	21,7	mkr.

Framtid
Strategin, Krinova 3.0, implementeras 
under 2022. Målet är att stärka Krinovas 

position som Sveriges ledande innova-
tionsaktör inom livsmedel, ta en ledande 
roll som lokal branschöverskridande 
tillväxtmotor, ta position som ledande 
nationell aktör inom innovationsledning 
och testbäddsbygge och samtidigt vara 
en attraktiv plats för att få företag och 
affärsidéer att växa. 
 I december 2021 beslutade Kristi-
anstads	kommunstyrelse	om	7,5	mkr	i	
bidrag till Krinova för framtidens utveck-
lingsbehov och möjlighet till ett långsik-
tigt och strategiskt utvecklingsarbete. 
 I mars ansöker Krinova till Vinnova 
för att bli Excellens inkubator med livs-
medelsinriktning. 

Krinova AB

Ekonomi (tkr) 2021 2020

Nettomsättning 21	726 22 042

Resultat	efter	fin.	
poster 1	770 827

Soliditet  % 50,4 58,5

Nettoinvesteringar 85 0

Antal anställda 19 18
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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 kollekti-
va anordningar i arbetsbefrämjande syfte 
samt att bedriva annan därmed jämförlig 
verksamhet.
 Bolaget ägs till 100 procent av Kristi-
anstads	Kommunföretag	AB	(KKF).

Årets Händelser
Samtliga fastigheter är avyttrade och det 
bedrevs därför ingen uthyrningsverk-
samhet 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) 2021 2020

Nettoomsättning 0 0

Resultat	efter	fin.	
poster –8 –6

Soliditet  % 99,8 99,7

Nettoinvesteringar 0 0

Antal anställda 0 0

KRISTIANSTADS  
INDUSTRIBYGGNADS AB





Postadress: 291 80 Kristianstad
Telefon växel: 044-13 50 00

kommun@kristianstad.se | www.kristianstad.se


