
  

 

             HALVTID ! 

 

Den samverkande majoriteten med 

Socialdemokraterna, Liberalerna och 

Centerpartiet styr Kristianstads 

kommun sedan valet 2014.  

Inför samarbetet tecknade vi ett ge-

mensamt 10-punktsprogram som vi 

utvärderar kontinuerligt.  

Tre gemensamma budgetar har be-

slutats för åren 2015, 2016 och 2017. 

Det återstår att presentera ett ge-

mensamt budgetförslag för 2018. 

2016 utgör halvtid i mandatperioden. 

Vi har därför reflekterat och presen-

terar härmed vår halvtidsrapport. 

 

      Helene Fritzon (S)     Pierre Månsson (L)     Sven Nilsson (C) 

 

- Vad har faktiskt hänt? 



    100 punkter för utveckling 

 

 Stark befolkningsökning har präglat såväl 2015 som 2016. 

Antalet invånare har i november 2016 passerat 83 000. 

 Det går bra för Kristianstad. Såväl undersökningar som kon-

takter med lokala företag bekräftar en tydlig signal om att 

näringslivet utvecklas väl och är inne i en positiv trend. 

 I Bisnodes senaste undersökning bekräftas att näringslivet i 

Kristianstad går bättre än Skånesnittet. Företagen i Kristian-

stad har anställt fler och antalet anställda har ökat mer än 

snittet. Småföretagarbarometern redovisar årligen företagens 

förväntningar och i den senaste redovisningen har optimism-

en ökat med en stark prognos för tillväxt och lönsamhet. 

 Kommunens ekonomi präglas av att kostnaderna överstiger 

intäkterna, men under mandatperioden har respektive budget 

vilat på ett årligt resultatmål med 1 %. 

 Den fleråriga investeringsbudgeten är omfattande. De närm-

aste åren avsätts över 2 miljarder kronor varav 1,5 miljarder 

går till byggnation av förskolor och skolor. Investeringarna 

bedöms på lång sikt stärka kommunens attraktivitet och till-

växt.  

 Sysselsättningen har ökat i kommunen. För Kristianstads 

kommun är ökningen stor för både det privata näringslivet 

och de offentliga aktörerna. I kommunens egna verksamheter 

har vi bara det senaste året, aug 15 – aug 16, ökat antalet an-

ställda med över 300 medarbetare. 

 Ungdomsarbetslösheten har sjunkit. 

 Som en direkt följd av att fler kommit i arbete har försörj-

ningsstödet sjunkit. 2012 utbetalades drygt 100 mkr och nu 

ligger utbetalningarna på drygt 80 mkr. 

 För 2016 kommer kommunen att uppnå målet om att arbets-

marknadspolitiska insatser ska erbjudas ett antal personer 

motsvarande 6 procent av totala antalet anställda. Det är en 

tydlig ambition som ska öka till 7,5 procent för 2017. 



 Den europeiska deklarationen för jämställdhet, CEMR, är 

beslutad och har undertecknats. 

 En handlingsplan mot våld i nära relationer, som innefattar 

såväl strategier mot våldsyttringar inom familjer som planer 

för att motverka hedersrelaterat våld, är antagen. 

 Ett nytt näringslivsråd har inrättats där engagemanget är 

stort bland lokala företag, intresseorganisationer och högs-

kola. 

 En helt ny tjänst som Företagslots kopplat till Medborgar-

center har inrättats för att underlätta företagens kontakter.  

 Strategisk mark i attraktiva lägen har förvärvats för att säkra 

framtida utveckling för såväl bostäder som företag. Senaste 

större förvärven är Sommarlustområdet och området Kolle-

kulla i Åhus.  

 Ängamöllan är ett mycket attraktivt verksamhetområde för 

fortsatt exploatering och området utökas nu med nya företag. 

 På Täppets verksamhetsområde är all utbyggd mark reserve-

rad. 

 Det är ett hårt tryck och stor efterfrågan på nya verksam-

hetsområden runt framförallt Kristianstad och Åhus. Initiativ 

har därför tagits för ytterligare förvärv och planläggning för 

att snabbt kunna möta näringslivets behov. 

 Under året kom det glädjande beskedet att Kronfågel åter-

vänder till kommunen under 2017. En etablering i Kristian-

stad innebär fler arbetstillfällen och ökad tillväxt. 

 Företaget Absoluts beslut att investera i ett Visitor centre i 

Åhus kommer att ge positiv effekt på besöksnäringen och in-

nebära arbetstillfällen.  

 Ett helt nytt Landsbygdsråd har bildats för arbetet med att 

skapa tillväxt på landsbygden och för att skapa balans mellan 

stad och land i vår kommun.  

 Bredbandsutbyggnaden har fortsatt i enlighet med plan vilket 

innebär att före årsskiftet är bredband framdraget till 70 % 

av hushållen i kommunen. 



 Beslut har tagits om grindhämtning av sorterat avfall för 

hushållen, införandet av fyrfacksmodellen med två kärl på-

börjas under 2017. 

 En ny modern återvinningscentral har öppnat i Åhus och be-

slut har tagits om två nya återvinningscentraler, norr och sö-

der om Kristianstad. 

 Särskild satsning på ökad service och effektivitet har genom-

förts för politiker och tjänstemän i projektet ”Förenkla helt 

enkelt”. 

 Initiativ har tagits för att utarbeta en ny handelsutredning 

samt en handlingsplan för att stärka cityhandeln. Ett initiativ 

som välkomnas av Handelsföreningen och Fastighetsägarna. 

 Nya detaljplaner har antagits för utökad handel, nu senast 

gällande utbyggnad av Vä centrum. 

 Tillsammans med Handelsstaden har projektet Purple Flag 

påbörjats där syftet är att nå en certifiering för arbetet att 

skapa en trygg och samtidigt levande stad, såväl dagtid som 

kvällstid. 

 Fastighetsägarnas Citymått 2015 – En glädjande mätning av 

tillväxt i stadskärnan där måttet blev 4,1 % i Kristianstad, att 

jämföra med Skånesnittet på 2,1 %. 

 Riktlinjer för framtida Bostadsförsörjning har antagits med 

den högt ställda målsättningen att bygga 500-600 nya bostä-

der årligen fram till 2021. 

 Ökad planberedskap har skapats för att klara uppdraget att 

bygga upp emot 3000 bostäder de kommande fem åren. Tidi-

gare år har kommunen lämnat mellan 100-150 nya startbe-

sked årligen men bara det senaste året fram till september 

2016 har över 400 nya startbesked lämnats. 

 Kristianstad var bland de 111 kommuner som fick dela på en 

statlig byggbonus.  Ett målmedvetet arbete med att planera 

för att bygga fler bostäder gav 23 miljoner kronor i bygg-

bonus till Kristianstad!  

 Nya detaljplaner för bostäder är antagna för bl.a. Tollarp, 

Äspet, Rinkaby samt Yngsjö och fler områden är på gång. 



 Hammarshusområdet exploateras för såväl handel som bo-

städer. Det nya bostadsområdet i Hammar omfattar 600-800 

nya bostäder. Det är det största bostadsprojektet sedan bo-

stadsområdet Österäng byggdes på 70-talet. En ny modell för 

samverkan mellan byggföretagen, allmännyttan och kommu-

nen har tagits fram för detta område.  

 Idrottsområde Söder är beslutat till ett takbelopp om 166 

mkr. Ett helhetsgrepp på området innebär att arbetet nu på-

börjats med ny huvudplan för spel i Damallsvenskan, Supe-

rettan och Superserien. Läktare, belysning och serveringsytor 

utvidgas. Ny konstgräsplan och tennisbanor anläggs och da-

gens friidrottsanläggning rustas upp. 

 Näridrottsplats på Vilan är beslutad och ska tas i bruk under 

2017. 

 2015 togs beslut om att bygga ett nytt badhus vid Högskolan 

på Näsby. Badhuset är en av de största framtida investering-

arna som ska möta förväntningarna hos såväl medborgare, 

besökare som föreningsliv. Det nya badhuset beräknas stå 

klart 2021. 

 Nytt bad i Tollarp är färdigställt, där tollarpsborna fick ge-

hör för att få behålla sitt hopptorn. 

 Nya lokala miljömål har antagits som vilar på de 17 globala 

målen i Agenda 2030. 

 En ny Kust- och havsplan har arbetats fram och skickats på 

samråd. Planen ska utgöra underlag för såväl fortsatt ut-

veckling av kusten som åtgärder och skydd med hänsyn till 

kusterosion, skyfall och framtida havsnivåhöjningar. 

 En särskild Grönstrategi med åtföljande Grönplan för parker 

och naturområden är under utarbetande och skall ut på re-

miss under året.   

 Klimatberedningen har inspirerat i klimat och miljöfrågor på 

ett positivt sätt. Flera förslag är framlagda såsom klimatväx-

ling, klimatambassadörer och särskilda solmål i en solstrategi. 

 Biosfärområde Kristianstad Vattenrike har fått sin utvärde-

ring, 10 år, godkänd och blir därmed fortsatt ett av världens 

starkaste modellområden för att bevara och utveckla land-



skapets värden för att skapa en socialt, ekologiskt och eko-

nomiskt hållbar utveckling. 

 Naturum har utvecklats till ett uppskattat besöksmål. De sen-

aste åren har Naturum haft över 120 000 besökare årligen.  

 Miljöbyggnadscertifiering är införd med krav på Silvernivå 

vid all nybyggnation. 

 2015 blev Kristianstads kommun Sveriges 67:e Fairtrade City 

- en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis 

handel och etisk konsumtion. 

 En plan för integration och värdigt mottagande har antagits. 

 Ett Integrationsråd har inrättats vars syfte är att verka för 

att skapa goda förutsättningar för integration i samhället för 

nyanlända och andra med utländsk bakgrund.  

 På drygt ett halvår, från juni 2015 till januari 2016, tog Kris-

tianstad emot 300 ensamkommande barn och unga. En tydlig 

ambition har gällt för placering av boenden också i kommu-

nens basorter för att främja integration. 

 Den särskilda verksamheten Slussen, för nyanlända barn, 

ungdomar och föräldrar, har under 2015 -16 utvecklats till en 

mycket väl fungerande verksamhet. Slussen ger en första in-

troduktion om det svenska samhällets rättigheter och skyl-

digheter och svarar för bedömning av elevens tidigare förvär-

vade kunskaper. 

 2015 öppnades Östra kommunhuset, en renoverad fastighet 

som kan erbjuda samlade lokaler för Omsorgsförvaltningen 

och förvaltningen för Arbete & välfärd men som också erbju-

der ökad tillgänglighet för besökare. 

 I en turbulent värld är trygghetsarbetet på lokalt plan viktigt. 

En handlingsplan med syfte att motverka och förebygga 

våldsbejakande extremism har utarbetats. 

 Evenemangen ökar i kommunen och en särskild evenemangs-

strategi är antagen. Som exempel kan nämnas större idrotts-

evenemang som O-ringen, Karting-EM och Handbolls-EM 

2016 och inom det kulturella området märks evenemang i Ti-

voliparken, på evenemangstranden och i Kristianstad Arena. 



 Kulturnatten genomfördes för första gången 2014 och har 

numera blivit en kulturell tradition där syftet är att skapa ett 

skyltfönster åt kulturföreningar och kulturinstitutioner. 

 Som värdkommun för scouternas lägerverksamhet har plane-

ringen tillsammans med Scouterna inletts och medel tilldelats 

för ett nytt nationellt Jamboree 2017. 

 Pridefestival genomfördes för första gången i Kristianstad 

2016. En festival som vi gärna ser som återkommande.  

 Samarbetet inom Skåne Nordost har förstärkts och man age-

rar idag gemensamt och framgångsrikt i frågor om bl.a. in-

frastruktur, kollektivtrafik och bostadsbyggande. 

 Samarbetsprojekt Tillväxt Kristianstad - Hässleholm har be-

slutats och arbetet är inlett. 

 Ny Trafikstrategi har antagits med en tydlig miljöprofil där 

cykel och kollektivtrafik prioriteras i största möjliga mån. 

 E 22 är under utbyggnad. Byggandet av Linderödsetappen 

pågår och Tollarpsetappen kommer att påbörjas under 2018. 

 Pågatågstrafiken är igång och för sträckan Önnestad – Kris-

tianstad har vi nu fått gehör hos Skånetrafiken för två av-

gångar i timmen i högtrafik. 

 En ny gång- och cykelväg har färdigställts för sträckan 

Torsebro – Kristianstad. 

 Sydostleden – den nationella cykelleden med 27 mil som 

sträcker sig genom Kristianstads kommun invigdes i juni 

2016. Cykelleden som bl.a. omfattar en ny sträckning Gualöv 

– Bäckaskog bjuder på vacker natur och fina besöksmål men 

är också en del i näringslivsutvecklingen. 

 Skåneleden har utvecklats som vandringsled med förbättrade 

rastplatser och skyltar. 

 Sommartrafik vid flygplatsen, med flyg till och från Stock-

holm, har erbjudits två år i rad med stöd från kommunen.  

 Krinova är Sveriges första, och fram till nu största, Science 

Park för mat och innovation – i samarbete med 1000 företag.  



Krinova har lämnat ett erbjudande om att ingå som en resurs 

i såväl den regionala som den nationella livsmedelsstrategin. 

 Krinova fortsätter att växa. Nu är över 100 företag lokali-

serade på Krinova och de senaste åren har man tvingats tacka 

nej till förfrågningar. Ett uppdrag finns därför till C4 Teknik 

att snabbt kunna erbjuda kompletterande lokaler.  

 Nytt vattenlaboratorium, Molab, invigdes 2015 på Krinova 

och är nu etablerat och finansieras delvis av kommunen. 

 Kristianstad har tagit en aktiv roll i Skånes arbete för fram-

tida östlig dragning av Höghastighetståg i Skåne tillsammans 

med Hässleholms kommun och Region Skåne.  

 Kristianstad har blivit medlem i Öresundssamarbetet Greater 

Copenhagen Scania Committe, GCSC, samt innehar en plats i 

styrelsen och i det beredande tjänstemannaorganet. 

 Ansökan/intresseanmälan är skickad till Civilministern om 

Kristianstads styrkor för att komma ifråga för regeringens 

initiativ med omlokalisering av statliga myndigheter. Denna 

ansökan har fått ökad aktualitet efter att staten beslutat att 

lägga ner Rekryteringsmyndigheten i Kristianstad. 

 Ett särskilt uppdrag gavs i Budget 2016 för att öka effektivite-

ten och nå samordningsvinster i samband med kommunens 

upphandlingar. 

 Ny internationell strategi med åtföljande riktlinjer som vilar 

på Vision 2030 har antagits och innebär fokus på det nordiska 

vänortssamarbetet samt det alltmer ökande EU-samarbetet.    

 Ett särskilt uppdrag till nämnder och styrelser att implemen-

tera FN:s Barnkonvention med genomförandeplaner för be-

slut och verksamheter har inletts. 

 Nya skolor byggs utifrån att elevunderlaget ökar kraftigt de 

närmaste åren. Helt eller delvis nya skolor byggs de kom-

mande tre åren för drygt 1,5 miljarder kronor. Lingenässko-

lan på Näsby, Kulltorpsskolan och en skola i centrala Kristi-

anstad samt Sånnaskolan i Åhus är de större projekten. 

 I Tollarp och Färlöv har äldre förskolor byggts om och till. 

En ny förskola i Arkelstorp kommer att byggas och flera nya 

förskolor i Kristianstad tillkommer för att möta ökade behov. 



 Barn- och utbildningsnämnden har antagit en egen hand-

lingsplan för integration som bland annat innebär att förbe-

redelseklasser spridits ut på fler skolor än tidigare. 

 Alla beslut inom utbildningsområdet har tydligt fokus på ele-

vernas möjligheter till högre resultat och ökad måluppfyllelse 

i skolan. 

 En avsiktsförklaring ”Laboratory School” är tecknad mellan 

kommunen och Högskolan om att starta ett gemensamt 

forskningsarbete vid den nya Lingenässkolan invid Campus-

området. 

 Fotbollsakademin har startat vid Fjälkinge skola i samarbete 

med MFF. Inriktningen lockar ungdomar från hela kommu-

nen och främjar integration. 

 En förstudie genomförs tillsammans med Högskolan Kristi-

anstad om förutsättningarna för att etablera ett science center 

med inriktning på naturvetenskapliga och tekniska ämnen. 

 Naturum har utvecklat verksamheten med att erbjuda för-

skolor och skolor aktiviteten Uteklassrum. 

 Satsningen på Kulturnyckeln fortsätter och omfattar nu alla 

barn och elever från 3 års ålder och genom hela grundskolan. 

Alla årskullar erbjuds kulturupplevelser på skoltid. 

 En särskild Kulturgala har inrättats med bland annat utdel-

ning av kulturpris och stipendier. 

 Särskilt integrationsbidrag är infört för att stödja föreningars 

arbete med integration. 

 En ny och samlad strategi för Kultur och Fritid är framtagen. 

 Åhus har fått ett nytt utegym. 

 Biblioteket firade 50 år 2016 och inför detta jubileum stod 

stadsbibliotekets ombyggnad klar. Nytt tidningsrum, upp-

rustning av Lilla salen och tillgång till café och bistro har bli-

vit mycket uppskattat. 

 Gamlegårdens bibliotek har fått en uppfräschning. 

 Heltid blir norm i kommunens verksamheter. Beslut har fat-

tats och arbetet är inlett, inte minst berör det omsorgen. 



 Omsorgsförvaltningen har med anledning av stora underskott 

ägnats särskild uppmärksamhet åt ledning och styrning. En 

åtgärdsplan är framtagen och förändringsarbetet inlett. 

 Ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal är tecknat med Region 

Skåne, som ska underlätta för personer med komplexa vård-

behov. 

 Välfärdsteknologin är på väg in i omsorgens verksamheter. 

Digitala lås finns på plats och E-tillsyn kommer att erbjudas 

våren 2017 efter en försöksperiod. 

 Valfrihet inom äldreomsorgen utvecklas utifrån den enskildes 

önskemål och privata alternativ genom LOV:en erbjuds inom 

hemtjänsten. Brukarnas behov står i centrum. 

 Nya trygghetsboenden färdigställs i Degeberga och Tollarp.  

 Nytt demensboende på Tätörtsvägen i Åhus är öppnat. 

 Intraprenad är beslutad och det första boendet som ska dri-

vas som en självstyrande verksamhet står klart i januari 

2017. 

 Kultur i omsorgen erbjuds och är ett uppskattat inslag i verk-

samheterna. 

 Överenskommelse om samverkan med den idéburna sektorn 

har tecknats och arbetet är inlett. 

 Nya former av medborgardialog har utvecklats, dels genom 

att befintliga byastämmor ändrat form men också genom en 

ny och särskild inbjudan till ”Öppet Rådhus” vilket var 

mycket uppskattat. 

 Medborgarcenter i Rådhus Skåne har efter dialog med re-

spektive nämnd och förvaltning förbättrat och delvis föränd-

rat serviceutbud och arbetssätt. Den senaste utvärderingen 

visar på en positiv utveckling. 

 

___________________________________________________________ 

 

 



UTMÄRKELSER / PRISER 

Mandatperioden inleddes under senare halvan av jubileumsåret 

2014. Under våren 2014 och under pågående jubileumsaktiviteter 

tilldelades Kristianstad glädjande nog utmärkelsen Årets Stads-

kärna. 

Denna utmärkelse har sannolikt haft betydelse för en fortsatt positiv 

utveckling och har följts av ytterligare utmärkelser: 

2014   Årets Landsbygdskommun 

2015   Årets Bygge – Rådhus Skåne 

2015   Sveriges bästa Klimatanpassningskommun 

2015   Årets Avfallsbehandlare - Renhållningen 

2016   Sunda Transporter – Fair Transport.  

- Bäst i Skåne och nästbäst i Sverige 

 

Hösten 2016 är Renhållningen nominerad till ”Årets Återvinnare” 

 

FÖRVÄNTNINGAR 

En viktig del av framgång och positiv utveckling handlar om för-

väntningar och engagemang. Förväntningar som i stor utsträckning 

bygger på människors känsla och upplevelser. 

Kommunen kan som offentlig aktör genom välfärdsuppdraget vara 

med och skapa förutsättningar för en positiv utveckling när det gäl-

ler att möta behov och förväntningar från medborgare, företag, för-

eningar och besökare.  

Det mest uppmärksammade exemplet på hur detta samspel kan leda 

till många ringar på vattnet får nog anses vara när kommunen valde 

att investera i byggandet av Kristianstad Arena och föreningen IFK 

därefter höll sin del av avtalet och hitintills har levererat två SM-

guld! 

 

 



UTMANINGAR 

Denna rapport handlar i allt väsentligt om de betydande beslut och 

initiativ som tagits i halvtid och som inneburit att måluppfyllelsen 

kan granskas. 

Vi inom det samverkande styret är i allra högsta grad medvetna om 

att de närmaste åren innehåller stora utmaningar som kommer att 

kräva ytterligare avgörande beslut och initiativ för att på ett bra sätt 

möta förväntningar och behov. 

Större framtida utmaningar som väntar de kommande åren: 

 Kommunens ekonomi. 

På både kort och lång sikt står kommunen inför stora utmaningar 

med att få kostnader och intäkter i balans. 

 Demografi. 

Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre ökar 

markant de kommande åren. Mottagandet av nyanlända innebär 

också fler barn och unga i förskola och skola. 

 Sysselsättning. 

Sysselsättningen har ökat det senaste året men arbetslösheten lig-

ger fortfarande på en för hög nivå, särskilt gäller det ungdomsar-

betslösheten. 

 Integration. 

Det senaste årets stora mottagande av nyanlända innebär att stort 

fokus måste vara på att öka integrationen. Det gäller bostäder, 

förskolor och skolor men också fritidsaktiviteter och kulturutbud. 

 Bostäder. 

De närmaste åren behöver det byggas mellan 500-600 nya bostä-

der årligen för att möta efterfrågan. 

 Utbildningsnivån och resultat i skolan och lärarförsörjningen. 

Den enskilt största utmaningen för framtiden är att höja utbild-

ningsnivån hos medborgarna och för att klara uppgiften måste re-

sultaten i skolan höjas och rekrytering av kompetenta lärare i sko-

lan prioriteras. 



 

 

                                     Resan pågår   

   Alla måste ta ställning till om man vill åka med! 

 


