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Sammanträdesdatum

2021-10-21

Tekniska nämnden
Plats och tid

Rådhus Skåne, rum 310 09:00

Beslutande

Qalinle Dayib (C)

Martin Hallingström Skoglund (S)

Jesper Persson (M)

Ewa Linder (S)

Anders Fredriksson (L)

Elek Oksenfeld (S)

Erik Jönsson (KD)

Ulf Börkell (SD)
Bengt Håkansson (SD)
Bo Nilsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ralph Reymers (M) i stället för
Bo Ericsson (M)

Ersättare

Lennart Nilsson (C)

Thomas Svensson (S)

Ralph Reymers (M)

Pia Dahlin (SD)

Christina Höök (L) § 1-10

Övriga närvarande

Jimmy Källström

Lars Svensson

Henrik Wester

Maria Törnqvist

Rickard Wilhelmsson

Charlotte Holmgren

Christer Nothnagl

Anna Borg

Annika Sandegren

Linus Wallin § 18-19

Jonas Schrevelius § 18-19

Maja Wågnell

Jonas Haak

Utses att justera

Martin Hallingström Skoglund

Justeringens
tid och plats

Tekniska förvaltningen 2021-10-22 11:00

Sekreterare
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...............................................................................................................................
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Charlotte Holmgren

Ordförande

………………………………………

Qalinle Dayib

Justerare

………………………………………

Martin Hallingström Skoglund

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.
Styrelse/Nämnd

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2021-10-21

Datum då
anslaget sätts upp

2021-10-22

Datum då
anslaget tas ned

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Utdragsbestyrkande

Tekniska förvaltningen
..............................................................................................................

Charlotte Holmgren

2021-11-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-10-21

TN § 107

Fastställande av dagordning
Beslut
•

Utdragsbestyrkande

Ärende 19 bordläggs

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-10-21

TN § 108

Ekonomisk rapport oktober 2021
Änr TN 2021/434

Beslut
•

Tekniska nämnden godkänner rapporten

Sammanfattning
Ekonomisk uppföljning september 2021.
Nämndens ekonomiska rapportering till kommunstyrelsen sker dels genom månadsrapportering efter månaderna 02, 03, 04, 05, 06/07, 09, 10 och
11, dels genom delårsbokslut efter månad 08.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden godkänner rapporten

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-27
Månadsrapport september 2021

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-10-21

TN § 109

Fastställande av internhyra 2022
Änr TN 2021/2175

Beslut
•

Att fastställa schablon för hyreskostnad avseende interna kontrakt
exklusive kapitalkostnader till 520 kr/kvm för år 2022.

Sammanfattning
Vid tillkommande internhyreskontrakt används en standardiserad kostnad
per kvm för att beräkna driftdelen av internhyran. Schablonen baseras på
tidigare års utfall, Incits nyckeltal för skolfastigheter i Sverige och beräknad
kostnad framöver.
Beräknad kostnad för 2022 har tagits fram och uppgår till 520 kr per
kvadratmeter.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
•

Att fastställa schablon för hyreskostnad avseende interna kontrakt
exklusive kapitalkostnader till 520 kr/kvm för år 2022.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-09-16

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-10-21

TN § 110

Igångsättningstillstånd - Milnerskolan
Änr TN 2021/2229

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen
•

•

Att begära igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen för upphandling och byggnation av projektet Milnerskolan, ny 4 – 9 skola, under
förutsättning att beställning inkommer från BUN och att KF beslutar
om medel till projektet.
Att tillskjuta ytterligare 3,5 mkr till tekniska nämndens investeringsbudget 2022 för säkra skolvägar.

Protokollsanteckning

Martin Hallingström Skoglund, Ewa Linder och Elek Oksenfeld och
Thomas Nilsson (S) lämnar följande protokollsanteckning:
”Den socialdemokratiska gruppen vill belysa att bygglov för utemiljön
vid en skolrenovering är problematisk.”

Nämndens behandling
Ajournering
Mötet ajourneras i 5 min.

Sammanfattning
Tekniska nämnden skall av kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd för investeringsprojekt överstigande 5 miljoner kr.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-10-21

Projektet Milnerskolan finns i kommunens Lokalförsörjningsplan för 2022
- 2028 och har som främsta mål att tillgodose det utökade lokalbehovet för
ett ökande elevantal i Hammarområdet. Störst är behovet av mellanstadieplatser.
Ombyggnationen bygger på att använda befintliga lokaler då bygglov för
ny/tillbyggnad ej kommer att erhållas med anledning av översvämningsrisken. Det finns ej heller någon detaljplan för området.
Projektkostnaden är beräknad till 126 mkr exklusive kostnaden för säkra
skolvägar.
I samband med ombyggnad av Milnerskolan har anläggningsavdelningen
fått i uppdrag att se över trafikförhållanden utifrån säkra skolvägar i närområdet. Kostnaden är beräknad till 3,5 mkr. Åtgärderna består av 6 GCMpassager, ca 550 meter GC-väg, skyltar och belysning.
Projektet planeras att påbörjas mars 2022 och entreprenadtiden uppskattas till ca.16 månader. Skolstart augusti 2023.
Beslut tas i Barn- och Utbildningsnämnden 2021-11-09.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen
•

•

Utdragsbestyrkande

Att begära igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen för upphandling och byggnation av projektet Milnerskolan, ny 4 – 9 skola, under
förutsättning att beställning inkommer från BUN och att KF beslutar
om medel till projektet.
Att tillskjuta ytterligare 3,5 mkr till tekniska nämndens investeringsbudget 2022 för säkra skolvägar.

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-10-21

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-10-06
Verksamhetsbeskrivning BUF 2021-09-10
Formulär igångsättningstillstånd 2021-09-28
Barnkonsekvensanalys BUF 2021-10-08
Barnkonsekvensanalys TEK 2021-10-14

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

3 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-10-21

TN § 111

Avgiftsfria uteserveringar januari - juni 2022
Änr TN 2020/705

Beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige:
•

Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering utgår
under tidsperioden 1 januari till och med 30 juni år 2022

•

Ge tekniska förvaltningen budgetkompensation för uteblivna intäkter
med 0,6 mkr för 1 januari till och med 30 juni år 2022

Reservation
Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S) och
Thomas Nilsson (S) reserverar sig skriftligt mot fattat beslut enligt följande:

”De stödåtgärder som görs kopplat till pandemin och dess effekter bör
genomföras på ett sätt som ger goda förutsättningar för berörda att planera
sina möjligheter, med anledning av detta föreslog den socialdemokratiska
gruppen att debitering utgår under helåret 2022, vilket vi tycker är en
bättre avvägd stödåtgärd.
Med anledning av att vårt förslag inte vann gehör så reserverar sig den
socialdemokratiska gruppen mot fattat beslut.”

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-10-21

Nämndens behandling
Yrkande
Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S) och
Thomas Nilsson (S) föreslår skriftligt följande text till beslutet:

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige
•

Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering utgår under tidsperioden 1 januari till och med 31 december år 2022

Beslutsgång
Ordförande ställer tekniska förvaltningens förslag till beslut mot Martin
Hallingström Skoglund (S) med fleras förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs. Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång, ja
för tekniska förvaltningens förslag till beslut och nej för Martin Hallingström
Skoglund (S) med fleras förslag till beslut.
Med 8 ja röster, Jesper Persson (M), Ralph Reymers (M), Anders Fredriksson
(L), Erik Jönsson (KD), Bo Nilsson (SD), Ulf Börkell (SD), Bengt Håkansson
(SD) och Qalinle Dayib (C) och 3 nej röster Martin Hallingström Skoglund (S),
Ewa Linder (S) och Elek Oksenfeld (S) beslutar tekniska nämnden enligt
tekniska förvaltningens förslag till beslut.

Sammanfattning
Spridningen av Coronaviruset (Covid-19) ger effekter i samhället och företag
och organisationer drabbas ekonomiskt. Tekniska förvaltningen är positiv
till åtgärder som mildrar de negativa effekterna av Covid-19.
Tekniska nämnden beslutade 2020-03-26 § 51 att debitering gällande uteserveringar skulle utgå under tidsperioden 2020-03-01 – 2020-06-30. Tids-

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-10-21

perioden förlängdes sedan och gällde då resterande del av år 2020 enligt
beslut TN 2020-05-28
§ 72. Tidsperioden förlängdes åter och gällde då hela 2021 enligt beslut TN
2020- 11-19 § 119. Åtgärden ingick i ett kommunövergripande åtgärdsförslag som initierats av kommunledningskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen.
Kristianstads kommun kommer nu att vidta en ytterligare åtgärd för att
underlätta för lokala aktörer genom att föreslå att besluta om en förlängning
av avgiftsfria uteserveringar under perioden 1 januari till och med 30 juni år
2022. Under denna tidsperiod kommer debitering av ansökta uteserveringar
utebli från tekniska förvaltningen. Åtgärden medför uteblivna intäkter med
cirka 0,6 mkr för perioden 1 januari - 30 juni 2022.
Tekniska nämnden föreslår således en kompensation för utebliven intäkt på
0,6 mkr av kommunstyrelsen.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige:
•

Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering utgår
under tidsperioden 1 januari till och med 30 juni år 2022

•

Ge tekniska förvaltningen budgetkompensation för uteblivna intäkter
med 0,6 mkr för 1 januari till och med 30 juni år 2022

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-10-19
Avgiftsfria uteserveringar 2020-03-01 – 2020-06-30, TN 2020-03-26 § 51
Avgiftsfria uteserveringar 2020-07-01 - 2020-12-31, TN 2020-05-28 § 72
Avgiftsfria uteserveringar 2021, TN 2020-11-19 § 119
Taxa för upplåtelse av offentlig plats KF 2016-11-15 § 213

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-10-21

TN § 112

Startbeslut för projekt ledningsförnyelse Karlavägen
Änr TN 2021/2434

Beslut
•

Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att starta arbetet med projekt
ledningsförnyelse Karlavägen

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen avser att utföra ledningsförnyelse på Karlavägen
under vinter/vår 2021-2022. Åtgärderna är i grunden en sedan länge
planerad ledningsförnyelse.
Förvaltningen avser byta samtliga VA-ledningar i gatan samt lägga ny
beläggning. I projektet kommer ca 1200 m ledning att läggas om exkl.
omläggning av serviser.
Projektet är etapp I av ett större projekt för att leda spillvatten via Sjöcronas gata och sedan pumpas bort via en planerad pumpstation.
Enligt arbetsordningen för ärenden som tekniska förvaltningen inte har
delegation på skall startbeslut lämnas av tekniska nämnden för alla projekt
över 5.0 mkr.
Projektet finansieras inom tekniska nämndens budgetram och beräknas
uppgå till 7,5 mkr.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
•

Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att starta arbetet med projekt
ledningsförnyelse Karlavägen

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-10-06
Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-10-21

TN § 113

Tekniska nämndens sammanträden 2022
Änr TN 2021/2147

Beslut
•

Tekniska nämnden beslutar fastställa nämndens sammanträdesdagar
under 2022 enligt följande:
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande

Månad

Datum

Tidpunkt

Januari

27

13.00–17.00

Februari

3/3

13.00–17.00

Mars

24

13.00–17.00

April

21

13.00–17.00

Maj

19

09.00-17.00

Juni

22

13.00–17.00

Augusti

30

13.00–17.00

September

22

13.00–17.00

Oktober

20

09.00-17.00

November

24

13.00–17.00

December

15

13.00–17.00

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-10-21

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden beslutar fastställa nämndens sammanträdesdagar
under 2022 enligt följande:
Tekniska nämnden
Månad

Datum

Tidpunkt

Januari

27

13.00–17.00

Februari

3/3

13.00–17.00

Mars

24

13.00–17.00

April

21

13.00–17.00

Maj

19

09.00-17.00

Juni

22

13.00–17.00

Augusti

30

13.00–17.00

September

22

13.00–17.00

Oktober

20

09.00-17.00

November

24

13.00–17.00

December

15

13.00–17.00

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-09-13

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-10-21

TN § 114

Medborgarförslag - Ny asfalt på basketplan vid
Enrisvägen
Änr TN 2020/2466

Beslut
•

Att avslå medborgarförslaget

Sammanfattning
Medborgare, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att det läggs ny asfalt på
basketplan vid Enrisvägen.
Tekniska förvaltningen bedömer att det ej är aktuellt att nyasfaltera efterfrågad yta. Även om området är allmänt tillgängligt så är platsen som sådan
något undanskymd i skogsområdet. Bedömningen är således att efterfrågad
investering ej står i relation till platsens nyttjandegrad, även efter eventuella nya funktioner på platsen. Vidare kan finnas svårigheter att angöra
platsen vid anläggningsåtgärder och samtidigt bevara naturområdet i sin
helhet. Slutligen är det en fråga om prioritering av ekonomiska driftmedel
där andra än mer publika åtgärder väljs före efterfrågad asfaltering.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
•

Att avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-06-07
Medborgarförslag 2020-10-23
Bilagor bild 1-5

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-10-21

TN § 115

Medborgarförslag - Fler övergångsställen på
Prästallén
Änr TN 2020/2738

Beslut
•

Att anse medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att markera fler
övergångsställen på Prästallén.
Förvaltningens svar. Tack för ditt förslag, synpunkterna tas med som underlag till det utredningsarbete som pågår gällande omgestaltning av Prästallén. I detta pågående projekt ligger fokus på trafiksäkerhet för gående
och cyklister samtidigt som en god framkomlighet bibehålls för fordon.
Projektet är i förstudiefas och åtgärder planeras att utföras på aktuell gata
under år 2022.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
•

Att anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-06
Medborgarförslag 2020-10-26

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-10-21

TN § 116

Medborgarförslag - Bygg park i anslutning till
Barbacka på badhustomten
Änr TN 2020/2747

Beslut
•

Att anse medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga en park
i anslutning till Barbacka på badhustomten.
Förvaltningens svar. Tack för ditt förslag. En förstudie är framtagen av
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som visar på en vision gällande
framtidens Barbackaområde. Denna kan ses på kommunens hemsida. I
området kommer flertalet planeringsprocesser inledas framöver. Förslagsvis kan medborgaren driva aktuell frågeställning i dessa framtida
planprocesser där frågan om bebyggelsens utformning kommer avgöras.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
•

Att anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-08
Medborgarförslag 2020-10-26
Yttrande medborgare 2021-09-27

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-10-21

TN § 117

Medborgarförslag - Galler/halkskydd på alla
gångbroar och spångar på Linnérundan
Änr TN 2020/2748

Beslut
•

Att avslå medborgarförslaget

Sammanfattning
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att placera galler
eller annat halkskydd på alla gångbroar och spångar på Linnérundan.
Tekniska förvaltningens svar. Medborgarförslaget är avstämt med Biosfärenheten på kommunledningskontoret som ansvarar för skötseln av majoriteten av spångarna på Linnérundan. Deras svar är att tyvärr är det inte
ekonomiskt möjligt att klä alla spångar i galler då detta är en för kostnadsdrivande åtgärd. Det kommer dock göras åtgärder på vissa delsträckor där
tvättning och sandning av spångarna är aktuellt för att motverka algbildning och halka.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
•

Att avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2020-10-27
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-13

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Tekniska nämnden
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TN § 118

Medborgarförslag - Bänkar på banvallen mellan
Skepparslöv och Vä lyckor
Änr TN 2020/2749

Beslut
•

Att bevilja medborgarförslaget

Sammanfattning
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att placera bänkar på banvallen mellan Skepparslöv och Vä lyckor.
Tack för ditt förslag. Förvaltningen kommer att sätta upp bänk/bänkar på
sträckan. Återkom gärna med en kartbild på var bänken/bänkarna skulle
göra mest nytta.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
•

Att bevilja medborgarförslaget

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-07
Medborgarförslag 2020-11-01

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Tekniska nämnden
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TN § 119

Redovisning av delegeringsbeslut oktober 2021
Änr TN 2021/442

Beslut
•

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning
Änr TN 2021/442, Hid TN 2021.9333
Tekniska förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på oktobernämnden
med tekniska nämnden.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-10-21

TN § 120

Ordförandebeslut - Förvaltningschefens semester
hösten 2021
Änr TN 2021/2261

Beslut
•

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av Ordförandebeslut –
Förvaltningschefens semester hösten 2021

Sammanfattning
Ordförandebeslut – Förvaltningschefens semester hösten 2021redovisas
på oktobermötet med tekniska nämnden.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
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TN § 121

Delgivningar och informationer
Änr TN 2021/169

Beslut
•

Till handlingarna

Sammanfattning
Investeringsprojekt
Grävbestämmelser
Beläggningsåtgärder - Bordläggs
Svavelväte
Förvaltningschefen informerar

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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