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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2019-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 106

Ekonomisk rapportering 2019
Änr TN 2019/317 1.4.1

Beslut
 Tekniska nämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning
Ekonomisk uppföljning per oktober 2019.

Nämndens ekonomiska rapportering till kommunstyrelsen sker dels ge-
nom månadsrapportering efter månaderna 02, 03, 04, 05, 06 eller 07, 09, 
10 och 11 och dels genom delårsbokslut efter månad 08. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Tekniska nämnden godkänner rapporten

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-21

Månadsrapport oktober 2019
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2019-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 107

Intern kontroll 2019
Änr TN 2019/282 1.4.1

Beslut
 Tekniska nämnden godkänner genomförda tester samt

 Fastställer Årsrapport avseende arbetet med intern kontroll 2019

Sammanfattning
Förvaltningen har under 2019 fortsatt arbetet med att få ett strukturerat ramverk 
för intern kontroll på plats. Våra huvudprocesser och delprocesser är kartlagda 
och riskbedömda och arbete pågår med att dokumentera de väsentligaste 
processerna och koppla dessa till kontrollplanen.

Under året har test skett av kvarstående kontroller från IK-plan 2018 samt av 
kontroller enligt 2019 års plan (fastställd av TN i april 2019). Testning har skett 
av sju av tretton beslutade kontrollområden. Resterande del testas fram till mars 
2020 och slutrapporteras därefter till Tekniska nämnden i april.

I likhet med föregående år ska årsrapport avseende vårt arbete med intern 
kontroll upprättas och beslutas av TN. Statusen föreslås till nivån 
”Standardiserad” med motiveringen att riskanalys på delprocessnivå är klar och 
att ett flertal av riskerna är kopplade till kontrollaktiviteter.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 att godkänna genomförda tester
 att fastställa Årsrapport avseende arbetet med intern kontroll 2019.

Beslutsunderlag
Bilaga 1-7: Detaljerade testresultat av årets kontrollmoment

Bilaga 8: Årsrapport intern kontroll 2019



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2019-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 108

Begäran om budgetkompensation för paviljongeta-
blering - Sommarlust förskola
Änr TN 2019/2586 4.5.2

Beslut
 Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen
 Att tillföra tekniska förvaltningen extra driftmedelanslag om 3,8 

mkr/år för budgetåren 2020-2022 avseende Sommarlust förskolas pa-
viljongetablering

Sammanfattning
På grund av Sommarlust förskolas allmänna status är det inte ekonomiskt 
försvarbart att renovera lokalerna utan det enda hållbara alternativet är att 
ersätta byggnaden med en ny förskola. Området där Sommarlusts försko-
la ligger skall exploateras och de befintliga fastigheterna rivas. Enligt 
beslut i kommunstyrelsens 190828 framgår det att Sommarlusts förskola 
evakueras och byggnaden rivs. 
Ärendet är hanterat av SLOK (Strategiska lokalgruppen) där det beslutats 
att förskolan kommer att flytta till paviljonger vid Österängsgymnasiet 
innan årsskiftet.  Byggnaderna kommer därefter att rivas och tomten 
saneras. 
Offert för hyran av paviljongerna visar ett behov av extra driftmedel hos 
Tekniska förvaltningen enligt följande:
 Budgetår 2020-2022: 3,8 mkr/år 

Hyrestiden är beräknad till 36 månader.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen

 Att tillföra Tekniska förvaltningen extra driftmedelanslag om 3,8 
mkr/år för budgetåren 2020-2022 avseende Sommarlust förskolas pa-
viljongetablering

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-31
Beslut om rivning i Kommunstyrelsen 2019-08-28 § 145
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2019-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 109

Begäran om budgetkompensation för paviljong eta-
blering - Spängerskolan
Änr TN 2019/2593 4.5.2

Beslut
 Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen

 Att tillföra tekniska nämnden extra driftmedelanslag om 275 tkr för 
2019 och 695 tkr/år från och med 2020 avseende paviljongetablering 
som ersättning till byggnad D på Spängerskolan. Kompensationen 
kvarstår så länge paviljongerna är kvar.

Sammanfattning
Spängerskolan by D har efter statusbedömning utförd av Ramböll dömts 
ut med allvarliga fuktproblem. Tekniska förvaltningen har därför i sam-
råd med barn och utbildningsförvaltningen beslutat att lokalen skall 
evakueras inför höstterminen 2019. 

Ärendet är hanterat i SLOK (Strategiska lokalgruppen) där det informe-
rats att förskolan kommer att flytta till paviljonger på skolområdet. 

Hyreskontrakt för paviljongerna visar ett behov av extra driftmedel hos 
Tekniska förvaltningen enligt följande:

 2019 – 275 tkr

 2020 och framåt – 695 tkr/år tills avetablering sker.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2019-11-21

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Att tillföra Tekniska nämnden extra driftmedelanslag om 275 tkr för 
2019 och 695 tkr/år från och med 2020 avseende paviljongetablering 
som ersättning till byggnad D på Spängerskolan. Kompensationen 
kvarstår så länge paviljongerna är kvar.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-31
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2019-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 110

Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster - Samlingsärende
Änr TN 2019/2349 4.14.1

Beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen: 

Föreslå kommunfullmäktige:

 Att utvidga verksamhetsområden för de allmänna vattentjänsterna 
spillvatten och dricksvatten så att de omfattar fastigheterna enligt bi-
fogade förteckningar och kartor.

Sammanfattning
Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen 
under vissa förutsättningar skyldighet att ordna allmänna vattentjänster. 
Tekniska förvaltningen bedömer att de allmänna vattentjänsterna försörj-
ning av spillvatten och dricksvatten behöver ordnas för fastigheterna 
enligt bifogade förteckningar och kartor med grund i de behovsbedöm-
ningar som presenteras för respektive område.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen: 

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Att utvidga verksamhetsområden för de allmänna vattentjänsterna 
spillvatten och dricksvatten så att de omfattar fastigheterna enligt bifo-
gade förteckningar och kartor.
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2019-11-21

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-24.
Kartbilagor med förteckning över berörda fastigheter (Bilaga 1, 2, 3, 4)
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2019-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 111

Startbeslut Tegelbruksvägen förnyelse VA ledningar
Änr TN 2019/1570 4.14.3

Beslut
 Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta arbetet med led-

ningsförnyelse på Tegelbruksvägen.

Sammanfattning
Spillvattenledningen i Tegelbruksvägen tar hand om stora mängder spillvatten 
från närliggande områden vilket ledningen varken är dimensionerad för eller i 
kondition till. Konsekvenserna är bland annat återkommande källaröversväm-
ningar och otillräcklig kapacitet.  För att komma tillrätta med problemen vill 
Tekniska förvaltningen anlägga nya spillvattenledningar med tillräcklig dimen-
sion och kapacitet i Tegelbruksvägen och anslutande delar av Vångavägen för 
att minimera risken för källaröversvämningar. I samband med omläggningen av 
spillvattenledningarna byts även vattenledningarna. 

Enligt arbetsordning för ärenden som Tekniska förvaltningen inte har delegation 
på skall startbeslut lämnas av Tekniska nämnden för alla projekt över 5.0 mkr.

Projektet ligger i TNs budget och beräknas uppgå till 7 500 000 kr

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att starta arbetet med lednings-

förnyelse Tegelbruksvägen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-29

Karta
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2019-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 112

Belysning längs väg 1623 Kyllingaröd, Degeberga
Änr TN 2019/2571 4.6.3

Beslut
 Tekniska nämnden beslutar att belysningsanläggningen längs väg 1623 

i Kyllingaröd, Degeberga avvecklas.

Sammanfattning
För Väg 1623 Kyllingaröd i Degeberga är Trafikverket väghållare. 
Kristianstads kommun äger dock belysningsanläggningen på sträckan.            
Belysningsanläggningen är uttjänt och måste repareras eller raseras.         
Kommunen kan inte byta ut de trästolpar som är uttjänta då de är fler till 
antal än vad Trafikverket klassar som en underhållsåtgärd. Åtgärden 
klassas således som en ny anläggning. Enligt kommunens gällande rikt-
linjer (Riktlinjer för gatu- och parkbelysning) ska Tekniska förvaltningen 
inte bygga nytt eller sköta driften för belysning på Trafikverkets vägar.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att belysningsanläggningen längs väg 1623 i Kyllingaröd, Degeber-

ga avvecklas.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-30

Riktlinjer för gatu- och parkbelysning i Kristianstads kommun
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2019-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 113

Medborgarförslag - Öppna och på sikt restaurera 
Helgeåns vattenvägar och sjöar
Änr TN 2018/2043 1.2.2

Beslut
 Tekniska nämnden beslutar anse medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning
Helgeåns vänner genom Lars Schrevelius har inkommit med ett medbor-
garförslag. Förslaget innebär att öppna och på sikt restaurera Helgeåns 
vattenvägar och sjöar för att på så sätt öka tillgängligheten till vattenriket, 
kunna erbjuda turister och medborgare fantastiska naturupplevelser i 
området.

Ett samarbetsprojekt, ”På vatten i Vattenriket”, har startats upp tillsammans 
med Kultur och fritid, Tekniska förvaltningen och Kommunledningskonto-
ret (besöksnäring, näringsliv, Biosfärenheten), lokala entreprenörer och 
föreningar som Helgeåns vänner och fiskevårdsområdet i Nedre Helgeån. 
Syftet är att utveckla möjligheterna till naturnära upplevelser och båtburet 
friluftsliv/besöksnäring på ett hållbart sätt. Arbetet kommer att påbörjas 
under år 2020 och avslutas år 2022.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-16

Medborgarförslag 2018-07-17
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2019-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 114

Medborgarförslag - Inkludera funktionsnedsatta 
barn och ungdomar på lekplatser framförallt i Tivoli-
parken
Änr TN 2019/1318 1.2.2

Beslut
 Tekniska nämnden beslutar anse medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning
Inkommit ett medborgarförslag där inkludering av funktionsnedsatta 
barn/ungdomar på lekplatser efterfrågas, framförallt i Tivoliparken.

Tekniska förvaltningen arbetar kontinuerligt med upprustning och anläg-
gande av lekplatser. I planeringsstadiet tas hänsyn till olika människor 
med olika typer av funktionsvariation. Vårt mål med arbetet är att så 
många människor som möjligt ska få tillgång till attraktiva lekplatser 
oavsett funktionsvariation.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-23

Medborgarförslag 2019-03-18
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Tekniska nämnden 2019-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 115

Medborgarförslag - Aktiva farthinder i Kristianstad 
på Östra Boulevarden, Södra Boulevarden och Lasa-
rettsboulevarden
Änr TN 2019/1319 1.2.2

Beslut
 Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget

Sammanfattning
Inkommit ett medborgarförslag där aktiva farthinder efterfrågas i Kristi-
anstad, på Östra Boulevarden, Södra Boulevarden och Lasarettsboulevar-
den.

Tekniska förvaltningen arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhetsfrågor. I 
dagsläget prioriteras säkerheten för oskyddade trafikanter där flertalet 
passager trafiksäkras runt om i kommunen. Även hastighetsdämpande 
åtgärder tillämpas där det bedöms nödvändigt. Hårt trafikerade vägar och 
vägar nära Kristianstad centrum regleras främst genom hastighetsbe-
gränsning för att inte störa trafikflödet mer än nödvändigt. Hastighetsö-
verträdelser är ett polisärt ärende.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-24

Medborgarförslag 2019-04-03
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Tekniska nämnden 2019-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 116

Medborgarförslag - Förslag till elljusspår/backträ-
ningsområde Härlövstippen
Änr TN 2019/1320 1.2.2

Beslut
 Tekniska nämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning
Inkommit ett medborgarförslag där elljus-spår/backträningsområde efter-
frågas på Härlövstippen.

Under år 2020 kommer Härlövs backar att sluttäckas av Tekniska förvalt-
ningen och besiktigas av Länsstyrelsen. Först därefter kan området ut-
vecklas. Flertalet idéer har inkommit gällande platsens utveckling men 
något beslut gällande slutgiltig utformning av platsen är ännu inte taget. 
Tekniska förvaltningen noterar och tackar för ditt förslag.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-24

Medborgarförslag 2019-03-28
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Tekniska nämnden 2019-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 117

Medborgarförslag - Mer personal i Hälsoträdgården
Änr TN 2019/1523 1.2.2

Beslut
 Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget

Sammanfattning
Inkommit ett medborgarförslag om utökning av personalen i Hälsotråd-
gården med en tjänst. 

Observera att medborgarförslaget ej innehåller utökning av personal för 
dagens verksamhet utan en utökad verksamhet och därmed ytterligare 
personal.

Bedömningen är att Tekniska förvaltningens nuvarande bemanning är 
tillräcklig för dagens verksamhet. En utveckling av verksamheten i fram-
tiden kan kräva mer personal. Vidare skapar en utökad verksamhet följ-
deffekter där större och fler lokaler och en utökad planteringsyta kan 
krävas. I nuläget finns inga planer på en utökad verksamhet i Hälsoträd-
gården.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-24

Medborgarförslag 2019-05-07
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Tekniska nämnden 2019-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 118

Medborgarförslag - Boendeparkering Finlandsgatan 
- förslag på förlängningsrutin
Änr TN 2019/1528 1.2.2

Beslut
 Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget

Sammanfattning
Inkommit ett medborgarförslag där boendeparkering på Finlandsgatan 
efterfrågas.  

Alt 1. Boende på Finlandsgatan 4 och 6 samt Pråmgatan 2 område D 
skall kunna få det förlängt. 

Alt 2. Ändra gränsen så att Finlandsgatan 4 och 6 samt Pråmgatan 2. 4 
och 6 ingår i parkeringsområde D.

Svar till alternativ 1: För att kunna få boendeparkeringstillstånd måste 
sökande vara folkbokförd inom boendeparkeringsområdet.

Svar till alternativ 2: I nuläget finns inga planer på att göra om områdes-
gränserna för boendeparkering.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-01

Medborgarförslag 2019-05-06
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Tekniska nämnden 2019-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 119

Medborgarförslag - Boendeparkering, förslag på 
placering
Änr TN 2019/1529 1.2.2

Beslut
 Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget

Sammanfattning
Inkommit ett medborgarförslag där boendeparkering på Finlandsgatan 
efterfrågas.  

Alt 1. Boende på Finlandsgatan 4 och 6 samt Pråmgatan 2 område D 
skall kunna få det förlängt. 

Alt 2. Ändra gränsen så att Finlandsgatan 4 och 6 samt Pråmgatan 2. 4 
och 6 in-går i parkeringsområde D.

Svar till alternativ 1: För att kunna få boendeparkeringstillstånd måste 
sökande vara folkbokförd inom boendeparkeringsområdet.

Svar till alternativ 2: I nuläget finns inga planer på att göra om områdes-
gränserna för boendeparkering.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-01

Medborgarförslag 2019-04-23
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Tekniska nämnden 2019-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 122

Initiativärende - Skyltning för elbilar i kommunen
Änr TN 2019/2749 4.6.7

Beslut
 Tekniska nämnden beslutar att initiativärendet överlämnas till teknisk 

förvaltningen för beredning.

Sammanfattning
Ulf Börkell (SD) inlämnar initiativärende och önskar att förvaltningen 
utreder möjligheterna att sätta upp skyltar som möjliggör att bara elbilar 
med pågående laddning får parkera på parkeringsplatser med anvisad ladd 
plats för elbilar.
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Tekniska nämnden 2019-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 120

Redovisning av delegeringsbeslut november 2019
Änr TN 2019/387 1.2.1

Beslut
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning
Förvaltningen delegeringsbeslut som redovisas på novembermötet med 
Tekniska nämnden.
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Tekniska nämnden 2019-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 121

Informationer
Änr TN  .

Beslut
 Till handlingarna

Sammanfattning
Informationer:

- Budget och styrkort 2020

- Olika typer av parkeringstillstånd

- Organisation
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