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Ersättare Ralph Reymers (M) Emelie Swenson (S)  
Christina Höök (L) Bo Nilsson (SD)  
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Övriga närvarande Ulf Andersson Lars Svensson Magnus Lundin
Liselotte Holmquist Rickard Wilhelmsson Maria Törnqvist
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Anders Roth (Vision)
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Tekniska nämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 124

Ekonomisk rapportering 2019
Änr TN 2019/317 1.4.1

Beslut
 Tekniska nämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning
Ekonomisk uppföljning per november 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 2019-11-18

Månadsrapport november 2019
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Tekniska nämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 125

Förslag till Budget och Styrkort 2020
Änr TN 2019/2497 1.4.1

Beslut
 Tekniska nämnden beslutar att godkänna förvaltningens budget 2020 

Styrkort

Nämndens behandling

Martin Hallingström Skoglund (S) yrkar att nämnden beslutar att fastställa 
styrkort för 2020 enligt förvaltningens förslag med av nämnden godkända 
förslag till ändring inarbetade, var och ett av de fem att-satserna prövas var 
för sig.

Yrkande

- Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Martins Hallings-
tröms (S) förslag att under Medborgare – Aktiva insatser för hållbar miljö  - 
Säkerställa att vår byggprojektverksamhet arbetar med trygga och giftfria 
materialval enligt principerna i något av de etablerade system som finns 
för detta och vid nyproduktion sträva efter miljöbyggnad Silver.

Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2019-12-12

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

- Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Martins Hallings-
tröms (S) förslag att under Utveckling – Förbättras infrastruktur -  Verka 
för en god Trafiksäkerhet och god trafikmiljö genom att fram en intern 
tidsatt genomförandeplanering utifrån kommunens trafikplan (KS 2019-
03-20) med tillhörande åtgärdslista. 

Tekniska nämnden beslutar enligt Martin Hallingströms (S) förslag

Att under: 
Utveckling

Förbättrad infrastruktur

Grön vid påbörjat genomförande av genomförandeplan fastställt av TN, 
gul vid genomförandeplan fastställd av TN, röd vid genomförandeplan 
inte klar.

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Martins Hallings-
tröms (S) förslag att införa ytterligare styrkortspunkt under:

Medarbetare
God hälsa och hög arbetstillfredsställelse

* Frisktal, andelen medarbetare med högst 5 sjukskrivningsdagar 
per år, grön vid mer än 70%, gul vid mellan 61-69%, röd vid mind-
re än 60%

Tekniska nämnden beslutar enligt Martin Hallingströms (S) förslag.

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Martin Hallings-
tröms (S) förslag att införa ytterligare styrkortspunkt under Medarbeta-
re – Attraktiv arbetsgivare och stolt organisation 

Kännedom om jämställdhetsplanen (från medarbetarenkäten), grön vid 
70-100%, gul vid 61-69%, röd vid mindre än 60%.

Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Tekniska nämnden 2019-12-12

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Martin Hallings-
tröms (S) förslag att införa ytterligare styrkortspunkt under Medarbetare – 
Attraktiv arbetsgivare och stolt organisation – Upplevelse av ett lärande 
arbetssätt (från medarbetarenkäten) 

Grön vid 70-100%, gul vid 60-70%, röd vid mindre än 60%.

Tekniska nämnden beslutar enligt Martin Hallingströms (S) förslag.

Yrkande

Jens Andersson (SD) yrkar att nedanstående punkt i Styrkortet stryks.

Att under

Aktiva insatser för hållbar miljö

* Bidra till att nå fossilbränslefrihet. Andel fossilbränslefria fordon 
och arbetsmaskiner på förvaltningen

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Jens Anderssons 
(SD) förslag till beslut och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.

Reservation

Jens Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet. Bil. A

Sammanfattning
Nämndens internbudget och styrkort för 2020 skall senast vara beslutade 
31 december 2019. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att godkänna förvaltningens förslag till budget 2020

 Att godkänna förvaltningens förslag till styrkort 2020
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Tekniska nämnden 2019-12-12

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-18

Internbudget, Verksamhetsplan och styrkort 2020



Kristianstad, fredag dcn 13 december 2019

Reservation angående tekniska nämnden ärende 6 "Budget och styrkort 2020"

Vi Sverigedemokrater yrkade att indikatorn "Bidra till att nå fossilbränslefrihet. Andel
6ossilbränslefria fordon och arbetsmaskiner på förvaltningen." under avsnittet aktiva insatser
för hållbar miljö i styrkortet för 2020 steks eftersom det målet kan leda till onödiga kostnader
for förvaltningen när den har sparkrav på sig. Att kommunen försöker forcera fram fossilfri
användning av fordon och maskiner i kommunen när det inte har någon mätbar minskad
påverkan av den globala miljön är inget som vi Sverigedemokrater vil l att Kristianstadboma
skall behöver betala extra för.

Vi tycker därför det var olyckligt att tekniska nämnden valde att avslå värt yrkade pä att målet
stryks.

Dä vårt yrkande på att målet skulle styrkas inte vann gehör så väljer vi emot reservera ass
emot beslutet att avslå vårt yrkande om att stryka målet om "Bidra till att nå
fossilbränslefrihet. Andel fossilbränslefria fordon och arbetsmaskiner på förvaltningen."
l övriga att-satser så ställer vi oss bakom tekniska nämndens beslut.

För Sverigedemokraterna i Kristianstads kommun

.=.,.7-- ,;:-$=
Jens Andersson (Sd)

W
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TN § 126

Personalrapport oktober 2019
Änr TN 2019/391 2.7.4

Beslut
 Tekniska nämnden godkänner Personalrapporten för oktober 2019

Nämndens behandling

Yrkande

Martin Hallingström Skoglund (S) yrkar att personalrapporten komplette-
ras enligt nedan:

Att Tekniska nämnden beslutar att återremittera personalrapporten och ta 
upp denna för beslut efter komplettering enligt nedanstående förslag.

Att gällande arbetsmiljön på förvaltningen ska en personalvägledning 
från HR-enheten på Kommunledningskontoret inhämtas av förvaltningen 
och inarbetas i personalrapporten

Att förvaltningen ska be arbetsmiljöenheten göra en översyn av förvalt-
ningen och lämna ett utlåtande

Att förvaltningen skall snarast återkomma till nämnden med en trovärdig 
handlingsplan med åtgärder för att vända och återgå till en positiv ut-
veckling av delaktighet och trivsel i ett lärande arbetssätt bland medarbe-
tarna.

Beslutsgång

Ordförande ställer bifall till förvaltningens förslag respektive avslag till 
Martin Hallingström Skoglund´s förslag och finner att Tekniska nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Reservation

Den Socialdemokratiska gruppen genom Martin Hallingström Skoglund 
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning
Nämndens rapport till kommunstyrelsen för uppföljning av medarbetare 
sker genom månadsrapportering efter månaderna 01, 03, 04, 07, 09 och 10. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Tekniska nämnden godkänner rapporten

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande

Personalrapport för oktober 2019



Reservation mot beslut gällande ärende nr..(. Tekniska nämnden 2019-12-12

Den kompetenta personalen inom förvaltningen är nyckeln till fungerande verksamhet

Den personalrapport som presenterats i beslutsunderlaget saknar enligt Socialdemokraterna en
tillräcklig och trovärdig åtgärdsplan för att förhindra ytterligare arbetsmiljöansträngning på
förvaltningen.

Det är rimligt att nämnden kräver insatser för att komma tillrätta med verksamhetsutövningen på
förvaltningen. Både utifrån att arbetet blir utfört i enlighet med fattade beslut framåt men akut nu,
efter den information som framkommit från anställda och fackliga representanter, behöver Tekniska
nämnden begära att arbetsmiljöenheten kopplas in och stöttar personalen och hjälper förvaltningen
att hitta åtgärder som kan lösa situationen delar av personalen upplever, med psykosocial
påfrestning i arbetet sedan en tid tillbaka. Socialdemokratiska gruppen förslog att Nämnden skulle
återremittera personalrapporten för att komplettera denna med utlåtande gällande
arbetsmiljöinsatser efter att arbetsmiljöenheten fått göra en översyn av förvaltningen och att en
personalvägledning ifrån HR-enheten på Kommunledningskontoret inhämtats. Detta för att
förvaltningen ska kunna återkomma till nämnden med en trovärdig handlingsplan med åtgärder för
att vända och återgå till en positiv utveckling av delaktighet och trivsel i ett lärande arbetssätt bland
meda rbeta rna .

Socialdemokraterna anser att förvaltningen skall skapa förutsättningar för friska medarbetare, god
och riskfri arbetsmiljö, utvecklande arbetsuppgifter och delaktighet från personalen. Detta är
avgörande för att säkra kompetensförsörjningen inom förvaltningen. Just kompetensförsörjningen är
en avgörande fråga och Tekniska nämnden måste ta ansvar och säkra att förvaltningen har möjlighet
att vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa ett gott utförande av verksamheten även framåt.

Alliansstyrets oförmåga att se hur passiv man uppfattas i detta är anmärkningsvärd. Lika så
Sverigedemokraternas oförmåga att ta ställning för handling, när det är allvar. Den
socialdemokratiska gruppen utgick ifrån att vårt förslag skulle få gehör i nämnden gällande att koppla
på funktionerna för stöd, som finns i kommunen och har till uppgift att stötta förvaltningarna. Det är
anmärkningsvärt att situationen lämnas obehandlade av den styrande minoriteten och
Sverigedemokraterna, anser den Socialdemokratiska gruppen.

Socialdemokraterna föreslog i ärendet att återremittera rapporten för att kompletteras. Detta förslag
vann inte majoritet i nämnden. Med anledning av detta reserverar socialdemokraterna i Tekniska
nämnden sig från fattat beslut att godkänna personalrapporten.

,,/
hörnaSocialde

Martin Hallingström Skoglund(S)
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TN § 127

Översyn gällande uthyrning av allmän plats
Änr TN 2019/2641 4.6.5

Beslut
 Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utvärde-

ra hur bestämmelserna kring nyttjande av allmän plats fungerar

 Ta fram åtgärdsförslag kring hur uthyrning av allmän plats kan under-
lättas, samt

 Uppdra åt förvaltningen att redovisa för tekniska nämnden senast juni 2020

Sammanfattning
En översyn av gällande regler och taxor för uthyrning av allmän plats 
föreslås. Detta för att underlätta för aktörer att hyra dessa platser för tillfäl-
liga verksamheter och evenemang. Åtgärdsförslag gällande hur uthyrning 
kan underlättas ska tas fram av tekniska förvaltningen och presenteras för 
tekniska nämnden under våren 2020.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utvärdera hur bestämmelserna 

kring nyttjande av allmän plats fungerar

 Ta fram åtgärdsförslag kring hur uthyrning av allmän plats kan under-
lättas

 Uppdraget redovisas för tekniska nämnden senast juni 2020

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-08
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TN § 128

Startbeslut - Arkelstorps reningsverk, Ny In-
loppspumpstation
Änr TN 2019/807 4.5.2

Beslut
 Tekniska nämnden beslutar att ge startbeslut för byggnation av ny 

inloppspumpstation med slamhantering samt renshantering

Sammanfattning
Reningsverket har stort behov av åtgärder för att säkra arbetsmiljökrav, 
ombyggnaden ger verksamheten möjlighet att reducera kostnader för 
slamhantering. Kostnaden är beräknad till 8,2 miljoner kronor.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att ge startbeslut för byggnation av ny inloppspumpstation med sla-

mavvattning samt renshantering.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-19
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TN § 129

Startbeslut - Åhus lågreservoar
Änr TN 2019/1760 4.14.2

Beslut
 Tekniska nämnden beslutar att ge startbeslut för byggnation av lågre-

servoar om 3000 m3 och teknikhus med pumpar och UV-ljus, samt

 Att ge startbeslut för arbetet med dricksvattenledningar till och från 
den planerade lågreservoaren

Sammanfattning
Som ett led i att öka kapaciteten i dricksvattenförsörjningen behöver 
kommunen investera i en reservoar i Åhus, reservoaren är en viktig del i 
en framtida leveransregim. Både att leverera dricksvatten till Åhus under 
dagar med hög förbrukning men även till orter norr och söder om Åhus. I 
arbetet ingår teknisk utrustning i form av distributionspumpar och UV-
ljus i en separat teknikbyggnad. Kostnaden är beräknad till 12,6 miljoner 
kronor. Arbetet med dricksvattenledningar till och från den planerade 
lågreservoaren beräknas till max 800 kkr.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att ge startbeslut för byggnation av lågreservoar om 3000 m3 och 

teknikhus med pumpar och UV-ljus.

 Att ge startbeslut för arbetet med dricksvattenledningar till och från 
den planerade lågreservoaren. 

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-19
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TN § 130

Startbeslut - Vånga reningsverk
Änr TN 2019/1762 4.14.7

Beslut
 Tekniska nämnden beslutar att ge startbeslut för ombyggnation av 

Vånga reningsverk för att möta nya utsläppskrav som börjar gälla 
2021

Sammanfattning
Reningsverket är föråldrat och de nya kraven kan ej uppnås med befintlig 
struktur, ombyggnaden innebär i princip att hela verket byggs om. Kost-
naden är beräknad till 9,8 miljoner kronor.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att ge startbeslut för ombyggnation av Vånga reningsverk för att 

möta nya utsläppskrav som börjar gälla 2021.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-19
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TN § 131

Medborgarförslag - Digitalisering av utfärdande av 
handikapp- parkeringstillstånd
Änr TN 2018/2555 1.2.2

Beslut
 Tekniska nämnden beslutar avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning
Medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där digitalisering av 
handikapptillstånd efterfrågas. 

Tekniska förvaltningen anser att förslaget är bra. Men på grund av gäl-
lande EU-lagstiftning 98/376/EG måste ett fysiskt parkeringstillstånd 
finnas i vindrutan. Med anledning av ovanstående är tekniska förvalt-
ningens förslag till tekniska nämnden att avslå medborgarförslaget.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-22

Medborgarförslag 2018-10-17
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TN § 132

Medborgarförslag - Se över parkeringsreglerna för 
Kristianstads centrala delar
Änr TN 2019/2339 1.2.2

Beslut
 Tekniska nämnden beslutar avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning
Medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där det efterfrågas 
att kommunen ser över parkeringsreglerna för Kristianstads centrala delar 
och skapar ett system som gynnar såväl bra parkeringskultur som cent-
rumhandeln och parkerande bilister.

De föreslagna åtgärderna är genomförda för de kommunala parkeringar-
na. Förändringarna som efterfrågas vore att föredra men besluten för hur 
de privata och regionala parkeringarna regleras ligger inte hos tekniska 
förvaltningen.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-30

Medborgarförslag 2019-10-02
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TN § 133

Medborgarförslag - Utfart från Hammars nya bo-
stadsområde
Änr TN 2019/2340 1.2.2

Beslut
 Tekniska nämnden beslutar avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning
Medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där en ny utfart från 
Hammars nya bostadsområde efterfrågas.

I gällande detaljplan för Hammar 9:151 inom Hammarområdet i Kristian-
stad ligger del av Blekingevägen detaljplanelagd som bussgata.  I och 
med att det är detaljplanelagt som bussgata går det inte att öppna Ble-
kingevägen för biltrafik utan att ändra detaljplanen. Vidare finns ingen 
utfart från aktuellt bostadsområde via C4 Shoppings parkering till Funda-
tionsvägen i gällande detaljplan. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-30

Medborgarförslag 2019-10-02
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TN § 134

Medborgarförslag - Iordningställa motionsslingor i 
Björket
Änr TN 2019/2344 1.2.2

Beslut
 Tekniska nämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Jäv

Erik Jönsson (KD) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

Sammanfattning
Medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där iordningställan-
de av motionsslingor i Björket som knyts samman med motions-/rekrea-
tions-område vid gamla golfbanan efterfrågas.

Under år 2020-2021 kommer tekniska förvaltningen utföra VA-arbeten i 
Björket. Efter detta arbete kommer en upprustning av Björket att ske med 
mål att tillgängliggöra platsen för fler besökande.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-31

Medborgarförslag 2019-10-02
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TN § 135

Medborgarförslag - Asfaltera cykelvägar genom Björ-
ket
Änr TN 2019/2345 1.2.2

Beslut
 Tekniska nämnden beslutar avslå medborgarförslaget.

Jäv

Erik Jönsson (KD) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

Sammanfattning
Medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där det efterfrågas 
asfalterade cykelvägar genom Björket. 

Upprustning av Björket kommer att ske med mål att tillgängliggöra 
platsen för fler besökande under 2020- 2021. I denna upprustning kom-
mer nya motions-slingor att anläggas. Asfaltering av befintliga cykelvä-
gar ingår ej i detta arbete.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-31

Medborgarförslag 2019-10-02
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TN § 136

Redovisning av delegeringsbeslut 2019
Änr TN 2019/387 1.2.1

Beslut
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning
Förvaltningens delegeringsbeslut som redovisas på decembermötet med 
Tekniska nämnden.
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TN § 137

Informationer
Änr TN  .

Beslut
 Till handlingarna.

Sammanfattning
Informationer:

- Ändrad översiktsplan

- Centrala reningsverket

- Systematisk arbetsmiljö (SAM)

- Samspel

- Övriga informationer
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TN § 138

Information om Bengt Olsson
Änr TN 2019/2951

 
Kommundirektör Christel Jönsson informerar Tekniska nämnden att efter 
samtal med Förvaltningschef Bengt Olsson idag på morgonen, kommit 
överens att Bengt lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan.

Under rekrytering av ny förvaltningschef går HR-direktör Johanna Näslund 
in som tf. förvaltningschef för Tekniska förvaltningen.

Samverkan kommer att genomföras under nästkommande vecka.

Tekniska nämnden hälsar Johanna Näslund välkommen.
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