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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 33

Ekonomisk rapport februari
Änr TN 2020/505 1.4.1

Beslut
 Tekniska nämnden godkänner rapporten

Sammanfattning
Ekonomisk uppföljning per februari 2020.

Nämndens ekonomiska rapportering till kommunstyrelsen sker dels genom 
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 2020-02-26

Månadsrapport februari 2020 Skattefinansierat 

Månadsrapport februari 2020 VA

Barnkonventionsanalys
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 34

Granskning av delegationsrätt inom tekniska nämn-
den
Änr TN 2020/379 1.8.1

Beslut
 Att översända detta yttrande som svar till kommunrevisionen.

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda  revisorerna i Kristianstads kommun 
har PwC genomfört en granskning av delegation av beslutanderätt inom 
tekniska nämnden.

Granskningens revisionsfråga har varit:
Har tekniska nämnden säkerställt att delegation av beslutsrätt inom nämn-
dens verksamhetsområde är lag- och ändamålsenlig?

Efter genomförd revision gör kommunrevisionen bedömningen att tek-
niska  nämnden  inte  helt säkerställt att delegation av beslutsrätt inom 
nämndens verksamhetsområde är lag- och ändamålsenlig. 

Tekniska förvaltningen instämmer i  kommunrevisionens synpunkter 
och kommer att revidera tekniska förvaltningens delegationsordning.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att översända detta yttrande som svar till kommunrevisionen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-03

Revisionsrapport ”Granskning avseende delegation av beslutsrätt inom 
tekniska nämnden”. 
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 35

Planerat fastighetsunderhåll 2021
Änr TN 2020/491 4.5.6

Beslut
 att tekniska nämnden verkar för att, i budgetberedningen inför 2021 

års budget, begära tilläggsanslag med 22 mkr till planerat fastighetsun-
derhåll. Hela tilläggsanslaget behandlas som investering.

 att uppdra åt tekniska förvaltningen att upphandla och genomföra un-
derhållsprojekt enligt motsvarande nivå som beslutad budget 2020.

Sammanfattning
Budgetanslaget för planerat underhåll är betydligt lägre än verkligt behov 
och har varit det under en längre tid vilket har medfört att en underhålls-
skuld byggts upp. Detta leder i sin tur till stora förslitningar på våra fastig-
heter, risk för fukt- och miljöproblem, en värdeminskning samt ökade 
kostnader för löpande underhåll (reparationer etc.). Tekniska förvaltning-
en har uppskattat behovet av underhållsåtgärder för 2021 till 74 mkr 
utifrån beräkningar och befintliga underhållsplaner. Beloppet innebär 
tilläggsanslag med 22 mkr utifrån 2020 års grundnivå. Tekniska förvalt-
ningen föreslår att Tekniska nämnden stöder en begäran i budgetbered-
ningen inför 2021 med detta belopp.

Eftersom budget för 2021 ej är fastställd föreslår tekniska förvaltningen att 
Tekniska nämnden godkänner att arbetet inför 2021 planeras och upp-
handlas motsvarande budgetnivån för 2020 tills rambudget för 2021 är 
fastställd.
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 att Tekniska nämnden verkar för att, i budgetberedningen inför 2021 

års budget, begära tilläggsanslag med 22 mkr till planerat fastighetsun-
derhåll. Hela tilläggsanslaget behandlas som investering.

 att uppdra åt tekniska förvaltningen att upphandla och genomföra un-
derhållsprojekt enligt motsvarande nivå som beslutad budget 2020.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-03

Barnkonventionsanalys
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 36

Trafiksäkerhetsåtgärder Sånnaskolan
Änr TN 2020/418 4.6.3

Beslut
 Att Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att genom-

föra åtgärdsförslag 4, 5 och 6 under förutsättning att efterfrågade extra 
medel tillskjuts.

 Att Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att tillskjuta extra              
investeringsmedel, 1 040 000 mkr för år 2020. 

 Att Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att tillskjuta extra 
driftmedelsanslag, 40 000 kr/år med start år 2021

Sammanfattning
Under år 2019 inkom barn- och utbildningsförvaltningen med en förfrågan 
till tekniska förvaltningen för framtagande av en förstudie med åtgärdsför-
slag för att trafiksäkra Sånnaskolans närområde. Denna förstudie är fram-
tagen av tekniska förvaltningen. 

Gällande åtgärd 4, 5 och 6, som beskrivs i detalj i bifogat beslutsunderlag, 
så ryms inte åtgärderna inom tekniska förvaltningens budget för år 2020.  
För att möjliggöra ett genomförande av dessa tre åtgärder krävs att Teknis-
ka nämnden begär en utökning av förvaltningens investeringsbudget med 1 
040 000 mkr för år 2020 av kommunstyrelsen.
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ge-

nomföra åtgärdsförslag 4, 5 och 6 under förutsättning att efterfrågade 
extra medel tillskjuts.

 Att Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att tillskjuta extra              
investeringsmedel, 1 040 000 mkr för år 2020. 

 Att Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att tillskjuta extra 
driftmedelsanslag, 40 000 kr/år med start år 2021

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-20

Förstudie Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder Sånnaskolan 
201911-05

Projektdirektiv – BP 0 Förstudie Sånnaskolan 2019-11-06

Barnkonventionen checklista
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 37

Upplåtelse av offentlig plats Kristianstad kommun
Änr TN 2015/1049 

Beslut
 Ärendet utgår.
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 38

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

Beslut
 Att ge förvaltningen i uppdrag att införa tidsbegränsad parkering för 

parkeringsplatser med anvisad laddplats för elbilar.

Sammanfattning
Ulf Börkell (SD) har 2019-11-21 lämnat ett 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 laddplats för elbilar.

Tekniska förvaltningens svar: Några vägmärken med lagstöd som reglerar 
att elbilar endast får parkera vid laddning finns ej att tillgå i nuläget.  

För att öka tillgängligheten till laddplatser för elbilar kommer en                              
tidsbegränsning på Parkering – Max 2 timmar att införas.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att ge förvaltningen i uppdrag att införa tidsbegränsad parkering för 

parkeringsplatser med anvisad laddplats för elbilar.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-01-07

Beslut TN Initiativärende 2019-11-21 § 122

Initiativärende - Skyltning för elbilar i kommunen 2019-11-29

Barnkonventionen checklista
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 39

Motion - Utred möjligheten att sätta upp pollare vid de 
större infarterna till gågatorna
Änr TN 2020/64 1.2.6

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige

 Att anse motionen besvarad

Nämndens behandling

Yrkande

Ulf Börkell (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till tekniska för-
valtningens förslag respektive Ulf Börkells (SD) yrkande och finner att nämn-
den beslutar i enlighet med tekniska förvaltningens förslag.

Protokollsanteckning

Ulf Börkell (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

”Protokollsanteckning Tekniska nämnden 200326 ärende 11 ”Utred möjlighe-
ten att sätta upp pollare vid de större infarterna till gågatorna.” 

Vi Sverigedemokrater inkom den 2017-12-12 med en motion som syftade till 
att Kristianstad kommun skulle utreda möjligheterna att sätta upp pollare i 
centrala Kristianstad.

Nämnden fattade vid ett extrainkallat sammanträde 2020-03-12 beslut om att 
låta installera pollare i den omfattning som var motionens intention.
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Vi anser att beslutsordningen inte överensstämmer med praxis om att motioner 
ska behandlas innan själva innehållet i motionen.

Den styrande minoriteten har valt att inte skyndsamt behandla motionen och 
kom med eget förslag innan man behandlat denna motion.”

Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom 2019-09-03 med en motion där de efterfrågar en 
utredning kring möjligheten att sätta upp pollare vid de större infarterna till 
gågatorna i centrum.

Förvaltningen har nu tagit fram efterfrågat beslutsunderlag, Trafiksituationen i 
centrum, Pollare i kombination med fasta hinder.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att anse motionen Utred möjligheten att sätta upp pollare vid de större in-

farterna till gågatorna besvarad

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-02

Trafiksituationen centrum Pollare i kombination med fasta hinder 2020-01-10

Motion Sverigedemokraterna Utred möjligheten att sätta upp pollare vid de 
större infarterna till gågatorna 2019-09-03

Barnkonventionen checklista
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 40

Motion - Utred möjligheten att sätta upp pollare i an-
slutning till gågatorna
Änr TN 2018/757 1.2.6

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige

 Att anse motionen besvarad

Nämndens behandling

Yrkanden

Ulf Börkell (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till tekniska för-
valtningens förslag respektive Ulf Börkells (SD) yrkande och finner att nämn-
den beslutar i enlighet med tekniska förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom med en motion 2017-12-12 där de föreslår att 
Kristianstad kommun utreder möjligheten att sätta upp pollare i anslutning till 
gågatorna. 

Förvaltningen har nu tagit fram efterfrågat beslutsunderlag, Trafiksituationen i 
centrum, Pollare i kombination med fasta hinder.
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att anse motionen besvarad

Beslutsunderlag
Motion, Utred möjligheten att sätta upp pollare i anslutning till gågatorna, 
2017-12-12.

Trafiksituationen centrum Pollare i kombination med fasta hinder 2020-01-10

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-04

Barnkonventionen checklista
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 41

Medborgarförslag - Anlägg avsaltningsanläggning 
vid Östersjön
Änr TN 2018/2042 1.2.2

Beslut
 Att avslå medborgarförslaget med hänvisning till kostnader. Beräknad 

kostnadsökning 5-10 Msek/år med dagens teknik. 

Sammanfattning
Den akvifär (grundvattenreservoaren under Kristianstadsslätten) som idag 
används håller än så länge mycket god kvalitet, även kvantiteten är god. 
Skulle förutsättningarna förändras till exempel om grundvattnet skulle 
förorenas av bekämpningsmedel så kan man vid det tillfället välja att ta ett 
råvatten från Hanöbukten men det är än så länge relativt kostsamt. Om en 
konkurrens-situation mellan dricksvattenproduktion och bevattning av 
jordbruksmark med grundvatten skulle leda till brist måste Länsstyrelsen 
eller motsvarande juridisk instans ge en vägledande dom som anger vem 
som har störst behov av resursen.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
Att avslå medborgarförslaget med hänvisning till kostnader. Beräknad 
kostnadsökning 5-10 Msek/år med dagens teknik. 

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-10

Medborgarförslag 2018-10-05

Barnkonventionen checklista
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 42

Medborgarförslag - Måla vattentornet i Kristianstad 
så det blir ett landmärke för Kristianstad, tex orange 
och svart (orangea staden)
Änr TN 2018/1377 1.2.2

Beslut
 Att avslå medborgarförslaget med hänvisning till kostnader och kon-

struktionsförutsättningar

Sammanfattning
Vattentornet är en teknisk byggnad byggd av betong med en stor volym 
vatten i. Betong är inte som många tror helt vattentät utan viss diffusion 
måste man räkna med vid stora tryckdifferenser. Alltså det transporteras 
hela tiden lite vatten genom betongens porer kan man enkelt uttrycka det. 
Denna mekanism skulle negativt påverka en eventuell färg med missfärg-
ning och ett krav på återkommande underhåll/ommålning.

För övrigt så är det svårt att motivera att en eventuell kostnad för en mål-
ning skall belasta VA-kollektivet som har mycket andra stora behov av 
upprustning i övrigt. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att avslå medborgarförslaget med hänvisning till kostnader och kon-

struktionsförutsättningar

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-10

Medborgarförslag 2018-06-29

Barnkonvention checklista
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Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 43

Medborgarförslag - Avhärda vattnet innan det skic-
kas ut i ledningarna till kunder/konsumenter
Änr TN 2018/1384 1.2.2

Beslut
 Att avslå medborgarförslaget med hänvisning till kostnader och att 

kommunen uppfyller kraven från Livsmedelsverket

Sammanfattning
Dricksvattnet som levereras till abonnenter med kommunalt vatten i Kristi-
anstads kommun uppfyller alla kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer.

Vill man ändra den kemiska sammansättningen på dricksvattnet bör man 
betänka de ekonomiska aspekterna, det skulle krävas drastisk höjning av 
VA-taxan för att bygga om och driva kommunens 20 vattenverk med ändra-
de förutsättningar.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att avslå medborgarförslaget med hänvisning till kostnader och att 

kommunen uppfyller kraven från Livsmedelsverket

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-10

Medborgarförslag 2018-06-29

Barnkonventionen checklista 
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 44

Medborgarförslag - Montera solceller på Kulturkvar-
terets tak
Änr TN 2019/2342 1.2.2

Beslut
 Att anse medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning
Medborgare föreslår i ett medborgarförslag att montera solceller på Kul-
turkvarterets tak.

Tekniska förvaltningens svar. Tekniska förvaltningen arbetar sedan ett 
antal år tillbaka aktivt med att installera solceller på såväl befintliga som 
nya byggnaders tak. Kulturkvarterets och Bibliotekets tak har studerats 
och ett flertal tak är lämpliga att arbeta vidare med framöver och kommer 
arbetas in i planen för framtida energiprojekt. Ett flertal tak bedöms som 
lämpligare för installation av solceller än papptaken ovan lilla salen. Se 
bilaga 1 för exempel på några ytor som bedömts lämpliga för solcellspro-
jekt inom Kulturkvarteret.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-26
Medborgarförslag 2019-08-28
Bilaga 1 – Foto över lilla salens tak
Bilaga 2 – Sammanställning av Tekniska förvaltningens solceller
Barnkonventionen checklista 2020-02-26
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 45

Medborgarförslag - Önskemål om förbättrad utemil-
jö på skolgården Fröknegårdsskolan
Änr TN 2019/2338 1.2.2

Beslut
 Att anse medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning
Medborgare föreslår i ett medborgarförslag att förbättra utemiljön på 
skolgården till Fröknegårdsskolan.

Tekniska förvaltningens svar. Tekniska förvaltningen arbetar sedan en tid 
tillbaka med utveckling av Fröknegårdsskolan. I den första etappen som är 
i entreprenadskedet ingår bland nytt kök och matsal samt invändiga om-
byggnationer. Dock sker ej så mycket på utemiljön i etapp 1 utan utemiljön 
är planerad att uppdateras i nästa etapp som enligt nuvarande budgetplan 
skall genomföras under 2022-2023. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-26

Medborgarförslag 2019-09-17

Barnkonventionen checklista 2020-02-26
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Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 46

Medborgarförslag - Förbättring av trafiksituation på 
Näsby
Änr TN 2019/2617 1.2.2

Beslut
 Att avslå medborgarförslaget

Sammanfattning
Medborgare föreslår i ett medborgarförslag att förbättra trafiksituationen 
på Näsby.

Gällande Gamlegården. Om bussarna upplevs som ett hinder för bilarnas 
framkomlighet på Näsbychaussén finns redan idag möjligheten att köra via 
Snapphanevägen. En avstängning av Näsbychaussén är således ej aktuell.  

Gällande Näsby. Gällande avstängning av Näsbychaussén och förlängning 
av Fröknegårdsvägen. Detta förslag innebär att biltrafiken ökar markant på 
Fröknegårdsvägen samt förbi Högskola, kommande badhus och Linge-
nässkolan. Ökad trafikmängd förbi dessa platser är en oönskad                    
utveckling och är därför inte aktuellt.   

Gällande Gamla Näsby. Enkelriktning på Nedanvägen är inte aktuellt då 
detta hade flyttat eventuella problem till närliggande lokalgator. Vid hastig-
hetsöverträdelser tas kontakt med polismyndigheten.  
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-04

Medborgarförslag 2019-11-05

Barnkonventionen checklista 2020-02-04
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 47

Medborgarförslag - Parkering snedställda be-
söksparkering
Änr TN 2019/2621 1.2.2

Beslut
 Att avslå medborgarförslaget 

Sammanfattning
Medborgare föreslår i ett medborgarförslag att besöksparkering anordnas 
och bilkörning på gång- och cykelväg hindras i närheten av korsningen 
Kanalgatan/Snapphanevägen. 

Gällande frågan om att anordna besöksparkeringar som nyttjas av besöka-
re till boende i området så hänvisas till aktuella fastighetsägare. Det är inte 
en kommunal fråga att anordna besöksparkeringar.    

Bom på aktuell cykelväg är nyligen uppsatt. Det är ej aktuellt att sätta fler 
hinder på denna plats. Vid överträdelser av trafikregler hänvisas till                     
polismyndigheten.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-07

Medborgarförslag 2019-10-02

Barnkonventionen checklista 2020-02-04
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 48

Medborgarförslag - Tidsbegränsad parkering vid 
Prästallén
Änr TN 2020/30 1.2.2

Beslut
 Att avslå medborgarförslaget

Sammanfattning
Medborgare föreslår i ett medborgarförslag att parkeringen vid Prästallén 
görs tidsbegränsad.

Tekniska förvaltningens svar. Aktuell parkering är reglerad som allmän              
parkering – 24 timmar. Att ändra regleringen för att underlätta för besöka-
re till de boende i området är inte aktuellt eftersom detta är en allmän 
parkering. Att anordna besöksparkeringar är fastighetsägarnas ansvar.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-10

Medborgarförslag 2020-01-02

Barnkonventionen checklista 2020-02-10
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 49

Medborgarförslag - Flytta skylt "Parkering förbjuden" 
på Tyggårdsgatan
Änr TN 2019/2619 1.2.2

Beslut
 Att anse medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning
Medborgare föreslår i ett medborgarförslag att flytta skylten "Parkering 
förbjuden" på Tyggårdsgatan.

Själva placeringen på skyltningen bedöms ej som otydlig. Nuvarande place-
ring kvarstår. Dock kommer målade parkeringsrutor i gatan att tas bort 
permanent för att undvika osäkerhet.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-10

Medborgarförslag 2019-11-05

Barnkonventionen checklista 2020-02-10
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 50

Medborgarförslag - Låt de låga grenarna på några 
träd vara kvar, ur barnperspektiv, så de kan klättra 
och leka i träden
Änr TN 2020/33 1.2.2

Beslut
 Att avslå medborgarförslaget

Sammanfattning
Medborgare föreslår i ett medborgarförslag att låta några träd behålla de 
låga grenarna för att barn ska kunna klättra i dem.

Tekniska förvaltningens svar. Då kommuninvånarna vistas i våra parker 
och på våra lekplatser är det tekniska förvaltningens ansvar att deras 
omgivning är säker. Att lämna kvar lågt stående grenar vid gallring som 
möjliggör för klättring är inte aktuellt ur säkerhetssynpunkt.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-10

Medborgarförslag 2020-01-02

Barnkonventionen checklista 2020-02-10
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 51

Avgiftsfria uteserveringar 20200301-20200630
Änr TN 2020/705 4.6.5

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige:

 Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering ut-
går under tidsperioden 1 mars till och med 30 juni år 2020

Sammanfattning
Spridningen av Coronaviruset (Covid-19) ger effekter i samhället och flera 
företag och organisationer drabbas ekonomiskt. Kristianstads kommun 
vidtar direkta åtgärder för att underlätta för lokala aktörer. En av åtgärder-
na är att  besluta om avgiftsfria uteserveringar under perioden 1 mars till 
och med 30 juni år 2020. Under denna tidsperiod kommer debitering av 
uteserveringar att utebli från tekniska förvaltningen. Åtgärden medför 
uteblivna intäkter med cirka 0,5 mkr.

Åtgärden ingår i ett kommunövergripande åtgärdsförslag som initierats av 
Kommunledningskontoret på uppdrag av Kommunstyrelsen. Tekniska 
förvaltningen är positiva till åtgärder som mildrar de negativa effekterna 
av Covid-19.
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige:

 Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering ut-
går under tidsperioden 1 mars till och med 30 juni år 2020

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-20

Taxa för upplåtelse av offentlig plats KF 2016-11-15 § 213



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 52

Överenskommelse om ersättning för avbeställt ent-
reprenadarbete
Änr TN 2020/728 4.5.2

Beslut
 Överenskommelse mellan Kristianstads kommun och JKN godkänns 

enligt upprättat förslag. 
 Tf förvaltningschef Johanna Näslund och kommunjurist Bo Johansson 

utses att underteckna överenskommelsen. 
 Att framställa ärende om budgetkompensation till KS enligt över-

enskommelse.
 Att förvaltningen framställer ett ärende till KS om framtagande 

av rutiner för att upphandlingsenheten påtalar när ramavtal lö-
per ut

Nämndens behandling
Sammanträdet ajournerades under 14 minuter.

Yrkanden

Martin Hallingström Skoglund (S) yrkar på följande;

- Att ge förvaltningschefen mandat att teckna överenskommelse en-
ligt beslutsärendet

- Att framställa ärende om budgetkompensation till KS enligt över-
enskommelse

- Att förvaltningen framställer ett ärende till KS om framtagande av 
rutiner för att upphandlingsenheten påtalar när ramavtal löper ut

Ordförande Qalinle Dayib (C) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag 
samt ställer sig bakom punkt 2 samt 3 i Martin Hallingström Skoglunds (S) 
yrkande.
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på bifall respektive avslag på sitt eget yr-
kande respektive Martin Hallingström Skoglunds (S) yrkande och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandes yrkande.

Reservation

Martin Hallingström Skoglund (S) och den socialdemokratiska gruppen 
reserverar sig mot beslutet och hänvisar till sitt yrkande.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har planerat genomförande av projektet för Tegel-
bruksvägen etapp 2 tillsammans med entreprenören JKN Entreprenad AB. 
Strax innan arbetet skulle påbörjas i januari 2020 avbeställdes arbetet av 
kommunen. JKN har i skrivelse begärt ersättning med 3 154 680 kr. Be-
stämmelserna i AB 04 åberopas som stöd för ersättningskravet. 

Kristianstads kommun har inledningsvis bestridit krav från JKN. Förhand-
lingar har därefter genomförts med företrädare för JKN och förslag till 
överenskommelse har tagits fram som innebär att kommunen ska ersätta 
JKN med 2 200 tkr. Vardera parten ska stå för sina kostnader. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Överenskommelse mellan Kristianstads kommun och JKN godkänns 

enligt upprättat förslag. 

 Tf förvaltningschef Johanna Näslund och kommunjurist Bo Johansson 
utses att underteckna överenskommelsen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-03-24
Överenskommelse
Skrivelse från Advokatfirman Glimstedt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 53

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr TN 2020/271 1.2.1

Beslut
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Sammanfattning
Förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på marsmötet med Tekniska 
nämnden.
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 54

Delgivningar och informationer
Änr TN 2020/219 1.2.1

Beslut
 Till handlingarna

Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar
Uppföljning medarbetare jan-feb
Handlingsplan arbetsmiljö – Nuläge
Investeringsprojekt
Redovisa effekten av solceller
Planerat fastighetsunderhåll
Information CRV
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