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Tekniska nämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 55

Uppföljning medarbetare jan-mars 2020
Änr TN 2020/634 2.7.4

Beslut
 Tekniska nämnden godkänner uppföljningen.

Sammanfattning
Personalrapporten innefattar redovisning jan t.o.m. mars 2020. Rapporten 
omfattar antal årsarbetare, antal anställda, könsfördelning, 
sysselsättningsgrad, sjuktal och frisktal m.m.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att tekniska nämnden godkänner uppföljningen

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-03

Rapport uppföljning medarbetare mars 2020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 56

Ekonomisk rapport mars 2020
Änr TN 2020/505 1.4.1

Beslut
 Tekniska nämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning
Ekonomisk uppföljning per mars 2020.

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 2020-03-27

Månadsrapport mars 2020
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Tekniska nämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 57

Investeringsbudget 2021-27
Änr TN 2020/778 1.4.1

Beslut
Att tekniska nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag i budgetberedning-
en inför 2021 års budget till investeringsbudget för 2021 och långsiktig plan för 
2022-2027.

Nämndens behandling
Sammanträdet ajourneras under 5 minuter.

Sammanfattning
Kommunens budget är indelad i två kategorier, driftbudget och investeringsbud-
get. Båda delarna är viktiga för vår verksamhet. En väsentlig förändring mot plan 
kräver stora åtgärder, exempelvis i form av minskning av åtgärder på fastigheter, 
park- och stadsmiljö, trafik/gata etc. vilket i sin tur kommer att leda till krav på en 
minskning av vår personalstyrka (uppsägning av personal). Därför föreslår förvalt-
ningen framöver att det budgetförslag som tas fram förankras i tekniska nämnden 
innan slutliga beslut om ramar fattas i kommunfullmäktige.

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden ställer sig bakom en begäran 
i budgetberedningen inför 2021 med belopp i investeringsbudgeten enligt bilaga.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att tekniska nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag i budgetbered-

ningen inför 2021 års budget till investeringsbudget för 2021 och långsiktig 
plan för 2022-2027.
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-23
Förslag investeringsbudget 2021 och plan 2022-2027 för tekniska förvaltningen
Barnkonventionsanalys
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 58

Intern kontroll 2020
Änr TN 2020/63 1.4.1

Beslut

 Att godkänna slutliga tester för 2019 och åtgärder avseende identifiera-
de brister.

 Att godkänna årsplan och organisation för intern kontroll 2020.

Sammanfattning
Intern kontrollplan 2019 bestod av 13 kontroller. Under början av 2020 
har test skett av återstående 6 (övriga 7 redovisades för TN i november 
2019). En av dessa testades med tillfredsställande resultat, tre med vissa 
mindre brister och två med något allvarligare brister. Förslag på åtgärds-
plan har tagits fram för identifierade brister.

Plan för intern kontroll 2020 består av två delar:
 Fortsatt arbete med att få ett strukturerat ramverk för intern kon-

troll på plats
 Väsentliga riskområden som kontrolleras/testas under 2020

Arbetet med att få ett strukturerat ramverk för intern kontroll på plats 
pågår. Förvaltningens huvudprocesser samt delprocesser är identifierade 
och riskanalys för dessa upprättad sedan tidigare. Under 2020 fortsätter 
processkartläggningen för områden med medel till hög risk.

Förvaltningen har tagit fram förslag på kontrollplan för 2020 innehållande 
7 kontrollmoment. Urvalet baseras på riskanalys, det pågående processar-
betet samt kommunövergripande kontrollområden. Testning sker under 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

perioden maj 2020 till oktober 2020 och slutrapporteras till TN i november 
2020.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 att godkänna slutliga tester för 2019 och åtgärder avseende identifie-

rade brister

 att godkänna årsplan och organisation för intern kontroll 2020

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-27

Testresultat resterande kontroller från 2019 (Bilaga 1-6)

Risk- och kontrollmatris över föreslagna kontrollområden 2020 (Bilaga 7)
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TN § 59

Palettens förskola - hyresavtal
Änr TN 2019/1521 4.5.2

Beslut

 Ärendet utgår.
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TN § 60

Milnergymnasiet om- och tillbyggnad av kök och 
matsal
Änr TN 2019/2645 4.5.2

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen

 Att begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av 
projektet Milnergymnasiet, kök och matsal.

 Att budgetjustering sker från 23 till 25,5 miljoner kr.

Sammanfattning
Tekniska nämnden skall av kommunstyrelsen begära igångsättningstill-
stånd för investeringsprojekt överstigande 5 miljoner kr.

Eleverna på Milnergymnasiet äter idag sin lunch på restaurang Bleke-
damm. Det finns nu inte längre möjlighet att fortsätta detta. Nytt kök och 
matsal planeras därför på Milnergymnasiet. BTA nybyggnad: ca 430 m2

Kostnadsbedömningen för projektet baseras på framtagna systemhand-
lingar avseende om- och tillbyggnad samt komplettering av utemiljön 
med angöring för transporter till köket.

Projektet planeras att påbörjas augusti 2020 och entreprenadtiden upp-
skattas till ca. 16 månader.

Utredningar under projekteringen av systemhandlingar har påvisat att det 
kommer att erfordras 2 ventilationssystem istället för 1, omfattande 
brandåtgärder i atriet som byggs in till matsal samt att ny grundläggning 
blir avsevärt mer komplicerad än normalfallet. Projektets beräknade kost-
nad har därmed ökat från 23 Mkr till 25,5 Mkr. 
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Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen

 Att begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av 
projektet Milnergymnastiet, kök och matsal.

 Att budgetjustering sker från 23 till 25,5 miljoner kr.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-27

Beslut BUN 2019-11-05 Milnergymnasiet kök och matsal

Formulär igångsättningstillstånd 2020-03-27

Verksamhetsbeskrivning 2019-09-30

Barnkonsekvensanalys tekniska förvaltningen

Barnkonsekvensanalys BUF
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TN § 61

Justering av Taxa för upplåtelse av offentlig plats
Änr TN 2020/474 4.9.2

Beslut
Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:

 Att anta ny Taxa för upplåtelse av offentlig plats daterad 2020-03-26.

 Att ny taxa börjar gälla från 2021-01-01.

 Att besluta att Taxa för upplåtelse av offentlig plats, antagen av kommun-
fullmäktige 2016-11-15 § 213, upphör att gälla från 2020-12-31.

Sammanfattning
Taxan som reglerar upplåtelse av offentlig plats ska ses över under varje            
politisk mandatperiod. Föreslagen Taxa för upplåtelse av offentlig plats,      
2020-03-26, ersätter tidigare Taxa för upplåtelse av offentlig plats, antagen 
av kommunfullmäktige 2016-11-15 § 213. Ny taxa föreslås börja gälla                      
2021-01-01 och ska fastställas av kommunfullmäktige.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige:

• Att anta ny Taxa för upplåtelse av offentlig plats daterad 2020-03-26

• Att ny taxa börjar gälla från 2021-01-01

• Att besluta att Taxa för upplåtelse av offentlig plats, antagen av                 
Kommunfullmäktige 2016-11-15 § 213, upphör att gälla från 2020-12-31



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-26
Aktuellt förslag Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2020-03-26
Gällande taxa Taxa för upplåtelse av offentlig plats KF 2016-11-15 § 213
Zonindelning 1 Karta
Zonindelning 2 Karta
Prislista externa affärer
Barnkonventionen checklista 2020-02-04
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TN § 62

Medborgarförslag - Sätt upp stängsel vid kanalen 
längs Helgegatan
Änr TN 2020/29 1.2.2

Beslut
 Att anse medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning
Medborgare från Kristianstad föreslår i ett medborgarförslag att det sätts 
upp stängsel vid kanalen längs Helgegatan för att skydda fåglarna. 

Att sätta upp stängsel på efterfrågad sträcka är inte aktuellt. Detta då             
förvaltningen inte ser att behovet är större här än på flera andra sträckor 
längs kanalen. Ett helhetstänk tillämpas där det inte ses som ekonomiskt     
försvarbart att uppföra stängsel längs kanalen.

Tidigare uppsatt skylt på Helgedalsgatan som varnar för änder är både för   
liten och felplacerad. En ny större skylt kommer att uppföras på en för 
bilister synligare plats.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-11-06

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-06

Barnkonventionen checklista

Yttrande medborgare 2020-03-26
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TN § 63

Medborgarförslag - Uppför nya broar över Råbe-
lövskanalen
Änr TN 2020/31 1.2.2

Beslut
 Att avslå medborgarförslaget

Sammanfattning
Medborgare föreslår i ett medborgarförslag att det uppförs nya gc-broar 
över Råbelövskanalen.

Förvaltningens svar. Samtliga förslagna platser för nya gc-broar över                   
Råbelövskanalen ligger ca 100 meter från befintliga bropassager med                 
tillhörande gång- och cykelpassager över Kanalgatan. Att anlägga nya gc-
broar med tillhörande passager över gatan så nära nuvarande broar/passa-
ger är inte ekonomiskt försvarbart. Vidare är det inte trafikmässigt lämpligt 
med gång- och cykelpassager så tätt på en så trafikerad gata.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 

Medborgarförslag 2019-11-19

Barnkonventionen checklista
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TN § 64

Medborgarförslag - Åtgärder för höjande av trafiksä-
kerheten och personsäkerheten i centrum norra 
Kristianstad
Änr TN 2020/28 1.2.2

Beslut
 Att anse medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning
Åtgärder för höjande av trafiksäkerheten och personsäkerheten i centrum 
norra Kristianstad. Säkerställ åtlydnaden av trafikreglerna för att därige-
nom höja säkerheten i trafiken och värna liv.

Att säkerställa att trafikreglerna följs är en polisär fråga. Hänvisning sker           
således till polismyndigheten.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-18

Medborgarförslag 2020-01-02

Barnkonventionen checklista 

Yttrande medborgare 2020-03-13

Förvaltningens svar på yttrande 2020-04-02
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TN § 65

Medborgarförslag - Hundrastgård i centrala Åhus
Änr TN 2019/2848 1.2.2

Beslut
 Att anse medborgarförslag besvarat

Sammanfattning
Medborgare från Åhus har inkommit med ett medborgarförslag där det              
efterfrågas en hundrastgård i centrala Åhus.

Att anlägga en hundrastgård på i förslaget föreslagen plats vid                                
Sandvaktaregatan nära Tennishallen är ej aktuellt på grund av att denna 
yta tillhör Sånnaskolan och klassas som skolgård. Finns andra förslag på 
platser, inkom gärna med dessa.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att anse medborgarförslag besvarat

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-18

Medborgarförslag 2019-10-22

Barnkonventionen checklista
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TN § 66

Delegeringsbeslut 2020
Änr TN 2020/271 1.2.1

Beslut
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Sammanfattning
Förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på aprilmötet med tekniska 
nämnden.
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TN § 67

Delgivningar och informationer
Änr TN 2020/219 1.2.1

Beslut
 Till handlingarna

Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar
Upphandling – Hur vi arbetar
Tegelbruksvägen
Investeringsprojekt
Status Kristianstads badrike
Tidsplan Budget-Besparingar
Överföringsledning Gärds Köpinge/Åhus – kommer upp på nästa möte 28/5
Information VA-taxa - utskick skriftligt
Handlingsplan – arbetsmiljö - kommer upp på nästa möte 28/5
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