
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden 2020-05-28

Plats och tid Rådhus Skåne rum 114 kl. 08:00-12:00

Beslutande Qalinle Dayib (C) Ewa Linder (S)  
Jesper Persson (M) Elek Oksenfeld (S)  
Bo Ericsson (M) Ulf Börkell (SD)  
Erik Jönsson (KD) Bengt Håkansson (SD)  

Jens Andersson (SD)  
  

Tjänstgörande 
ersättare

Christina Höök (L) i stället 
för Anders Fredriksson (L)

Thomas Nilsson (S) i stället för 
Martin Hallingström Skoglund (S)  

Ersättare Ralph Reymers (M) Emelie Swenson (S)  
Lennart Nilsson (C) Bo Nilsson (SD)  

 
   

Övriga närvarande Johanna Näslund Lars Svensson Henrik Wester
Maria Törnqvist Rickard Wilhelmsson Charlotte Holmgren
Anders Johansson Jimmy Källström Sten-Olof Häll
Inger Hansson Magnus Lindgren Johan Svensson
Beata Egrenius

Utses att justera Thomas Nilsson
 

 

Justeringens
tid och plats  Rådhus Skåne 2020-05-29

Sekreterare ............................................................................................................................... Paragrafer

Charlotte Holmgren

68-78

Ordförande ...............................................................................................................................   
Qalinle Dayib   

Justerare ...............................................................................................................................     

Thomas Nilsson
 

 

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

Styrelse/Nämnd Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2020-05-28

Datum då
anslaget sätts upp

2020-05-29 Datum då 
anslaget tas ned

2020-06-19

Förvaringsplats
för protokollet Tekniska förvaltningen

Underskrift ..............................................................................................................

      

Charlotte Holmgren
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-05-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 68

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

Beslut
 Tekniska nämnden godkänner uppföljningen

Sammanfattning
Personalrapporten innefattar redovisning jan t.o.m. april 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 2020-05-05

Rapport uppföljning medarbetare april 2020

Barnkonsekvensanalys 2020-05-05
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-05-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 69

Ekonomisk rapport april 2020
Änr TN 2020/505 1.4.1

Beslut
 Tekniska nämnden godkänner rapporten

Sammanfattning
Ekonomisk uppföljning per april 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 2020-05-04

Månadsrapport april 2020

Barnkonsekvensanalys
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-05-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 70

Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 2021
Änr TN 2020/779 4.14.6

Beslut
 Ärendet återremitteras till tekniska förvaltningen för ytterligare översyn av 

taxehöjningen och behandlas på tekniska nämndens sammanträde 2020-06-
25.

Nämndens behandling
Sammanträdet ajourneras under 5 minuter.

Yrkanden 

Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), Thomas Nilsson (S) och Emelie Swenson (S) 
föreslår att höjningen av anläggningsavgiften delas upp på de två nästkommande 
åren med fördelning 7 % för år 2021 och 6 % för år 2022.

Ordförande föreslår att ärendet återremitteras till tekniska förvaltningen för 
ytterligare översyn av taxehöjningen och behandlas på tekniska nämndens sam-
manträde 2020-06-25. 

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på bifall respektive avslag på sitt eget yrkande 
respektive Ewa Linder (S) med flera och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med ordförandes yrkande.

Sammanfattning
VA-taxans brukningsavgifter har höjts årligen sedan 2017. För att täcka de kom-
mande kostnadsökningarna, framför allt på grund av ökade investeringsbehov 
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-05-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

och eftersatt underhåll av verk och ledningsnätet samt att få resultatfonden i ba-
lans, föreslås en höjning av brukningsavgiften med 12 % från 2021-01-01. En 
fortsatt årlig översyn av VA-taxan rekommenderas framgent för att minimera 
osäkerheten i antaganden vad gäller ränta på lånat kapital, genomförandegraden 
på planerade investeringar, samt för att täcka eventuella oförutsedda händelser.

Anläggningsavgiften skall regleras enligt beslutad VA-taxa med avseende på 
index.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige:

 Att fastställa ny VA-taxa att gälla fr om den 1 januari 2021 enligt bilaga, 
VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ningar 2021.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-31

Rapport - Kristianstads kommun VA-taxa översyn 2021.

Bilaga - VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ningar 2021.

Barnkonsekvensanalys
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-05-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 71

Genomförandeplanering trafikplan
Änr TN 2020/963 1.3.1

Beslut
 Att godkänna dokumentet Genomförandeplanering trafikplan.

 Att begära tilläggsanslag från kommunstyrelsen i driftbudgeten årligen 
utifrån de åtgärder som planerat.

Nämndens behandling

Sammanfattning
I gällande styrkort för tekniska förvaltningen antagna av tekniska nämnden 
2019-12-12 TN § 125 går att läsa följande: Förvaltningen ska verka för en 
god trafiksäkerhet och god trafikmiljö genom att ta fram en intern tidsatt 
genomförandeplanering baserad på Kristianstads kommuns trafikplan. En 
sådan planering är nu framtagen av förvaltningen, se beslutsunderlag 
Genomförandeplanering trafikplan. Som en konsekvens av genomförandet 
av åtgärderna i planen ökar driftkostnaderna årligen. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att godkänna dokumentet Genomförandeplanering trafikplan.

 Att begära tilläggsanslag från kommunstyrelsen i driftbudgeten årligen 
utifrån de åtgärder som planeras. 
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-05-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-27

Aktuellt förslag: Genomförandeplanering trafikplan 2020-04-27

Styrkort för Tekniska förvaltningen 2019-12-12 TN § 125

Trafikplan 2019-03-20 KS § 68

Åtgärdslista för trafikplan 2019-03-20 KS § 68.

Trafikstrategi 2016-06-21 KF § 141

Barnkonsekvensanalys 2020-04-27
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Tekniska nämnden 2020-05-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 72

Avgiftsfria uteserveringar
Änr TN 2020/705 4.6.5

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige

 Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering utgår under 
tidsperioden 1 juli till och med 31 december år 2020

Reservationer

Jens Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande.

Nämndens behandling

Yrkanden

Jens Andersson (SD) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag med tillägg om 
att det i beslutet ska stå att tekniska nämnden yrkar på kompensation för utebliven 
intäkt.

Beslutsgång

Ordförande ställer tekniska förvaltningens förslag till beslut mot Jens Andersson 
(SD) förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutar 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.  
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-05-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Tekniska nämnden beslutade 2020-03-26 § 51 att debitering gällande uteservering-
ar skulle utgå under tidsperioden 2020-03-01 – 2020-06-30. 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 under-lätta 
för lokala aktörer genom att föreslå att besluta om en förlängning av  avgiftsfria 
uteserveringar under perioden 1 juli till och med 31 december år 2020. Under den-
na tidsperiod kommer debitering av ansökta uteserveringar utebli från tekniska 
förvaltningen. Åtgärden medför ytterligare uteblivna intäkter med cirka 0,5 mkr 
vilket leder till en total utebliven intäkt på 1 mkr gällande debitering av uteserve-
ringar för år 2020. Tekniska nämnden föreslår således en kompensation för utebli-
ven intäkt på 1 mkr av kommunstyrelsen.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:

 Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering utgår under 
tidsperioden 1 juli till och med 31 december år 2020.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-19

Beslut TN Avgiftsfria uteserveringar 2020-03-01 – 2020-06-30, TN 2020-03-26 § 51

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

Barnkonsekvensanalys
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Tekniska nämnden 2020-05-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 73

Medborgarförslag - Skärmtak önskas i Åhusparken 
vid boulebanan
Änr TN 2018/2553 1.2.2

Beslut
 Att anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
Medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där ett skärmtak 
önskas i Åhusparken vid boulebanan som täcker utemöblerna.

Då skärmtaket är lokaliserat inom ett arrende äger kommunledningskonto-
ret frågan. Sedan medborgarförslaget inkom har medborgaren varit i kon-
takt med kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen och miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett bygglov är nu sökt av aktuell förening, 
Åhus PRO, för uppförande av skärmtak. Föreningen bekostar själva lov och 
uppförande av skärmtak efter dialog med kommunledningskontoret.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-24

Medborgarförslag 2018-10-15

Barnkonsekvensanalys
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Tekniska nämnden 2020-05-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 74

Medborgarförslag - Placering av "ädelstenen" från 
Täppetleden
Änr TN 2020/710 1.2.2

Beslut
 Att avslå medborgarförslaget

Sammanfattning
Medborgare föreslår i ett medborgarförslag att nyttja stenen ”ädelstenen” 
på Täppetleden som exempelvis vägvisare.

Tekniska förvaltningens svar. Det är inte aktuellt att använda denna sten 
som vägvisare. ”Ädelstenen” får förbli en sten i naturen.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-31

Medborgarförslag 2020-03-31

Barnkonsekvensanalys
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TN § 75

Medborgarförslag - Sätt upp varningsskyltar för rid-
skola/hästar på Linjevägen
Änr TN 2020/712 1.2.2

Beslut
 Att bevilja medborgarförslaget

Sammanfattning
Medborgare föreslår i ett medborgarförslag att sätta upp varningsskyltar 
för ridskola/hästar på Linjevägen.

Tekniska förvaltningen anser att medborgarförslaget gynnar trafiksäkerhe-
ten på platsen. Skyltning kommer utföras på Linjevägen.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att bevilja medborgarförslaget

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-31

Medborgarförslag 2020-02-04

Barnkonsekvensanalys
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TN § 76

Medborgarförslag - Sätta upp bommar på cykelvä-
gen mellan Berga förskola och Fältvägen
Änr TN 2019/2620 1.2.2

Beslut
 Att avslå medborgarförslaget

Sammanfattning
Medborgare föreslår i ett medborgarförslag att sätta upp bommar på cykel-
vägen mellan Berga förskola och Fältvägen.

På grund av antalet sammanhängande cykelvägar i området kan inte ett 
trafikhinder sättas ut som hindrar olovlig biltrafik. För att förhindra biltra-
fik måste ett större antal hinder sättas ut på olika positioner. Om detta görs 
ökar risken för cykelolyckor och framkomligheten för cyklister försvåras.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-08

Medborgarförslag 2019-10-05

Barnkonsekvensanalys 2020-05-19
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 77

Redovisning av delegeringsbeslut 2020
Änr TN 2020/271 1.2.1

Beslut
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Sammanfattning
Förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på majmötet med tekniska 
nämnden.
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 78

Delgivningar och informationer
Änr TN 2020/219 1.2.1

Beslut
 Till handlingarna

Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar
Handlingsplan – arbetsmiljö
Tillskottsvatten
Överföringsledning Gärds Köpinge/Åhus
Investeringar – styrande dokument och medfinansiering
Styrkort TN 2020 statusuppdatering maj
Investeringsprojekt
Exploatering Transval
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