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Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden 2020-06-25

Plats och tid Rådhus Skåne rum 310 kl. 13:00-17:00

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

Tjänstgörande 
ersättare

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

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

Övriga närvarande Lars Svensson Rickard Wilhelmsson Maria Törnqvist
Henrik Wester Charlotte Holmgren Anders Johansson
Sten-Olof Häll Bo Johansson Tommy Nilsson
Mattias Wirsén Beata Egrenius

Utses att justera Thomas Nilsson
 

 

Justeringens
tid och plats  Rådhus Skåne 2020-06-26

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

Charlotte Holmgren

79-89

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

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

Thomas Nilsson
 

 

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

Styrelse/Nämnd Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2020-06-25

Datum då
anslaget sätts upp

2020-06-26 Datum då 
anslaget tas ned

2020-07-17

Förvaringsplats
för protokollet Tekniska förvaltningen

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

      

Charlotte Holmgren
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 79

Ekonomisk rapport maj 2020
Änr TN 2020/505 1.4.1

Beslut
 Tekniska nämnden godkänner rapporten

Sammanfattning
Ekonomisk uppföljning maj 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 2020-06-01

Månadsrapport maj 2020

Barnkonsekvensanalys
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 80

Delegationsordning 2020
Änr TN 2020/1187 1.3.1

Beslut
 Att tekniska nämndens beslut om delegationsordning 2018-04-26 upp-

hävs

 Att fastställa ny delegationsordning 2020-06-26

Sammanfattning
Delegationsordning är till för att tydliggöra den kommunala verksamhe-
tens styrning och därmed besluta beslutanderätten i olika frågor. Denna 
delegationsordning anger hur tekniska nämnden har beslutat att delegera 
sin beslutanderätt i olika ärenden till en förtroendevald alternativt en 
tjänsteman (delegat).

Delegationsordningen gäller beslut som egentligen ska fattas av nämnden 
men där nämnden har flyttat beslutanderätten till någon annan. Det syftar 
till att effektivisera nämndens arbete samt rationalisera den kommunala 
förvaltningen genom att beslutsvägar blir kortare och handläggningar blir 
snabbare.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att tekniska nämndens beslut om delegationsordning 2018-04-26 

upphävs

 Att fastställa ny delegationsordning 2020-06-26
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-06-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-06-25

Delegationsordningen för tekniska nämnden 2020-06-25

Barnkonsekvensanalys

Delegationsordning 2018
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 81

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

Beslut
 Ärendet utgår.

 

     

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 82

Begäran om budgetkompensation för paviljong eta-
blering - Spängerskolan byggnad A och B
Änr TN 2019/2593 4.5.2

Beslut
Att tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen

 Att tillföra tekniska nämnden extra investeringsmedel avseende pavil-
jongetablering med 2 mkr 2020.

  Att tillföra tekniska nämnden extra driftmedel med 0,4 mkr för hyra 
2020 (2020-07-01—2020-12-31) och 0,8 mkr/år från och med 2021. 
Dessutom tillföra extra driftmedel för avetableringen när detta sker (ca 
0,4 mkr). Kompensationen kvarstår så länge paviljongerna är kvar.

Sammanfattning
Spängerskolan by A och B har efter statusbedömning utförd av Ramböll 
dömts ut med allvarliga fuktproblem. Tekniska förvaltningen har därför i 
samråd med barn och utbildningsförvaltningen beslutat att byggnaderna 
skall evakueras inför höstterminen 2020. 

Ärendet är hanterat i SLOK (Strategiska lokalgruppen) 2020-03-31 där det 
informerats att by A och B evakueras till paviljonger på skolområdet. 

Behov av extra driftmedel till Tekniska förvaltningen enligt följande:

 2020 – 0,4 mkr

 2021 och framåt – 0,8 mkr/år tills avetablering sker.

 Etableringskostnaden är kalkylerad till 2 mkr och belastar 2020.

 Avetableringskostnaden är kalkylerad till 0,4 mkr.
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-06-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen

 Att tillföra tekniska nämnden extra investeringsmedel avseende pavil-
jongetablering med 2 mkr 2020.

  Att tillföra tekniska nämnden extra driftmedel med 0,4 mkr för hyra 
2020 (2020-07-01—2020-12-31) och 0,8 mkr/år från och med 2021. 
Dessutom tillföra extra driftmedel för avetableringen när detta sker 
(ca 0,4 mkr). Kompensationen kvarstår så länge paviljongerna är kvar.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-06-01

Barnkonsekvensanalys
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 83

Dispensansökan PCB-sanering Österängskolan by B
Änr TN 2020/1254 4.17.3

Beslut
 Uppdra åt tekniska förvaltningen att ansöka om dispens för PCB-sane-

ring av byggnad B på Österängskolan. Ansökan ställs till Miljö- & Hälso-
skyddskontoret.

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen föreslår att uppskov söks för PCB-sanering av 
byggnad B på Österängskolan. Österängskolan ligger med i lokalförsörj-
ningsplanen med förslaget att ersätta delar av alternativt hela skolan. By B 
är en del som sannolikt kommer att ersättas. Projektstart är planerad till 
2024 med tänkt byggstart 2025. På grund av trångboddheten i lokalerna är 
det svårt att genomföra saneringen utan att evakuera delar av byggnaden, 
vilket skulle medföra en orimlig kostnad med tanke på investeringsplanen 
för objektet.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Uppdra åt tekniska förvaltningen att ansöka om dispens för PCB-sane-

ring av byggnad B på Österängskolan. Ansökan ställs till Miljö- & Häl-
soskyddskontoret.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-06-02

Barnkonsekvensanalys

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 84

Medborgarförslag - Hundlatrin längst ner på Bollas 
Väg vid sista lyktstolpen
Änr TN 2020/713 1.2.2

Beslut
 Att bevilja medborgarförslaget 

Sammanfattning
Medborgare har skickat in ett medborgarförslag där uppsättande av en 
hundlatrin efterfrågas på Bollas väg i Tollarp.

Tekniska förvaltningen bedömer att det finns ett behov av en hundlatrin på 
platsen och kommer att montera en sådan snarast.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att bevilja medborgarförslaget 

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-22

Medborgarförslag 2020-01-29

Barnkonventionen checklista
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 85

Medborgarförslag - Utveckla Tivoliparken ytterligare
Änr TN 2019/2847 1.2.2

Beslut
 Att avslå medborgarförslaget

Sammanfattning
Medborgare föreslår i ett medborgarförslag att utveckla Tivoliparken med 
hundrastgård, boulebana och utomhusgym.

Tekniska förvaltningen bör inte föregå kommande detaljplanearbete och              
uppföra nya anläggningar i parken. Förvaltningen inväntar ny detaljplan                
innan eventuella större åtgärder utförs.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-22

Medborgarförslag 2019-10-11

Barnkonventionen checklista

Yttrande inkommen 2020-06-03 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 86

Medborgarförslag - Belysning ner i Björket från Ytter-
vägen-Pilvägen Kristianstad
Änr TN 2020/32 1.2.2

Beslut
 Att avslå medborgarförslaget 

Sammanfattning
Medborgare föreslår i ett medborgarförslag att det ordnas belysning ner i 
Björket från Yttervägen och Pilvägen i Kristianstad.

Centralt i Björket finns belysning idag och denna belysning bedöms som 
god för området. Att belysa anslutningsvägar in i Björket är inget som är 
aktuellt i dagsläget. Om anslutningsvägar upplevs som mörka finns andra 
direkt närliggande lokalgator och gång-och cykelbanor som är upplysta och 
som kan användas under vinterhalvåret.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-28

Medborgarförslag 2019-11-22

Barnkonventionen checklista

Riktlinjer för Gatu och parkbelysning i Kristianstads kommun, 2016-12-08 
TN § 122 2016/1406
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 87

Medborgarförslag - Angående skyltning för arrange-
mang gällande föreningar
Änr TN 2020/711 1.2.2

Beslut
 Att anse medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning
Medborgare föreslår i ett medborgarförslag att kommunen framställer till 
Polismyndigheten en ändring gällande kostnaden för skyltning på hänvisa-
de skyltplatser runt om i Kristianstads kommun.

Det är polismyndigheten nationellt som har beslutat om kostnaden för                 
nyttjande av offentlig plats. Dialog gällande prissättning för hantering av     
dessa ansökningar får medborgare själva föra direkt med polismyndighe-
ten.

Dock kan en ansökan skickas in som gäller skyltning för arrangemang 
under ett års tid. Om förutsättningarna för kommande arrangemang är 
kända vid  ansökningstillfället kan t.ex. en ansökan skickas in i januari varje 
år som    täcker hela årets behov och således kommer den efterfrågade 
kostnadsreduceringen nås.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
 Att anse medborgarförslaget besvarat
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-06-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-11

Medborgarförslag 2020-02-03

Barnkonsekvensanalys

Yttrande från medborgare inkommen 2020-05-28 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 88

Redovisning av delegeringsbeslut 2020
Änr TN 2020/271 1.2.1

Beslut
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Sammanfattning
Förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på junimötet med tekniska 
nämnden.
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

TN § 89

Delgivningar och informationer
Änr TN 2020/219 1.2.1

Beslut
 Till handlingarna

Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar
Jämställdhetsintegrering
Uppföljning medarbetare tom maj 2020
Barnkonventionen
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Planeringsförutsättningar 2021
Investeringsprojekt
Information Badhusgruppens organisation
Information nämndsmöte augusti utgår
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