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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 90 

Uppföljning medarbetare jan - juli 2020 
Änr TN 2020/634 

Beslut 
 Att tekniska nämnden godkänner uppföljningen 

 

Sammanfattning 
Personalrapporten innefattar redovisning jan t.o.m. juli 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 2020-09-01 

Rapport uppföljning medarbetare juli 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 91 

Ekonomisk uppföljning delårsbokslut 2020 
Änr TN 2020/505 

Beslut 
 Tekniska nämnden godkänner delårsbokslutet. 

 Tekniska förvaltningen ska på oktobermötet inkomma med en åter-
koppling gällande de röda punkterna i styrkortet. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning delårsbokslut per 2020-08-31. 

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 delårsbokslutet 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-24 

Delårsbokslut per 2020-08-31 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 92 

Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster 
Änr TN 2020/1845 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

 Att besluta om att utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vatten-
tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata och dagvatten 
fastighet så att det omfattar fastigheterna enligt bifogad förteckning 
och karta. 

 

Sammanfattning 
Kommunen ska enligt 6 § Vattentjänstlagen bestämma det geografiska 
område inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas genom allmän VA-
anläggning. Huvudmannen lämnar förslag på vilka fastigheter som ska 
ingå i verksamhetsområdet. Tekniska förvaltningen bedömer att de all-
männa vattentjänsterna försörjning av dricksvatten, spillavlopp, dagvat-
ten-gata och dagvatten-fastighet behöver ordnas enligt bifogade förteck-
ningar och kartor med grund i de behovsbedömningar som presenteras 
för respektive. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-09-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

 Att besluta om att utvidga verksamhetsområdet för de allmänna 
vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata och 
dagvattenfastighet så att det omfattar fastigheterna enligt bifogad 
förteckning och karta. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-25 
Kartbilagor med förteckning över berörda fastigheter (Bilaga 1, 2, 3, 4, 
5,6,7) 
Barnkonsekvensanalys för barn 0-18 år 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 93 

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

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

 Att fastställa ny VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2021 
enligt bilaga, VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 2021. 

Reservation 

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S) 
reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”Planering och styrning är nyckeln för fungerande verksamhet.  

Den rapport som presenterats i beslutsunderlaget skiljer sig helt mot den 
rapport som föranledde beslut om taxa för 2020 och den plan för 2020-
2025 som en enig nämnd ställde sig bakom. 

Vid nämndssammanträdet framgår att den höjning som föreslås av förvalt-
ningen inte på något sätt täcker den brist på kostnadstäckning man hänvi-
sar till. Inte heller ger höjningen förutsättningar för att nå de distansmål, i 
ledningsförnyelse, som framtagits i styrkort. Vid sidan av kostnader för de 
stora inverteringar i vattenverk och reningsverk har ledningsförnyelse 
varit det ledande motivet för taxehöjningar i rapporten som behandlade 
planen för 2020-2025. 

Enligt den Socialdemokratiska gruppen tillämpar de styrande ingen som 
helst styrning och avsaknaden av planering skapar en situation där eko-
nomistyrning är omöjlig för nämnden. Att förvaltningens tillåts att arbeta 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (5) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-09-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

vidare utan en tillräcklig och trovärdig åtgärdsplan för att förhindra ytter-
ligare oförutsedda kostnadsökningar, eller rent av med utebliven lednings-
förnyelse, är inget annat än ett underbetyg till de styrande. Detta i en tid 
där förvaltningen behöver ledarskap och tydlighet.  

Det är rimligt att nämnden kräver en analys kring anledningarna till att 
förvaltningen inte kan hålla sig i de kostnadsramar Fullmäktige fastställt 
och en åtgärdsplan för att nå de distansmål som fastslagits i styrkort från 
nämnden. Allt annat är att sticka huvudet i sanden, och detta kan vi Social-
demokrater inte delta i.  

För att komma tillrätta med verksamhetsutövningen på förvaltningen 
behöver Tekniska nämnden tydligt återgå till det styrdokument som rap-
porten för 2020-2025 föreslog och utöva ekonomistyrning på Förvaltning-
en utifrån denna tills en VA-plan är på plats.  

Då styret varit så otydligt mot förvaltningen föreslog den socialdemokra-
tiska gruppen att en viss höjning av anläggningsavgiften presenteras för 
Fullmäktige, samt att en åtgärdsplan framtages för att förvaltningen skall 
kunna leda mot de fastställda kostnadsramarna och styrkort.  Detta för att 
inte ytterligare bromsa det misslyckade styrningsarbetet och ge förvalt-
ningen handlingsutrymme under 2021 att göra om och göra rätt och att 
styra mot nämndens mål och komma ikapp med arbetet för en ny VA-plan 
under 2021. En VA-plan som kan vara till grund för taxa 2022.  

Den Socialdemokratiska gruppen har tidigt framställt sin syn på förvalt-
ningens förslag och bjudit in till samtal för att även framgent kunna gå fram 
som en enig nämnd i gällande kostnadsramar och mål för VA. Detta har 
ignorerats av ordförande trots gemensamma överläggningar med förvalt-
ningsledning och VA-chefen. Vårt förslag gällande Taxan löser inte varken 
kostnadstäckning eller måluppfyllelse men ger förvaltningen skälig 
ramutökning för att återkomma med ett förslag som håller över tid.  

Det kan inte nog betonas, den avsaknad av ansvarstagande styret visar. 
Alliansstyrets oförmåga att se hur passiv man uppfattas i detta är anmärk-
ningsvärd. Lika så Sverigedemokraternas oförmåga att ta ställning för 
handling, när det är allvar. Den socialdemokratiska gruppen utgick ifrån att 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (5) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-09-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

vårt förslag skulle få gehör i nämnden. Det är anmärkningsvärt att situatio-
nen lämnas obehandlade av den styrande minoriteten och Sverigedemo-
kraterna, anser den Socialdemokratiska gruppen.  

Socialdemokraterna föreslog att förvaltningen påskyndar arbetet med en 
VA-plan och tar fram en åtgärdsplan för att skapa tillräcklig ledningsförny-
else. Detta både kapacitetsmässigt och mot de ramar som en enig nämn 
tidigare fastslagit, efter det omfattande arbetet som föranledde 2020 års 
taxehöjning.  Socialdemokraterna föreslog att förvaltningens förslag gäl-
lande VA-taxa skall förändras gällande Anläggningsavgiften med en sänk-
ning om 4 % enheter från förvaltningens förslag. Dessa förslag vann inte 
majoritet i nämnden. Med anledning av detta reserverar den socialdemo-
kratiska gruppen i Tekniska nämnden sig från fattat beslut.”  

Nämndens behandling 
Yrkande 

Martin Hallingström Skoglund (S) föreslår följande: 

Den socialdemokratiska gruppen föreslår att tekniska nämnden föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa ny VA-
taxa enligt socialdemokraternas förslag.  

 Socialdemokraterna föreslår att förvaltningens förslag gällande an-
läggningsavgiften sänkts med 4 procentenheter, till 7 procent, från 
ursprungsförslaget 11 procents höjning. I övrigt ställer sig Social-
demokraterna bakom förvaltningens förslag till kommunstyrelsen. 

 För egen del föreslår den Socialdemokratiska gruppen att Tekniska 
nämnden uppdrar Tekniska förvaltningen att skyndsamt lägga fram 
en åtgärdsplan för att nå måltal och kostnadsramar nämnden beslu-
tat. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      4 (5) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-09-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsgång 

Ordförande ställer tekniska förvaltningens förslag till beslut mot Martin 
Hallingström Skoglund (S) med fleras förslag till beslut och finner att tek-
niska nämnden beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande begär omröstning. Tekniska nämnden godkänner följande 
beslutsgång, ja för tekniska förvaltningens förslag och nej för Martin Hal-
lingström Skoglunds (S) med fleras förslag. 

Med 8 ja röster Jesper Persson (M), Bo Ericsson (M), Anders Fredriksson 
(L), Erik Jönsson (KD), Jens Andersson (SD), Ulf Börkell (SD), Bo Nilsson 
(SD) och Qalinle Dayib (C) och 3 nej röster Martin Hallingström Skoglund 
(S), Ewa Linder (S) och Elek Olsenfeld (S) beslutar tekniska nämnden att 
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny 
VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2021 enligt bilaga, VA-taxa för 
Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2021.  
 

 

Sammanfattning 
VA-taxans brukningsavgifter har höjts årligen sedan 2017. För att täcka 
de kommande kostnadsökningarna, framför allt på grund av ökade inve-
steringsbehov och eftersatt underhåll av verk och ledningsnätet samt att 
få resultatfonden i balans, föreslås en höjning av brukningsavgiften med 
12 % från 2021-01-01. En fortsatt årlig översyn av VA-taxan rekommen-
deras 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 avseen-
de på index. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-09-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden föreslår 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 
avloppsanläggningar 2021. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-03 

 
Rapport – Taxa för Kristianstad kommuns allmänna vatten- och avlopps-
anläggningar 2021. 

Analys av för låg kostnadstäckning vid anslutning av kommunalt VA 
 
VA-utbyggnad sammanfattning 2020-07-07 inför TN september 2020 
 
Bilaga - VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggningar 2021. 
 
Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 94 

Medborgarförslag - Utöka boendeparkering inom 
Boendeområde D, söder 
Änr TN 2020/714 

Beslut 
 Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att utöka boen-
deparkeringen inom Boendeområde D på söder på Östra Ågatan. 

Tekniska förvaltningen anser inte att det är befogat med en utökning av 
boendeparkering i detta läge. Detta då det söder om kanalen på ett av-
stånd av ca 100 meter från föreslagen plats finns en boendeparkering på 
ca 65 platser med relativt låg beläggningsgrad. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-29 

Medborgarförslag 2020-01-19 

Barnkonventionen checklista 

11



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 95 

Medborgarförslag - Avseende trafiksituationen vid 
Vasagatan, Sjöcronas gata och Lagmansgatan 
Änr TN 2020/715 

Beslut 
 Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag placering av 
två farthinder på Sjöcronas gata och ett på Vasagatan. 

Tekniska förvaltningen är restriktiva med att anlägga fysiska hinder i 
gatan, särskilt på gator som har en hastighetsreglering av 30 km/h. Det 
beror på att i vårt uppdrag ingår, förutom att hålla en hög trafiksäkerhet, 
att främja framkomligheten genom att sprida trafiken på olika gator. 
Fysiska hinder motverkar detta och ofta flyttas problemet bara till en 
annan gata. Farthinder skapar också buller och vibrationer som kan spri-
da sig till närliggande fastigheter. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-29 

Medborgarförslag 2019-12-10 

Barnkonventionen checklista 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 96 

Medborgarförslag - Belysning till hundrastgården i 
Önnestad. 
Änr TN 2020/1013 

Beslut 
 Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Önnestad, föreslår i ett medborgarförslag att det installeras 
belysning till hundrastgården i Önnestad. 

Att belysa hundrastgårdar i kommunen är i dagsläget inte en prioriterad 
åtgärd. Det finns flertalet andra åtgärder som bedöms vara både mer 
ekonomiska och nyttjandemässigt försvarbara som bör och kommer 
utföras i första hand. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-04 

Medborgarförslag 2020-03-24 

Barnkonventionen checklista 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 97 

Medborgarförslag - En basketplan på Möllebacken. 
Änr TN 2020/1014 

Beslut 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det ska 
anläggas en basketplan på Möllebacken. 

Att anlägga en basketplan på Möllebacken ligger inte i tekniska förvalt-
ningens närliggande planer för år 2020. Däremot pågår ett kontinuerligt 
arbete med park- och lekplatsprogrammet där Möllebacken kommer vara 
en av de platser som ses över i framtiden. Föreslagen basketyta delges 
ansvarig för park- och lekplatsprogrammet och förslaget sparas för det 
kommande arbetet på Mölle-backen. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-04 

Medborgarförslag 2020-03-19 

Barnkonventionen checklista 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 98 

Redovisning av delegeringsbeslut 2020 
Änr TN 2020/271 

Beslut 
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.  

 

Sammanfattning 
Förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på septembermötet med tekniska 
nämnden. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 99 

Ordförandebeslut - Redovisning av obesvarade och 
besvarade medborgarförslag januari - juni 2020 
Änr TN 2020/1854 

Beslut 
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av Ordförandebeslut - 

Redovisning av obesvarade och besvarade medborgarförslag januari-juni 
2020. 

 

Sammanfattning 
Änr TN 2020/1854, HID TN 2020.6869, TN 2020.6870, TN 2020.6871 och TN 
2020.6872 

Ordförandebeslut – Redovisning av obesvarade och besvarade medborgarför-
slag januari – juni 2020 redovisas på septembermötet med tekniska nämnden. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 100 

Delgivningar och informationer 
Änr TN 2020/219 

Beslut 
 Till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar 
Besparingar 2021 
Investeringsprojekt 
Status investeringsprojekt >20 mkr 
Vattenskyddsområde kring Degeberga vattenverk 
Parkeringssituationen Egna Hem 
Kanalgatan 
Stranden 2020 
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