
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Tekniska nämnden 2020-10-22 

 
Plats och tid  
 

Åhus Seaside, kl 08:45-15:30 

 
Beslutande Qalinle Dayib (C) Martin Hallingström Skoglund (S)   

 Jesper Persson (M) Ewa Linder (S)   

 Bo Ericsson (M) Elek Oksenfeld (S)   

 Anders Fredriksson (L) Ulf Börkell (SD)   

 Erik Jönsson (KD) Bengt Håkansson (SD)   

   Jens Andersson (SD)   

      
Ersättare Ralph Reymers (M) Thomas Nilsson (S)   
 Christina Höök (L) Emelie Swenson (S)   
  Bo Nilsson (SD)   
       
Övriga närvarande Rickard Wilhelmsson Lars Svensson Henrik Wester 
 Maria Törnqvist Charlotte Holmgren Jimmy Källström 

 Inger Hansson   

 Utses att justera Martin Hallingström Skoglund 
  

  

Justeringens 
tid och plats 

 

  Rådhus Skåne, tekniska förvaltningen 2020-10-23, kl 14:00 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................... Paragrafer 
 Charlotte Holmgren 

101-113 

 

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

 
Justerare  ...............................................................................................................................       
 Martin Hallingström Skoglund 

  
  

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

Styrelse/Nämnd Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2020-10-22 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2020-10-23 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-11-13 

Förvaringsplats 
för protokollet Tekniska förvaltningen 

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

        
Charlotte Holmgren 

 
Utdragsbestyrkande



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 101 

Ekonomisk rapport september 2020 
Änr TN 2020/505 

Beslut 
 Tekniska nämnden godkänner rapporten 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning september 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 2020-09-29 

Månadsrapport september 2020 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 102 

Fastställande av internhyra 2021 
Änr TN 2020/2196 

Beslut 
 Att fastställa schablon för hyreskostnad avseende interna kontrakt 

exklusive kapitalkostnader till 520 kr/kvm för år 2021. 

 

Sammanfattning 
Vid tillkommande internhyreskontrakt används en standardiserad kostnad 
per kvm för att beräkna driftdelen av internhyran. Schablonen baseras på 
tidigare års utfall, Incits nyckeltal för skolfastigheter i Sverige och beräknad 
kostnad framöver. 

Beräknad kostnad för 2021 har tagits fram och uppgår till 520 kr per 
kvadratmeter. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att fastställa schablon för hyreskostnad avseende interna kontrakt 

exklusive kapitalkostnader till 520 kr/kvm för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-15 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 103 

Tekniska nämndens sammanträden 2021 
Änr TN 2020/1987 

Beslut 
 Tekniska nämnden beslutar fastställa nämndens sammanträdesdagar 

under 2021 enligt ordförandes förslag 

Nämndens behandling 
Yrkande 

Ordförande föreslår följande: 

 Mötesdagen 25 februari flyttas till 4 mars och den 1 juli flyttas till 24 
juni. I övrigt enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer tekniska förvaltningens förslag till beslut mot sitt eget 
förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt ordföran-
des förslag till beslut. 

 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Tekniska nämnden beslutar fastställa nämndens sammanträdesdagar 

under 2021 enligt följande: 

Tekniska nämnden 

Månad  Datum  Tidpunkt 

Januari  28  13.00–17.00 

Februari  25  13.00–17.00 

Mars  25  13.00–17.00 

April  22  13.00–17.00 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-10-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Maj  27  09.00-17.00 

Juni  1/7  13.00–17.00 

Augusti  26  13.00–17.00 

September  23  13.00–17.00 

Oktober  21  09.00-17.00 

November  18  13.00–17.00 

December  16  13.00–17.00 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 104 

Vattenskyddsområde kring Degeberga vattenverk 
Änr TN 2020/281 

Beslut 
 Att godkänna förslaget till skyddsområde och skyddsföreskrifter för 

den kommunala vattentäkten i Degeberga för remiss. 

 

Sammanfattning 
Ett arbete pågår inom Kristianstads kommun att revidera de äldre 
skyddsområdena, och vid behov fastställa nya. Vattenskyddsområden kan 
fastställas av kommunfullmäktige. En arbetsordning för detta fastställdes 
av kommunfullmäktige 2009-12-08. 

För den kommunala vattentäkten i Degeberga finns ett vattenskyddsom-
råde som inrättades 1976 av Länsstyrelsen i Kristianstads län. Det befint-
liga vattenskyddsområdet är föråldrat och behöver därför revideras med 
hänsyn till dagens kunskaper och regler.  

Degebergas vattentäkt består av två grusfilterbrunnar som är 10 respekti-
ve 13 meter djupa. Brunnarna är borrade ner i en stor isälvsavlagring 
bestående av sand runt vattentäkten.  

Råvattnet är av god kvalitet och ingen kemikaliebehandling är nödvändig 
i vattenverket. Nitrathalterna i råvattnet är något förhöjda.  

Tidigt samråd har hållits genom att ett brev med information om föresla-
get vattenskyddsområde har skickats ut till berörda fastighetsägare. Det 
tidiga samrådet föranledde borttagandet av den så kallade vattentäktszo-
nen i förslaget. 

Förslaget kan nu skickas ut på remiss till berörda fastighetsägare, myn-
digheter och organisationer. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-10-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att godkänna förslaget till skyddsområde och skyddsföreskrifter för 

den kommunala vattentäkten i Degeberga för remiss. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande. 2020-09-29 
Tekniskt underlag Degeberga vattenskyddsområde med förslag till vat-
tenskyddsområde och skyddsföreskrifter, inklusive bilaga 1-6.  
PM Konsekvensanalys Degeberga vattenskyddsområde 
Arbetsgång vattenskyddsområde 

Barnkonventionens checklista 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 105 

Boendeparkering Egna Hem 
Änr TN 2020/2191 

Beslut 
 Att godkänna förvaltningens förslag till boendeparkeringar  

 

Sammanfattning 
Under 2016 och 2018 genomfördes en beläggningsstudie inne på Egna 
hem. Bakgrunden till studien var klagomål från de boende i området om 
problematik med blockerade utfarter, blockerar postlådor och sopkärl, 
skymd sikt samt dålig framkomlighet. Sedan Parkstadens och Lasaretts-
boulevardens parkeringar blev avgiftsbelagda har flertalet bilister valt att 
långtidsparkera sina bilar i södra delen av Egna hem under arbetsdagen. 
Det har skapat framkomlighetsproblem för de boende i området som i 
flera omgångar har kontaktat kommunen om att parkeringen i området 
behöver styras upp. Kompletteringen av beläggningsstudien som gjordes 
2018 visade att beläggningen i området ökat sedan första mätningen 
2016.  

De åtgärder som togs fram var införandet av utökat parkeringsförbud 
samt tidsreglering genom P-skiva, max 3 timmar mellan kl. 8 – 18.  

Under våren och sommaren 2020 har nya lokala trafikföreskrifter tagits 
fram gällande parkeringsförbud och tidsreglering genom P-skiva utifrån 
de fastställda åtgärderna. Även skyltsättningen har uppdaterats. Åtgärden 
har dock medfört många synpunkter från medborgare om svårigheter att 
parkera sina fordon och önskemål om boendeparkering har framförts.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att godkänna förvaltningens förslag till boendeparkeringar  
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-10-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-29 

Parkeringssituationen Egna Hem, beläggningsstudie 2016 och 2018. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 106 

Medborgarförslag - Planera om busshållplatsen 
utanför Finlandshusen så den bättre passar 
seniorbostäderna 
Änr TN 2020/1012 

Beslut 
 Att bevilja medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, föreslår i ett medborgarförslag att busshållplatsen utanför 
Finlandshusen ska planeras om till tillfällig parkeringszon.  

Tekniska förvaltningen delar uppfattningen om att tillfällig parkering kan 
fylla en funktion på platsen. Avgiftsfri parkering på 30 minuter kommer 
anordnas på platsen, skylt ska sättas upp som reglerar detta. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att bevilja medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-25 

Medborgarförslag 2020-03-24 

Barnkonventionen checklista 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 107 

Medborgarförslag - Skapa skydd till träden vid 
populära rastningsstråk för hundar 
Änr TN 2020/1713 

Beslut 
 Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp skydd till 
träden vid populära rastningsstråk för hundar. 

Bedömningen är att urin inte skadar träden så pass allvarligt att det krävs 
ett skydd. Det finns en stor mängd planterade träd runt om i kommunen 
och det bedöms inte skäligt att skydda alla dessa träd med tanke på den 
ringa skadan. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-25 

Medborgarförslag 2020-04-21 

Barnkonventionen checklista 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 108 

Medborgarförslag - Säkerhetsåtgärder för trafiken 
vid Prästallén 
Änr TN 2020/1716 

Beslut 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare föreslår i ett medborgarförslag flera säkerhetsåtgärder för 
trafiken vid Prästallén. 

Tekniska förvaltningen planerar en omgestaltning av Prästallén under år 
2022. Projektet kommer fokusera på trafiksäkerhet för gående och cyklis-
ter såväl som för bil- och busstrafik. Även tillgänglighetsanpassning och 
grönska kommer stå i fokus. Medborgarens förslag tas med som ett av 
flera beslutsunderlag och ska beaktas i de kommande avvägningar som 
görs i projektet. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-25 

Medborgarförslag 2020-06-01 

Barnkonventionen checklista 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 109 

Medborgarförslag - Farthinder i centrala Åhus 
Änr TN 2020/1720 

Beslut 
 Att avslå medborgarförslaget  

 

Sammanfattning 
Medborgare föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp farthinder på 
Skrågatan i centrala Åhus. 

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 som kan sprida sig till närlig-
gande fastigheter. Om gällande trafikregler ej följs på platsen är detta ett 
polisärt ärende.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att avslå medborgarförslaget  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-25 

Medborgarförslag 2020-06-14 

Barnkonventionen checklista 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 110 

Medborgarförslag-förslag på Caféverksamheten i 
Fornstugan 
Änr TN 2019/441 

Beslut 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
 

Medborgare har inkommit med ett medborgarförslag på caféverksamhet i 
Fornstugan.  

Tekniska förvaltningens svar. Olyckligtvis har medborgarförslaget ej 
besvarats tidigare då Fornstugan redan 2018 fick en ny verksamhet ge-
nom ett hyresavtal med Sotnosens korvcafé. Frågan blev inaktuell och 
medborgarförslaget lämnades därmed felaktigt obesvarad.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-29 

Medborgarförslag 2018-06-08 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 111 

Medborgarförslag - Riv och ta bort scenen i 
sommarlustparken 
Änr TN 2018/2051 

Beslut 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgarförslag har inkommit med ett medborgarförslag att riva scenen 
i Sommarlustparken. 

Tekniska förvaltningens svar. Olyckligtvis har medborgarförslaget ej 
besvarats tidigare då det redan funnits i planen att riva scenen i Sommar-
lustparken i samband med rivningen av Folkets park. Rivningen av sce-
nen verkställdes våren 2020. Frågan blev inaktuell och medborgarförsla-
get lämnades därmed felaktigt obesvarad. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-29 

Medborgarförslag 2018-09-04 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 112 

Redovisning av delegeringsbeslut oktober 2020 
Änr TN 2020/271 

Beslut 
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.  

 

Sammanfattning 
Änr TN 2020/271, Hid TN 2020.7689 
Tekniska förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på oktobermötet 
med tekniska nämnden. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 113 

Delgivningar och informationer 
Änr TN 2020/219 

Beslut 
 Till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar 
Budget 2021 – Konsekvenser 
Översyn reglementen 
Förnyelseplanering VA enl styrkort – handlingsplan 
Status VA-projekt 
Investeringsprojekt 
Kanalgatan – efter slangmätningen 
Byastämmor 
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