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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-11-19  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 114 

Fastställande av dagordning    

Beslut 
 Socialdemokratiska gruppens initiativärende ”Större hundrastgård 

inom rimligt promenadavstånd från stadskärnan.” tas inte upp på dag-
ordningen för tekniska nämndens sammanträde 2020-11-19.  

Nämndens behandling 

Yrkanden 
Martin Hallingström Skoglund (S), Elek Oksenfeld (S) och Emelie Swenson 
(S) föreslår att: 

Den Socialdemokratiska gruppens initiativärende ”Större hundrastgård 
inom rimligt promenadavstånd från stadskärnan.” ska tas upp på dagord-
ningen för tekniska nämndens sammanträde 2020-11-19. Att tekniska 
nämnden behandlar berett initiativärendet från Socialdemokraterna, ären-
denummer TN 2019/350. Och att förvaltningen ges i uppdrag att verkställa 
fattat beslut under 2021 enligt förvaltningen förslag i ärende 2019/350. 

Ordförande föreslår att initiativärendet inte tas upp på dagordningen för 
tekniska nämnden 2020-11-19.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt förslag till dagordning mot Martin Hallingström 
Skoglund (S) med flera förslag till dagordning och finner att tekniska 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag till dagordning.  
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Tekniska nämnden 2020-11-19   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Omröstning 

Omröstning begärs. Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång ja 
för Martin Hallingström Skoglund (S) med fleras förslag och nej för ordfö-
randes förslag. 

Med 3 ja röster Martin Hallingström Skoglund (S), Elek Oksenfeld (S) och 
Emelie Swenson (S) och 8 nej röster Jesper Persson (M), Bo Ericsson (M), 
Anders Fredriksson (L), Erik Jönsson (KD), Jens Andersson (SD), Ulf Börkell 
(SD), Bengt Håkansson (SD) och Qalinle Dayib (C) beslutar tekniska nämn-
den att den Socialdemokratiska gruppens initiativärende ”Större hundrast-
gård inom rimligt promenadavstånd från stadskärnan.” inte tas upp på 
dagordningen för tekniska nämndens sammanträde 2020-11-19. 

 

Sammanfattning 

Den socialdemokratiska gruppen har inlämnat ett initiativärende enligt 
följande: 

”Större hundrastgård inom rimligt promenadavstånd från stadskärnan. 

Ordförande för Tekniska Nämnden har dragit bort ett berett ärende från 
ärendelistan för Tekniska nämnden 20201119. Ärendenummer 
TN/2019/350 se bilaga l. 
 
Förvaltningen har önskat att ärendet beslutas vid nämndens sammanträde. 
Gången för ärendehantering är tämligen flexibel och fungerar under förut-
sättningen att styrning och initiativ initieras och skyndsamt hanteras av 
nämnden. Den Socialdemokratiska gruppen vill tacka förvaltningen för en 
väl genomförd tjänstemannaberedning och vår kritik är endast mot nämn-
dens ordförande. 
 
Det här duger inte. Kommunen skall styras från politiken med målet att 
göra det bästa gentemot medborgarna, som i det här fallet är hundägare. 
Att debatt skapas med ideologiska toner gällande vilka vägval kommunen 
skall ta är önskvärt och ger tydlighet till kommunens invånare för den 
demokratiska processen. Att inte behandla och besluta i ärenden bara på 
grunden att de initieras av oppositionen är politiskt spel i dess värsta form. 
Därför väljer vi socialdemokrater att lägga detta initiativärende och vill 
med vår kritik uppmana styret till skärpning och föreslår alliansen att 
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Tekniska nämnden 2020-11-19   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

debatterar för sina ställningstagande snarare än att trycka ärenden åt si-
dan, från medborgarnas blickfång. 
 
Vi socialdemokrater yrkar att 
 Tekniska nämnden behandlar berett initiativärendet från Socialdemo-

kraterna, ärendenummer TN 2019/350 ''Större hundrastgård inom 
rimligt promenadavstånd från stadskärnan", vid nämndssammanträde 
20201119 

 Förvaltningen ges i uppdrag att verkställa fattat beslut under 2021 
enligt förvaltningens förslag i ärende 2019/350”
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Tekniska nämnden 2020-11-19  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 115 

Uppföljning medarbetare jan - sept 2020 
Änr TN 2020/634 

Beslut 
 Att tekniska nämnden godkänner uppföljningen 

 

Sammanfattning 
Personalrapporten innefattar redovisning januari t.o.m. september 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 2020-10-27 

Rapport uppföljning medarbetare september 2020 
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Tekniska nämnden 2020-11-19  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 116 

Ekonomisk rapport oktober 2020 
Änr TN 2020/505 

Beslut 
 Tekniska nämnden godkänner rapporten 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning oktober 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 2020-10-26 

Månadsrapport oktober 2020 
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Tekniska nämnden 2020-11-19  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 117 

Intern kontroll 2020 
Änr TN 2020/63 

Beslut 
 Att godkänna tester för 2020 och åtgärder avseende identifierade 

brister. 

 

Sammanfattning 
Intern kontrollplan 2020 bestod av 7 kontroller. Tre av dessa testades med 
tillfredsställande resultat, tre med vissa mindre brister och en med något 
allvarligare brister. Förslag på åtgärdsplan har tagits fram för identifierade 
brister. 

I likhet med föregående år ska årsrapport avseende vårt arbete med intern 
kontroll upprättas och beslutas av tekniska nämnden. Statusen föreslås till 
nivån ”Standardiserad” med motiveringen att riskanalys på delprocessnivå 
är klar och att ett flertal av riskerna är kopplade till kontrollaktiviteter. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 att godkänna tester för 2020 och åtgärder avseende identifierade 

brister 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-27 

Detaljerade testresultat av årets kontrollmoment (Bilaga 1-7) 

Årsrapport Intern kontroll 2020 (Bilaga 8) 
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Tekniska nämnden 2020-11-19  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 118 

Intern kontroll 2021 
Änr TN 2020/2450 

Beslut 
 Att godkänna årsplan och organisation för intern kontroll 2021. 

 

Sammanfattning 
Plan för intern kontroll 2021 består av två delar: 

 Fortsatt arbete med att få ett strukturerat ramverk för intern kontroll på plats 
 Väsentliga riskområden som kontrolleras/testas under 2021 

Arbetet med att få ett strukturerat ramverk för intern kontroll på plats pågår. För-
valtningens huvudprocesser samt delprocesser är identifierade och riskanalys för 
dessa upprättad sedan tidigare. Under 2019 fortsätter processkartläggningen för 
områden med medel till hög risk. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på kontrollplan för 2021 innehållande 15 kon-
trollmoment. Urvalet baseras på riskanalys, det pågående processarbetet samt kom-
munövergripande kontrollområden. Testning sker under perioden januari till oktober 
2021och slutrapporteras till TN i november 2021.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att godkänna årsplan och organisation för intern kontroll 2021 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-27 

Risk- och kontrollmatris över föreslagna kontrollområden 2021 (Bilaga 1) 

Policy för intern kontroll (Bilaga 2) 
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Tekniska nämnden 2020-11-19  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 119 

Avgiftsfria uteserveringar 2021 
Änr TN 2020/705 

Beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktigen: 

 Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering 
utgår under tidsperioden 1 januari till och med 31 december år 2021. 

 Ge Tekniska förvaltningen budgetkompensation för uteblivna intäkter 
med 1 mkr för 2021. 

 

Sammanfattning 
Spridningen av Coronaviruset (Covid-19) ger effekter i samhället och före-
tag och organisationer drabbas ekonomiskt. Tekniska förvaltningen är 
positiv till åtgärder som mildrar de negativa effekterna av Covid-19.   

Tekniska nämnden beslutade 2020-03-26 § 51 att debitering gällande 
uteserveringar skulle utgå under tidsperioden 2020-03-01 – 2020-06-30. 
Tidsperioden förlängdes sedan och gällde då resterande del av år 2020 
enligt beslut TN 2020-05-28 § 72. Åtgärden ingick i ett kommunövergri-
pande åtgärdsförslag som initierats av kommunledningskontoret på upp-
drag av kommunstyrelsen.   

Kristianstads kommun kommer nu att vidta en ytterligare åtgärd för att 
underlätta för lokala aktörer genom att föreslå att besluta om en förläng-
ning av avgiftsfria uteserveringar under perioden 1 januari till och med 31 
december år 2021. Under denna tidsperiod kommer debitering av ansökta 
uteserveringar utebli från tekniska förvaltningen. Åtgärden medför ute-
blivna intäkter med cirka 1 mkr för år 2021.  
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Tekniska nämnden föreslår således en kompensation för utebliven intäkt 
på 1 mkr av kommunstyrelsen. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige: 

 Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering 
utgår under tidsperioden 1 januari till och med 31 december år 2021. 

 Ge Tekniska förvaltningen budgetkompensation för uteblivna intäkter 
med 1 mkr för 2021. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-17 

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

Avgiftsfria uteserveringar 2020-07-01 - 2020-12-31, TN 2020-05-28 § 72 

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

Barnkonsekvensanalys 
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 120 

Översyn av Kristianstads kommuns samtliga 
reglementen 
Änr TN 2020/2330 

Beslut 
 Tekniska nämnden tillstyrker förslaget om att det ska tas fram ett 

gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämner i Kristian-
stads kommun och översänder därutöver förvaltningens tjänsteutlå-
tande som svar på remissen. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska se över samtliga nämnders reglementen (Kommun-
fullmäktiges beslut 2018-12-12 § 242, 301).  

KSAU har med anledning av detta skickat över en remiss till samtliga 
nämnder i Kristianstads kommun med ett förslag att det ska tas fram ett 
gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i kom-
munen. Svar på denna remiss ska lämnas senast 2020-11-23. 

Förslaget bygger på en förstudie och synes vara väl genomtänkt varför det 
bör tillstyrkas. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Tekniska nämnden tillstyrker förslaget om att det ska tas fram ett 

gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämner i Kristian-
stads kommun och översänder därutöver förvaltningens tjänsteutlå-
tande som svar på remissen. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-16 

Beslut KSAU 2020-10-07 

Tjänsteutlåtande KLK 2020-09-28 

Förstudie 2020-09-14 
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 121 

Avveckling av belysning längs väg Hörrödsvägen och 
Forsakarsvägen 
Änr TN 2020/2456 

Beslut 
 Ärendet utgår. 
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TN § 122 

Medborgarförslag - Gör Kristianstad till en säkrare 
och bättre cykelstad 
Änr TN 2020/1011 

Beslut 
 Att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att göra Kristian-
stad till en säkrare och bättre cykelstad. 

Gällande målning av cykelvägar så är Kristianstads kommuns inriktning att 
istället arbeta med skyltning och tydlig fysisk utformning av gc-vägar för 
att främja trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter. 

Gällande cykelstöd. Förvaltningen anser detta vara ett intressant inspel till 
gatumiljön. Information om funktionen kommer gå ut till projekt och drift-
ansvariga. 

Gällande aktuell hållplats på Nya boulevarden. Nuvarande utformning är ej 
optimal ur trafiksäkerhetssynpunkt. Dock finns det ej plats i nuläget att 
flytta nuvarande cykelväg. För att lösa denna fråga krävs större omgestalt-
ning av delar av Nya boulevarden  

Gällande angöringen från storgatorna till Nya boulevarden kräver även 
detta omgestaltning för att få till en helhet trafiksäkerhetsmässig på gatan. 

Omgestaltning undersöks i samband med aktuellt projekt som pågår på 
Stora torg och drivs av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anser medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-30 

Medborgarförslag 2020-03-28 
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TN § 123 

Medborgarförslag - Förstärk synligheten för 
blåljusenheter vid utryckning längs Snapphanevägen i 
Kristianstad 
Änr TN 2020/1721 

Beslut 
 Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att förstärka synligheten 
för blåljusenheter vid utryckning längs Snapphanevägen i Kristianstad. 

Tekniska förvaltningen har löpande dialog med både räddningstjänst och polis-
myndighet. Det finns inga indikationer på att det är problem med framkomlighet 
eller att det är en extraordinär risksituation när utryckningsfordon kör på Snapp-
hanevägen. Förvaltningen ser inte heller det klara mönstret i olycksstatistiken som 
påtalas för fordon som kommer från angörande gator till Snapphanevägen under 
utryckning. Således är förvaltningens bedömning att efterfrågade åtgärder ej bör 
genomföras. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-05 

Medborgarförslag 2020-04-28 

Bilaga 1 – 8 st aktuella anslutande gator 
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Bilaga 2 – Aktuell cirkulationsplats
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TN § 124 

Medborgarförslag - Förslag om parkeringsförbud 
eller annan lösning till ökad framkomlighet 
Lottavägen 
Änr TN 2020/1708 

Beslut 
 Att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag parkeringsförbud 
eller annan lösning till ökad framkomlighet på Lottavägen, Norra Åsum, 
Kristianstad. 

Tekniska förvaltningen har gjort en bedömning att det finns ett problem på 
norra delen av Lottavägen i höjd med Navvägen och Ekervägen där många 
ärenden inkommit gällande uppkomsten av spontana parkeringsplatser i  
terräng. Ett parkeringsförbud längs med den västra sidan har därmed 
införts för att underlätta parkeringsövervakningen. 

Tekniska förvaltningen anser inte att det finns underlag för att införa  
parkeringsförbud på båda sidor eller bredda Lottavägen. Framkomligheten 
anses i övrigt som god. Erfarenheter visar även på att parkeringsförbud i 
båda körriktningar alternativt bredare lokalgator tenderar till att bidra till 
ökad hastighet i närområdet. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-05 

Medborgarförslag 2020-04-17 
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TN § 125 

Medborgarförslag- Asfaltera grusvägen vid början av 
Kvarnnäsvägen 1A till Kvarnnäsvägen 3C 
Änr TN 2020/1722 

Beslut 
 Att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att asfaltera 
grusvägen vid början av Kvarnnäsvägen 1A till Kvarnnäsvägen 3C i Viby. 

Tekniska förvaltningen har ej möjlighet att asfaltera efterfrågad sträcka. 
Detta då väghållaransvaret för Kvarnnäsvägen är enskilt och sköts av 
Håslövs samfällighetsförening. Frågan bör således lyftas med aktuell väg-
hållare. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-05 

Medborgarförslag 2020-04-25 
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TN § 126 

Redovisning av delegeringsbeslut november 2020 
Änr TN 2020/271 

Beslut 
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

 

Sammanfattning 
Änr TN 3030/271, Hid TN 2020.8412 

Tekniska förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på oktobermötet med 
tekniska nämnden. 
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 127 

Delgivningar och informationer 
Änr TN 2020/219 

Beslut 
 Till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar 
Medarbetarenkät – resultat 
Budget 2021 
Samarbete inom VA 
Vattenskyddsområde Åhus vattentäkt 
Investeringsprojekt 
Styrkort – reviderat förslag 

    
 

 
      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-11-19  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 128 

Initiativärende - Fröknegårdsskolans utemiljö för 
högstadiet 
Änr TN 2020/2702 

Beslut 
 Tekniska förvaltningen får i uppdrag att bereda initiativärendet och 

återkomma inom 3 veckor. 

Nämndens behandling 
Mötet ajourneras i 5 min. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att bereda  
ärendet och återkomma inom 3 veckor. 

 

Sammanfattning 
Den Socialdemokratiska gruppen framför följande: 

”Fröknegårdsskolans utemiljö för högstadiet är verkligen undermålig. 
Resterna av en tidigare asfaltering innehåller rikligt med hål och dåliga 
lagningar vilket gjort att den basket som spelats har varit med risk för 
stukningar och svårt att förutse åt vilken håll bollen borde studsa. För 
några veckor sedan körde en entreprenör dessutom ner en av basketkor-
garna.  

Att elever oavsett ålder har en utemiljö som inbjuder till utevistelse är 
viktigt ur både hälsoskäl men även för studieresultatet. Elever som använ-
der rasten till rörelse har lättare att koncentrera sig på lektionerna vilket 
gynnar både inlärning och studiero. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-11-19   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Redan 2017 tog dåvarande elevrådet kontakt med dåvarande ordf i Barn- 
och utbildningsnämnden och påtalade stora brister, vilket muntligt för-
medlades vidare. 2018 träffade dåvarande ordf i BUN återigen elevrådet 
och efter detta möte gjorde både ordf och elevrådet var sin separat felan-
mälan med bifogade foton. Svaret som gavs var att skolgården skulle åtgär-
das inom ett par år då ombyggnationer stod för dörren.  

Nu 2 år senare har fortfarande inget hänt förutom att en av basketkorgarna 
körts ner. Elevrådet bjöd in nuvarande presidiet till ett möte där också 
skolans rektorer deltog. Enligt dessa fanns ingen lösning i sikte de närmsta 
åren. Skolan är hyresgäst hos tekniska förvaltningen och hittills har skolan 
lagt ansvaret hos dem medan tekniska förvaltningen hävdar att man inte 
fått något uppdrag vad gäller Fröknegårdsskolan utemiljö. Vad som är 
underhåll och hur underhållsplanen ser ut är enligt skolans rektorer höljt i 
dunkel. 

Det här duger inte. Kommunen är en och samma organisation gentemot 
medborgarna som i det här fallet är Fröknegårdsskolans elever.  Därför 
väljer vi socialdemokrater att lägga detta initiativärende parallellt i de två 
nämnder som är berörda.  

Vi socialdemokrater yrkar att 

- Förvaltningarna i barn- och utbildningsnämnden tillsammans med 
tekniska förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med Frökne-
gårdsskolans elevråd och rektor upprätta en åtgärdsplan för skol-
gården fram tills omgestaltning är planlagd 

- Att söka kostnadsstöd från kommunstyrelsen för insatser 2021 en-
ligt denna åtgärdsplan. 

- Att elevråd och rektor ges möjlighet att delta i processen gällande 
framtagande av den långsiktiga omgestaltningen i Fröknegårdssko-
lans utemiljö för högstadiet. 

      

Beslutsunderlag 
Initiativärende – Fröknegårdsskolans utemiljö för högstadiet. 2020-11-19


	Protokoll förstasida
	Beslut TN 2020-11-19
Fastställande av dagordning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut TN 2020-11-19
Uppföljning medarbetare jan - sept 2020
	Beslut TN 2020-11-19
Ekonomisk rapport oktober 2020 
	Beslut TN 2020-11-19
Intern kontroll 2020
	Beslut TN 2020-11-19
Intern kontroll 2021
	Beslut TN 2020-11-19
Avgiftsfria uteserveringar 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut TN 2020-11-19
Översyn av Kristianstads kommuns samtliga reglementen
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut TN 2020-11-19
Avveckling av belysning längs väg Hörrödsvägen och Forsakarsvägen
	Beslut TN 2020-11-19
Medborgarförslag - Gör Kristianstad till en säkrare och bättre cykelstad
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut TN 2020-11-19
Medborgarförslag - Förstärk synligheten för blåljusenheter vid utryckning längs Snapphanevägen i Kristianstad
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut TN 2020-11-19
Medborgarförslag - Förslag om parkeringsförbud eller annan lösning till ökad framkomlighet Lottavägen
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut TN 2020-11-19
Medborgarförslag- Asfaltera grusvägen vid början av Kvarnnäsvägen 1A till Kvarnnäsvägen 3C
	Beslut TN 2020-11-19
Redovisning av delegeringsbeslut november 2020
	Beslut TN 2020-11-19
Delgivningar och informationer
	Beslut TN 2020-11-19
Initiativärende - Fröknegårdsskolans utemiljö för högstadiet
	Sida 1
	Sida 2


