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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 130 

Fastställande av dagordning   

Beslut 
 Socialdemokratiska gruppens initiativärende ”Uppdra förvaltningen att 

uppta de förhandlingar med Eon som föreningslivet i Hörröd och Gad-
daröd möjliggjort” tas upp på dagordningen för tekniska nämndens 
sammanträde 2020-12-17. 

 Socialdemokratiska gruppens yrkande att dela upp besluten för budget 
och styrkort fastslås. 

Nämndens behandling 

Yrkande 
Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) och Emelie Swenson (S) föreslår att: 

”Den socialdemokratiska gruppen yrkar på att ärende 2020/778 delas till två 
separata beslutsärenden ett för budget och ett för styrkort. 

Den socialdemokratiska gruppen yrkar på att inlämnat initiativärende läggs 
på dagordningen för nämndssammanträdet 2020-12-17. 

Den socialdemokratiska gruppen föreslår att om inte förslaget att införa 
beslutsärendena bifalls skall varje yrkande prövas, var och ett för sig.” 

 

Sammanfattning 
Den socialdemokratiska gruppen har inlämnat ett initiativärende enligt 
följande: 

”Uppdra förvaltningen att uppta de förhandlingar med Eon som före-
ningslivet i Hörröd och Gaddaröd möjliggjort 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Ordförande för Tekniska Nämnden har dragit bort ett berett ärende från 
ärendelistan för Tekniska nämnden 20201119. ”Avveckling av belysning 
längs med Hörrödsvägen och forsakarsvägen”, Ärendenummer TN 
2020/1011  

Det har framkommit att föreningslivet i området har samordnat samtal med 
de berörda olika aktörer och att en potentiellt framkomlig väg kan föreligga, 
som inte varit känd av förvaltningen i det beslutsunderlag som delgivits 
Tekniska nämnden inför nämndssammanträdet.  

Vi socialdemokrater yrkar att 

- Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att skynd-
samt ta kontakt med föreningslivet kopplat till Hörröd och Gaddaröd 
samt Eon för att komplettera beslutshandlingarna i ärendet med det 
som framkommer, samt påbörja förhandlingar med Eon för ett kvali-
tetssäkrat övertagande av delar av anläggningen som är ekonomiskt 
försvarbart. 
  

- Förvaltningen uppdras att skyndsamt separat från utredning gällan-
de ”riktlinjer för belysning på landsbygden” presenterar möjliga för-
handlingslösningar och resultatet från inhämtad information för 
nämnden, senast närmast möjliga nämndsammanträde  

Martin Hallingström Skoglund – Vice ordförande tekniska nämnden 

För den socialdemokratiska gruppen 

Martin Hallingström Skoglund 

Ewa Linder 

Elek Oksenfeld 

Thomas Nilsson 

Emelie Swensson” 
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Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 131 

Ekonomisk rapport november 2020 
Änr TN 2020/505 

Beslut 
 Tekniska nämnden godkänner rapporten 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning november 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 2020-11-24 

Månadsrapport november 2020 
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Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 132 

Budget, verksamhetsplan och Styrkort 2021 
Änr TN 2020/778 

Beslut 
 Att godkänna förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 

2021 inklusive framtagna besparingsåtgärder 

 Att godkänna förvaltningens förslag till styrkort 2021 

Reservationer 

Martin Hallingström Skoglund (S) med flera reserverar sig skriftligt mot 
beslutet enligt följande: 

”Reservation mot beslut gällande ärende nr..... Tekniska nämnden 2010-12-17  

Ärenden gällande budget och styrkort ärendenummer 2020/778  

Den socialdemokratiska gruppen utgick ifrån att vårt förslag skulle få gehör i 
nämnden gällande budget. Det är anmärkningsvärt att situationen som 
uppstår med den underfinansiering som nu genomförs lämnas ignorerad och 
obehandlade av den styrande minoriteten och Sverigedemokraterna, anser 
den Socialdemokratiska gruppen. 

Socialdemokraterna föreslog i ärendet att överskrida budgetramen med 4 
miljoner samt starta tillhörande processer för att meddela ramöverskridning  

Socialdemokraterna yrkade även på att återremittera styrkortsförslaget för 
att komplettera. Inget av förslagen fick majoritet i nämnden. 

Med anledning av detta reserverar sig Socialdemokraterna i Tekniska nämn-
den från fattat beslut, med hänvisning till eget förslag.” 

Deltar inte i beslutet 

Ulf Börkell (SD), Jens Andersson (SD) och Bengt Håkansson (SD) deltar inte 
i beslutet. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) och Emelie Swenson (S) föreslår gällande budget föl-
jande: 

”Socialdemokraternas förslag gällande Internbudget Tekniska Nämn-
den 
Den ekonomiska utmaning som Kristianstad står inför misstolkas av högern, 
som kräver strukturella nerskärningar och ambitionspassivitet för att brom-
sa verksamheternas kostnader. Samtliga nämnder har fått i uppdrag att ta 
fram effektiviseringar och förändringar av verksamheten från och med år 
2021. För tekniska förvaltningen innebär det en total ramminskning med 2,9 
mkr. I motsats till detta anser Socialdemokraterna att gemensamma utma-
ningar möts bäst tillsammans och att satsa på det gemensamma är viktigt i 
tider av förändring och prövning, Satsa på välfärden. 

Kommunsektorn står inför en period med stora utmaningar på många plan. 
De största av dessa kan vara en förändrad demografi med en ökad andel 
äldre och yngre som har behov av kommunala insatser samt kostsam men 
nödvändig infrastrukturutveckling och ett eftersatt underhåll. Utmaningar 
som kräver omfattande åtgärder. Behovet av omställning och nytänkande är 
stort.  

Förvaltningen har tidigare presenterat politiken en bruttolista med förslag 
på olika åtgärder.  Information om förslagen lämnades i förvaltningsövergri-
pande samverkan i januari och därefter i Tekniska nämnden.  

Vid sidan om uppmaningen att förvaltningen skall vara aktiv när det gäller 
att söka medel för stadsutveckling, ur bland annat de statliga anslag som 
finns, har vi skapat ett förslag som skapar realistiska förutsättningar för att 
leva upp till det verksamhetsansvar Tekniska nämnden har. Den Socialdemo-
kratiska gruppen i Tekniska nämnden vill med nedanstående förslag presen-
tera en lösning för det mycket ansträngda läget för förvaltningen, efter det 
stålbad som Alliansen fick igenom vid kommunfullmäktige 2020-11-10. 

 

Socialdemokraternas förslag  
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Tekniska nämnden 2020-12-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

  
Förslaget: 

Anläggningsavdelningen är särskilt ansatt som utöver minskade ramar 
har får se stora delar av projektorganisationen drabbas, när nödvän-
diga investeringar skjutits på framtiden. Dessa strukna investeringar 
bör omprövas mot behoven för att inte skada varken förvaltningen eller 
kommuninvånarnas intressen och gemensamma egendom. Utöver det 
omtaget vill vi, i driftbudgeten, stärka avdelningen genom att ge upp-
draget att utveckla underhållet av våra cykelleder och vägar (1 Milj) 
samt öka insatserna för att fler skall komma i arbete (1 Milj). Delar av 
förvaltningens framarbetade föreslag är goda effektiviserande åtgär-
der (-0,9 Milj), medan andra förvärrar situationen ytterligare (2Milj). 

Cykelvägar och gångstråk behövs både som transportleder, men också för 
fritid, rekreation och besöksnäring. Detta är viktiga inslag i det som bygger 
det hållbara Kristianstad och viktiga delar för att förbättra stråk, både 
bygga ut och underhålla de vi har, i nivå med det som invånarna förväntar 
sig. Vi vill, utöver detta, sätta en fast organisation för det fantastiska arbetet 
med arbetsmarknadsåtgärder. Utöver nuvarande åtaganden kan detta 
utveckla växthuset i Viby. 

Vi föreslår att förvaltningen fortskrider med de effektiviserande åtgärderna 
som medges i vårt förslag. Samt att förvaltningen tillskriver Kommunstyrel-
sen att förvaltningen kommer överskrida budgetram och föreslår kommun-
styrelsen att tillskjuta de medel som krävs för att kunna gå vidare med de 
satsningar vi presenterar. Utöver de åtgärder som är ryms i vårt förslag från 
besparingslistan skall förvaltningen titta på övriga åtgärder i syfte att uppnå 
en effektivare verksamhet och försöka få mer arbete utfört inom tilldelad 
ram löpande, dock inte på bekostnad av vare sig arbetsmiljö eller kvalitet 

+ Vi vill utöka ram med 2,7 Milj kronor till anläggningsavdelningen för att: 
               använda 1 Milj kr till skötsel av Transportleder, som gång- och cykelvägar 
               använda 1 Milj kr till en fast organisation för arbetsmarknadsåtgärder 
               använda 0,7 Milj kr till att stryka nedskärningar enligt 
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Tekniska nämnden 2020-12-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

ANLÄGGNING              0,7 Milj 

Minska omfattningen av utsmyckningsprogrammet (Vår, Påsk, Sommar, Jul).                                                          0,2 Milj 

Ej återbesätta vakant tjänst som trafiksamordnare.                                                                                                            0,5 Milj 
    

+ Vi vill utöka ram med 1,3 Milj kr till avdelningen Fastighetsteknikför att styrka 
presenterade nedskärningsförslag, enligt nedanstående: 

- Vi vill genomföra Åtgärder för 0,9 miljoner kr i effektiviseringssyfte från 
presenterad lista: 

Åtgärd Konsekvensbeskrivning (Kort och lång sikt)  

Fortsätt att se över och marknadsanpassa hyror samt 

innehållet i hyreskontrakt mot externa hyresgäster. 

Detta sker genom att bevaka och säga upp hyresavtal 

mot externa hyresgäster (företag, föreningar, organisa-

tioner etc.) som ligger för lågt för omförhandling. 

Konsekvens i form av högre intäkter. Förslaget 

innebär marginella kostnader om detta går att 

genomföra utan extra personal. 

Viss risk för badwill i form av ”missnöjda” 

hyresgäster. 

0,2 

mkr 

Sänkt budget avseende elförbrukning. De energiinve-

steringar som görs i våra fastigheter medför minskad 

elförbrukning. Besparingen är tänkt att kompensera 

framtida prisökningar och, om det blir något över, 

användas till det eftersatta underhållet. 

Risk finns att de besparingar som görs inte 

räcker till att täcka framtida prisökningar på 

elavgifter om budgeten sänks. Risken bedöms 

dock som liten då vi fortsätter att göra energi-

investeringar. 

0,7 

mkr 

Socialdemokraterna yrkar på:  

Att bifalla Socialdemokraternas budgetförslag och fastställa budget 
med 4 miljoner utöver den av Kommunfullmäktige beslutade ramen. 

Att förvaltningen tillskriver Kommunstyrelsen och söker budgetkom-
pensation för överskriden Rambudget och meddelar att budgetram 
överskrids med 4 miljoner. 

Att förvaltningen tillskriver Kommunstyrelsen med de investeringar 
som bör genomföras för att leva upp till beslutade trafik- och grönpla-
ner. 

FASTIGHETSTEKNIK      1,3 Milj 

Minskning av planerat underhåll                                                                                                                                              0,6 Milj 

Ej återbesätta tjänst som utemiljöförvaltare (fastighet).                                                                                                  0,7 Milj 
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Tekniska nämnden 2020-12-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

För Socialdemokraterna 
Martin Hallingström Skoglund – Vice ordförande tekniska nämnden 
Ewa Linder - Ordinarie Ledamot tekniska nämnden 
Elek Oksenfeld - Ordinarie Ledamot tekniska nämnden 
Emelie Swensson - ersättare tekniska nämnden 
Thomas Nilsson - ersättare tekniska nämnden” 
 

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) och Emelie Swenson (S) föreslår gällande styrkort 
följande: 

”Styrkort 2021 Tekniska nämnden     

Den socialdemokratiska gruppen identifierar otillräckligt styrmöjlighet mot 
politisk inriktning i det förslag som presenteras av förvaltningen, men tycker 
att förvaltningen har gjort ett gott arbete i att skapa ett underlag som lever 
upp till, de av tjänstepersonerna identifierade, fokusområden. Den Socialde-
mokratiska gruppen vill skapa ett styrkort som även tar sikte på den politiska 
inriktningen med tre övergripande         fokusområden, 1, Ansvarstagande 
nämnd. 2, De anställda skall ha det bra. 3, bra kostnad, kvalitet och service. 

Den socialdemokratiska gruppen föreslår att följande intentioner arbe-
tas in i styrkortet på ett sätt som medger kvartalsvis uppföljning och 
att Nämnden presenteras och beslutar vid nämndsammanträde under 
januari 2021 

1, Ansvarstagande nämnd 

Övergripande är vår uppfattning att styrkortet skall ta sikte på att verksam-
heten skall kunna följas under verksamhetsåret av nämnden och styrkortet 
skall bidra till att skapa ett mer ansvarstagande nämndarbete. 

Förslagsvis, eller likvärdigt: 

- Att skapa indikator som tar sikte på svarsfrekvens och uppfyl-
lelse av beslut gällande medborgarförslag, motioner och fattade 
beslut 

- Att skapa en indikator som tar sikte på att inte skapa felaktiga 
upphandlingar och tvister 
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Tekniska nämnden 2020-12-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

2, De anställda skall ha det bra 

Styrkortet måste bygga på principen att medarbetarna skall ha det bra och 
det goda arbetet som gjorts gällande att skapa en bättre arbetsmiljö måste 
följas tydligt i de indikatorer som finns i styrkortet 

Förslagsvis, eller likvärdigt: 

Att införa ytterligare styrkortspunkt 

- Medarbetare 
o God hälsa och hög Arbetstillfredsställelse 

 Följsamhet åtgärdsplan för arbetsmiljö 
 Grön vid … gul vid… röd vid… 

Att införa ytterligare styrkortspunkt  

- Medarbetare 
o Attraktiv arbetsgivare och stolt organisation 

 Kännedom om jämställdhetsplanen (från medar-
betarenkäten, eller annan mätbar undersökning) 

 Grön vid 70-100%, gul vid 60-70%, röd vid 
mindre än 60% 

Att införa ytterligare styrkortspunkt 

- Medarbetare 
o Attraktiv arbetsgivare och stolt organisation 

 Skapa utbildningsträff Tema Horisontella principer: 
Jämställdhet, Tillgänglighet, icke-diskriminering 

  Grön vid samtliga avdelningar, gul vid 1–
2 avdelningar, röd vid 0 avdelningar 

3, bra kostnad, kvalitet och service 

Styrkortet skall skapa ramar för förvaltningens agerande i kundrelationer 
och kostnadsföljsamhet 

Förslagsvis, eller likvärdigt: 

Att införa ytterligare styrkortspunkt 
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- Medborgare 
o Aktiva insatser för Hållbar miljö 

 Säkerställ att vår byggprojektverksamhet arbe-
tar med trygga och giftfria materialval enligt 
principerna i något av de etablerade system som 
finns för detta och vid nyproduktion sträva efter 
miljöbyggnad Silver  

 Grön vid Kommunfullmäktiges beslutade 
standard, gul vid ej certifierad med uppfyllda 
inköp, röd vid inköp och produktion som fal-
ler utanför ramen för miljöbyggnad Silver 

Att införa ytterligare styrkortspunkt 

- Utveckling 
o Förbättrad infrastruktur 

 Avveckla ett antal Pelletsanläggningar per år 
i syfte att frigöra Resurser och minska kost-
nader 

o Grön vid 2 eller fler, gul vid 1, röd 
vid 0 

Att införa ytterligare styrkortspunkt 

- Utveckling 
o Förbättrad infrastruktur 

 Verka för en god infrastruktur och ta fram en interna 
tidsatta genomförandeplanering utifrån kommunens 
beslutade planer  

 Grön vid av nämnden beslutade och på-
började genomförandeplaner för led-
ningsförnyelse, dagvatten, trafik och 
grönplan samt andra för verksamheten 
avgörande planer, gul vid beslutade Ge-
nomförandeplaner för verksamhetsåret 
2022 för verksamheten avgörande planer, 
röd vid genomförandeplaner ej presente-
rade för nämnden 
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Socialdemokraterna yrkar på att: styrkortet återremitteras och komplet-
teras med indikatorer som lever upp till den socialdemokratiska gruppens 
förslag gällande styrkort för verksamheten 2021” 

 

Beslutsgång budget 

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 

Omröstning begärs. Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång, ja 
för tekniska förvaltningens förslag och nej för Socialdemokratiska grup-
pens förslag. 

Med 5 ja röster, Jesper Persson (M), Bo Ericsson (M), Anders Fredriksson 
(L), Lennart Nilsson (C) och Qalinle Dayib (C) och 3 nej röster, Martin 
Hallingström Skoglund (S), Elek Oksenfeld (S) och Ewa Linder (S) beslutar 
tekniska nämnden enligt tekniska förvaltningens förslag till beslut. Jens 
Andersson (SD), Ulf Börkell (SD), Bengt Håkansson (SD) deltar inte i om-
röstningen. 

Beslutsgång styrkort 

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. 

 

Sammanfattning 
Nämndens budget och styrkort för 2021 skall senast vara beslutade 31 
december 2020.  
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Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att godkänna förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 

2021 inklusive framtagna besparingsåtgärder 

 Att godkänna förvaltningens förslag till styrkort 2021 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-23 
Internbudget, Verksamhetsplan och styrkort 2021 
Åtgärder besparingskrav 2021 
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TN § 133 

Remiss kemikalieplan Kristianstads kommun 
Änr TN 2020/2442 

Beslut 
 Att tekniska nämnden ställer sig positiv till remissen.  

 Att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i den fortsatta hante-
ringen tar i beaktande att eventuella kostnadsökningar som åtgärderna 
i kemikalieplanen genererar, bör budgetkompenseras förvaltningarna. 

 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en kommunge-
mensam kemikalieplan. Syftet med planen är att minska mängden kemika-
lier som används inom kommunkoncernen och bidra till att få det globala 
målet om en giftfri miljö. Som kommun har vi ett stort ansvar i arbetet med 
att förbygga risker av kemikalier och plast samt att minimera utsläpp till 
naturen. Kemikalieplanen innehåller åtgärder som berör samtliga förvalt-
ningar och bolag, och flera förvaltningar har varit delaktiga i processen att 
ta fram planen. 

Samtliga förvaltningar har fått detta på remiss och tekniska förvaltningens 
synpunkter beskrivs i remissvaret.  

Kommentarer till de enskilda frågeställningarna besvaras i ärendet längre 
ner i dokumentet.  
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Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att tekniska nämnden ställer sig positiv till remissen.  

 Att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i den fortsatta hante-
ringen tar i beaktande att eventuella kostnadsökningar som åtgärder-
na i kemikalieplanen genererar, bör budgetkompenseras förvaltning-
arna. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-26 

Kemikalieplan 2021-2025 Kristianstad kommun 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 134 

Revisionsrapport granskning av attester 
Änr TN 2020/2388 

Beslut 
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att instämma med 

slutsatserna i revisionsrapporten och att översända detta yttrande som 
svar till internrevisionen. 

 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har gett PwC i 
uppdrag att utföra en granskning av intern kontroll kring attester. Syftet 
med granskningen har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsens och 
nämndernas interna kontroll avseende attester är tillräcklig. 

 
Utifrån genomförd granskning är deras sammanfattande revisionella be-
dömning att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och bygg-
nadsnämndens interna kontroll avseende attester delvis är tillräcklig. 
Tekniska nämndens interna kontroll bedöms som tillräcklig. 

 
Revisorernas generella rekommendationer till nämnderna är: 
 genomföra årliga kontroller av att upplagda attestbehörigheter är 

aktuella, 
 genomföra kontroller inom den interna kontrollen kring att attestan-

terna genomfört en kontroll mot avtal vid attestering. 
 

Tekniska förvaltningen har i intern kontroll-plan för 2021 med kontroll-
områden som kan kopplas mot attester, dels i form av avstämning mot 
delegationsordning och dels genom avstämning av behörigheter mellan 
godkänd attestinstruktion och fakturahanteringssystemet. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att instämma med 

slutsatserna i revisionsrapporten och att översända detta yttrande 
som svar till internrevisionen. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-24 

Revisionsrapport Granskning av attester 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 135 

Revisionsrapport - Underhåll av fastigheter 
Änr TN 2020/2717 

Beslut 
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att instämma med 

slutsatserna i revisionsrapporten och tekniska förvaltningens tjänsteut-
låtande. 

 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden översända detta 
yttrande som svar till internrevisionen. 

 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av revisorerna i Kristianstads kommun genomfört en 
granskning av kommunstyrelsen och tekniska nämndens arbete med un-
derhåll av fastigheter. Efter genomförd revision bedömer vi att kommun-
styrelsen och tekniska nämnden delvis har säkerställt ett ändamålsenligt 
underhåll av kommunens fastigheter. 

 
Tekniska förvaltningen har historiskt årligen informerat till tekniska 
nämnden kring den ackumulerade underhållsskulden som finns i kommu-
nens fastighetsbestånd. De senaste åren har det skjutits till mer medel för 
underhållet vilket är positivt, dock ej tillräckligt. 

 
Revisorerna rekommenderar att: 

- tekniska nämnden tar fram mål och indikatorer kopplade till 
underhållsarbetet som också behandlas och följs upp av nämnden. 

 
- tekniska nämnden tar fram en plan för hur det eftersatta 

underhållet ska åtgärdas. 
 

- tekniska nämnden ser över redovisningen i delårs- och årsbokslut för 
att säkerställa att det med enkelhet går att följa vilka resurser som 
lagts på underhåll. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att instämma med 

slutsatserna i revisionsrapporten och tekniska förvaltningens tjäns-
teutlåtande. 

 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden översända detta 
yttrande som svar till internrevisionen. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 

Revisionsrapport – Underhåll av fastigheter 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 136 

Igångsättningstillstånd  Åsums fure by 7 vån2 + ny 
hiss 
Änr TN 2020/2715 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen 

 Att begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av 
projektet Åsums fure by 7 vån 2 + ny hiss. 

 
Reservationer 
Martin Hallingström Skoglund (S) med flera reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) och Emelie Swenson (S) föreslår följande: 

” gällande ärende nr..... Tekniska nämnden 2010-12-17  

Den socialdemokratiska gruppen finner beslutsunderlaget för bristfälligt för 
att rådgöra Kommunstyrelsen om beslut gällande igångsättningstillstånd 
och yrkar på återremiss och komplettering utav beslutsunderlaget för ärende 
2020/2715 

I händelse av att detta inte vinner gehör reserverar sig den socialdemokratis-
ka gruppen i beslut.”  

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. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden skall av kommunstyrelsen begära igångsättningstill-
stånd för investeringsprojekt överstigande 5 miljoner kr. 

Åsums fure by 7 vån2 + ny hiss är projekterad för deltagare som omfattas 
av behovet daglig verksamhet. Ombyggnaden möjliggör en kapacitet för 
ytterligare ca 12-15 deltagare plus personal. Det inryms även personalut-
rymmen och konferenslokal som samnyttjas i hela byggnaden och en ny 
utvändig hiss som betjänar alla plan.  

På våning 2 görs en ombyggnation, ny planlösning anpassad för verksam-
heten och ett nytt fläktaggregat etcetera. En ny utvändig hiss byggs som 
kommer att betjäna samtliga plan. Omfattningen är ca 430 m2 ombygg-
nadsyta samt ny utvändig hiss ca 5 m2 BRA.  

Entreprenadskedet planeras att påbörjas april 2021 och byggnaden beräk-
nas vara klar för inflyttning till januari 2022. 

Ny kalkyl baserat på systemhandlingar har tagits fram och projektets 
beräknade kostnader ryms inom beslutad budget.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen 

 Att begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av 
projektet Åsums fure by 7 vån 2 + ny hiss. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-23 

Beslut i Omsorgsnämnden 2019-09-19 

Formulär igångsättningstillstånd 2020-11-23 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 137 

Initiativärende - Fröknegårdsskolans utemiljö för 
högstadiet 
Änr TN 2020/2702 

Beslut 
 Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan för 

utemiljön på Fröknegårdsskolan i enlighet med inkommet initiativä-
rende från Socialdemokraterna.  

 Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att söka kostnadsstöd från 
kommunstyrelsen för insatser 2021 enligt upprättad åtgärdsplan. 

 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har tagit del av initiativärende från Socialdemokra-
terna som inkom på tekniska nämnden §128 2020-11-19 angående Frök-
negårdsskolans utemiljö för högstadiet.  

Då etapp 2 av Fröknegårdsskolans utveckling ej kommit igång enligt ur-
sprunglig plan utan förskjutits framåt i budgeten så delar tekniska förvalt-
ningen Socialdemokraternas syn att ta fram en åtgärdsplan tillsammans 
med BUF och skolans elevråd. Därefter kommer tekniska förvaltningen att 
söka kostnadsstöd från kommunstyrelsen för insatser redan 2021 på ute-
miljön. 

Startmöte med BUF har redan hållits i ärendet.  

Vad avser den tredje punkten i yrkandet så tillsätts lämplig representation 
för respektive skolprojekt via BUF:s projektledare på den centrala förvalt-
ningen. 

Socialdemokraterna yrkar att: 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

- Förvaltningarna i barn- och utbildningsnämnden tillsammans med tek-
niska förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med Fröknegårdssko-
lans elevråd och rektor upprätta en åtgärdsplan för skolgården fram 
tills omgestaltning är planlagd 

 
- Att söka kostnadsstöd från kommunstyrelsen för insatser 2021 enligt 

denna åtgärdsplan. 
 

- Att elevråd och rektor ges möjlighet att delta i processen gällande fram-
tagande av den långsiktiga omgestaltningen i Fröknegårdsskolans ute-
miljö för högstadiet. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan för 

utemiljön på Fröknegårdsskolan i enlighet med inkommet initiativä-
rende från Socialdemokraterna.  

 Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att söka kostnadsstöd från 
kommunstyrelsen för insatser 2021 enligt upprättad åtgärdsplan. 

 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-27 

 Initiativärende - Fröknegårdsskolans utemiljö för högstadiet 2020-11-
19 

 Beslut tekniska nämnden § 128 2020-11-19  
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 138 

Vattenskyddsområde Åhus vattentäkt 
Änr TN 2020/1770 

Beslut 
 Att godkänna förslaget till skyddsområde och skyddsföreskrifter för 

den kommunala vattentäkten i Åhus för remiss. 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 

Nämndens behandling 

Yrkande 
Martin Hallingström Skoglund (S) yrkar på att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer tekniska förvaltningens förslag till beslut mot Martin 
Hallingström Skoglund (S) förslag till beslut och finner att tekniska nämn-
den beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag till beslut. 

 

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

Den kommunala vattentäkten i Åhus saknar vattenskyddsområde. Därför 
behövs ett nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter anpassade 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

efter dagens kunskaper och förutsättningar fastställas för att öka skyddet 
för Åhus kommunala vattentäkt.  

Åhus vattentäkt består av tre uttagsbrunnar, B2A, B3 och B4. Alla tre brun-
nar är djupa, cirka 250 meter, och når den glaukonitsandsten som utgör ett 
viktigt grundvattenmagasin på Kristianstadsslätten.  

Råvattnet är av god kvalitet och ingen kemikaliebehandling är nödvändig, 
endast luftning, sandfilter och UV-ljus används i vattenverket. Järnhalterna 
i råvattnet är något förhöjda, detta åtgärdas dock i dricksvattenberedning-
en.  

Tidigt samråd har hållits genom att ett brev med information om föreslaget 
vattenskyddsområde har skickats ut till berörda fastighetsägare.  

Förslaget kan nu skickas ut på remiss till berörda fastighetsägare, myndig-
heter och organisationer. 

 

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

den kommunala vattentäkten i Åhus för remiss. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande. 2020-10-20 
Åhus vattenskyddsområde – Kristianstads kommun. Förslag till vatten-
skyddsområde och skyddsföreskrifter.  
Tekniskt underlag med bilaga 1-7. 
Barnchecklista 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 139 

Startbeslut - Sanering av tillskottsvatten Rickarum 
Änr TN 2019/1999 

Beslut 
 Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att starta arbetet med lednings-

sanering av Rickarums ledningsnät. 

 

Sammanfattning 
Rickarums ledningsnät är uttjänt vilket tidvis leder till ett kraftigt inläckage 
av tillskottsvatten över 100 m³/dygn. Rickarum har ett lokalt reningsverk 
som är dimensionerat för 30 m³/dygn men som kan klara flödestoppar på 
ca 70 m³/dygn. Detta tillskottsvatten leder till att reningsverket breddar till 
den känsliga recipienten Vramsån vilket inte är tillåtet enligt NFS 2016:6. 

 
Det finns 23 registrerade vattenläckor registrerade de senaste 10 åren i 
Rickarums dricksvattennät. Detta vilket leder till stora personalkostnader 
vid läcksökning och abonnenter utan dricksvatten i sina hem. 

 
Alla fastighetsägare som var felaktigt anslutna till Rickarums spillvattennät 
har uppfyllt de krav på omkopplingar som Kristianstads Kommun ställt 
innan slutdatum den 25/9 2020. 
 
Projektet ligger i tekniska nämndens budget och beräknas uppgå till 25 000 
000 kr. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att starta arbetet med led-

ningssanering av Rickarums ledningsnät 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-23 

Projektdirektiv Rickarum Tillskottsvatten 2020-04-29 

Barnkonsekvensanalys
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 140 

Startbeslut - Långebro etapp ll 
Änr TN 2018/2612 

Beslut 
 Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att starta arbetet med projekt 

Långebro etapp II. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2012-11-21 i uppdrag till Byggnadsnämnden att upp-
rätta förslag till detaljplan för Vilanleden. Efter att en kompletterande trafik-
teknisk utredning genomförts bedömdes att Vilan-leden kan byggas ut etapp-
vis. Den första utbyggnadsetappen som inkluderade ombyggnader i strategis-
ka vägkorsningar ska i enlighet med trafikutredningarna klara trafiken fram 
mot år 2030.  

Etapp II innebär en breddning av Långebrogatan där befintliga enkla körfält i 
vardera färdriktningen blir dubbla körfält i vardera färdriktningen. Det blir 
även dubbla körfält i aktuell cirkulation. 

Enligt arbetsordning för ärenden som tekniska förvaltningen inte har delegation 
på skall startbeslut lämnas av tekniska nämnden för alla projekt över 5.0 mkr. 

Projektet ligger i tekniska nämndens budget och beräknas uppgå till 13 
500 000 kr.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att starta arbetet med projekt 

Långebro etapp II. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-19
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 141 

Uppdrag att se över belysningsproblematiken på 
landsbygden 
Änr TN 2020/2889 

Beslut 
 Att tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att se över 

belysningsproblematiken på landsbygden. 

 Att återkomma med information till tekniska nämnden senast 2021-03-
31. 

 Att tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att skynd-
samt ta kontakt med i nuläget aktuella berörda områden. 

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden ser allvarligt på Trafikverkets belysningsavveckling på 
landsbygden. Alliansen vill nu att tekniska nämnden ger tekniska förvalt-
ningen i uppdrag att se över belysningsproblematiken på landsbygden 
genom att samla in fakta och kartlägga trafiksäkerheten på de platser i 
kommunen som riskerar att bli av med belysning. Att föra dialog med 
Trafikverket, vägföreningar och elbolag för att hitta lösningar på Trafikver-
kets avveckling av belysning på landsbygden. Information till nämnden ska 
hållas senast 2021-03-31 och ska innehålla: 

 Risker och möjligheter 

 Vad de olika aktörerna kan göra för att behålla belysning 

 Om det finns möjliga tekniska lösningar 

 Se över nuvarande belysningspolicy 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Alliansens förslag till Tekniska nämnden 
 Att tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att se över 

belysningsproblematiken på landsbygden. 

 Att återkomma med information till tekniska nämnden senast 2021-03-
31. 

Beslutsunderlag 
Ordförandes skrivelse, inkommen 2020-12-16 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 142 

Initiativärende - Större hundrastgård inom rimligt 
promenadavstånd från stadskärnan 
Änr TN 2019/350 

Beslut 
 Att anse det aktuella initiativärendet besvarat 

 Att godkänna föreslagen placering av hundrastgård 

 Att hundrastgården uppförs snarast efter beslut 

 Att tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att tillskjuta extra 
driftmedelsanslag, 20 000kr/år med start år 2021 

 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna i Kristianstad har 2019-02-14 inkommit med ett 
initiativärende där det efterfrågas att tekniska förvaltningen utreder och 
presenterar ett förslag på en lämplig plats och utformning för en större 
hundrastgård belägen inom rimligt promenadavstånd från stadskärnan.   

Förvaltningen har analyserat olika placeringar av hundrastgårdar. Den 
plats som är bäst lämpad för ändamålet och föreslås är del av parken i 
närheten av korsningen Norra Kaserngatan/Östra Boulevarden direkt 
söder om Bastionen Konungen. 

Den totala kostnaden för etableringen beräknas till 150 000 kr och ryms 
inom tekniska förvaltningens budget. Hundrastgården föreslås uppföras 
snarast efter beslut om placering. Det krävs en ökning av förvaltningens 
driftbudget med 20 000 kronor per år med start år 2021, driftkostnaden 
består utav underhåll. För att möjliggöra underhållet krävs att tekniska 
nämnden begär en utökning av förvaltningens driftbudget från kommun-
styrelsen. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anse det aktuella initiativärendet besvarat 

 Att godkänna föreslagen placering av hundrastgård 

 Att hundrastgården uppförs snarast efter beslut 

 Att tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att tillskjuta extra 
driftmedelsanslag, 20 000kr/år med start år 2021 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-24 

Initiativärende – Större hundrastgård inom rimlig promenadavstånd från 
stadskärnan 2019-04-18 TN § 42  
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 143 

Medborgarförslag - Upprustning av Gamla Äspetbron 
i gammal stil 
Änr TN 2020/716 

Beslut 
 Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att rusta upp Gamla 
Äspetbron i gammal stil. Flertalet åtgärder föreslås bland annat nytt staket, 
nya armaturer och lyktstolpar, skyltning och borttagande av växtlighet.  

Den växtlighet som det refereras till togs bort under september 2020. 
Övriga åtgärder blir sammantaget ett kostnadsdrivande projekt. Även om 
förvaltningen delar åsikten att det skulle lyfta de estetiska värdena finns 
det andra åtgärder som förvaltningen måste prioritera. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-07 

Medborgarförslag 2020-04-25 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 144 

Medborgarförslag - Fler parkeringar på Sjöcronas 
gata 
Änr TN 2020/190 

Beslut 
 Att bevilja medborgarförslaget 

Reservationer 

Martin Hallingström Skoglund (S) med flera reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) och Emelie Swenson (S) föreslår följande: 

”gällande ärende nr..... Tekniska nämnden 2010-12-17  
”Medborgaförslag - Fler parkeringar på Sjökronas gata” TN 2020/190  

Den socialdemokratiska gruppen finner beslutsunderlaget bristfälligt gällan-
de hur borttagandet av RH-platser påverkar tillgängligheten för personer 
som är Rörelsehindrade. Ärendet bör kompletteras med ett utlåtande från 
Kommunala rådet för funktionsnedsatta innan beslut fattas om att ta bort 
RH-platser.  

Den Socialdemokratiska gruppen yrkar på Återremiss för att kompletteras 
med ovan nämnda utlåtande.  

I händelse av att detta inte vinner gehör reserverar sig den socialdemokratis-
ka gruppen i beslut.  

Socialdemokraterna 

___________________________ 

Martin Hallingström Skoglund (S)” 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17   

        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 

Omröstning begärs. Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång, ja 
för tekniska förvaltningens förslag och nej för Socialdemokratiska grup-
pens förslag. 

Med 8 ja röster, Jesper Persson (M), Bo Ericsson (M), Anders Fredriksson 
(L), Lennart Nilsson (C) och Qalinle Dayib (C), Jens Andersson (SD), Ulf 
Börkell (SD), Bengt Håkansson (SD)och 3 nej röster, Martin Hallingström 
Skoglund (S), Elek Oksenfeld (S) och Ewa Linder (S) beslutar tekniska 
nämnden enligt tekniska förvaltningens förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att fler parke-
ringar anläggs på Sjöcronas gata. Förslaget innebär att en RH-plats (parke-
ring för rörelsehindrade) tas bort och ersätts med 5 parkeringar.  

Tekniska förvaltningens svar. Aktuella p-platser på Sjöcronas gata är regle-
rade som boendeparkering. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget 
att utöka antalet boendeparkeringar då det råder brist på dessa i området. 
Aktuell RH-plats tas bort och ersätts av två nya parkeringar. Som väghålla-
re ansvarar förvaltningen för fördelningen mellan p-platser och RH-platser. 
RH-platser inom boendeparkeringszoner är ovanligt, i flertalet områden 
hänvisas till ordinarie parkeringsmöjligheter. I de fall förare som parkerar 
behöver mer utrymme finns det väl tilltagna p-platser mittemot nuvarande 
RH-plats. Med RH-tillstånd har du möjlighet att parkera på ordinarie p-
platser. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att bevilja medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-07 

Medborgarförslag 2019-12-10 

Barnkonventionen checklista  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 145 

Medborgarförslag - Utveckling av "gröning" på 
Helgedal 
Änr TN 2020/1714 

Beslut 
 Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag en utveckling av 
"gröningen" vid Slåttervägen/Helgedalsvägen.  

Nuvarande lekplats anlades för ca 5 år sedan. Förvaltningen arbetar efter 
en prioriterad planering där hänsyn tas till hela kommunens behov gällan-
de anläggande av lekytor. Detta görs inom budgeten för park- och lekplats-
programmet. I nuläget finns det platser och orter med större behov av 
utveckling i kommunen än efterfrågad plats. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-12 

Medborgarförslag 2020-05-12 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 146 

Medborgarförslag - Belysning vid lekplatsen mellan 
Sälgvägen och Nyponvägen samt mellan Enrisvägen 
och Mistelvägen Åhus 
Änr TN 2020/1715 

Beslut 
 Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp belys-
ning vid lekplatsen mellan Sälgvägen och Nyponvägen samt vid den bort-
tagna lekplatsen mellan Enrisvägen och Mistelvägen. 

Förvaltningen arbetar efter en prioriterad planering där hänsyn tas till hela 
kommunens behov gällande anläggande och översyn av lekytor och belys-
ning till dessa ytor. Detta görs inom budgeten för park- och lekplatspro-
grammet. I nuläget finns det platser och orter med större behov av utveck-
ling i kommunen än efterfrågad plats. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-12 

Medborgarförslag 2020-05-19 

Barnkonventionen checklista 

Yttrande 2020-11-19
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 147 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Tivoliparken 
Änr TN 2020/2247 

Beslut 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs en 
hundrastgård i Tivoliparken. 

Förvaltningens svar. Då Tivoliparken ska detaljplaneläggas framöver är det 
inte aktuellt att göra några anläggningsarbeten här i nuläget. Däremot tittar 
vi på att anlägga en centralt belägen hundrastgård på annan plats. Målsätt-
ningen är att denna kommer uppföras under år 2021. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2020-08-12 

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-13 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 148 

Medborgarförslag - Ny hundrastgård i Tivoliparken 
och upprustning av hundrastgården i Björket 
Änr TN 2018/2044 

Beslut 
 Att anse medborgarförslaget besvarat  

 

Sammanfattning 
Medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där en ny hundrast-
gård, förslagsvis i tivoliparken, samt en upprustning av den befintliga 
hundrastgården i Björket efterfrågas. 

Då Tivoliparken ska detaljplaneläggas framöver är det inte aktuellt att göra 
några anläggningsarbeten här i nuläget. Däremot tittar vi på att anlägga en 
centralt belägen hundrastgård på annan plats. Målsättningen är att denna 
kommer uppföras under år 2021. 

Vad gäller hundrastgården i Björket så delar förvaltningen uppfattningen 
att en upprustning är befogad. Detta kommer ske snarast. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anse medborgarförslaget besvarat  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-18 

Medborgarförslag 2018-07-25
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 149 

Initiativärende - Uppdra förvaltningen att uppta de 
förhandlingar med EON som föreningslivet i Hörröd 
och Gaddaröd möjliggjort 
Änr TN 2020/2897 

Beslut 
 Den socialdemokratiska gruppen drar tillbaka ärendet. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 150 

Redovisning av delegeringsbeslut december 2020 
Änr TN 2020/271 

Beslut 
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

 

Sammanfattning 
Änr TN 2020/271, Hid TN 2020.9061 

Tekniska förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på decembernämn-
den med tekniska nämnden. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 151 

Delgivningar och informationer 
Änr TN 2020/219 

Beslut 
 Till handlingarna 

Protokollsanteckning 

Gällande Information CRV: 

Förvaltningschefen föredrog statusen på projektet, samt hur den externa 
granskningen går vidare.  

Entreprenören har inkommit med ett PM där konsekvenserna av en even-
tuell försening i projektet beskrivs övergripande.  

Enig nämnd står bakom signering av kontrakt när det är klart för signering. 

 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar 

Årlig uppföljning av SAM och medarbetarenkäten 

Investeringsprojekt 

Information CRV 
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