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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 1 

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 
likabehandling, samverkan och medarbetarenkä-
ten 2020 
Änr TN 2020/2772 

Beslut 
 att fortsätta det påbörjade arbetet med att öka kunskapen inom om-

rådet systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), likabehandling och sam-
verkansavtal. 

 att särskilt öka kunskapen utifrån AFS 2015:4 Organisatorisk och 
social arbetsmiljö.  

 att fortsatt arbeta med de prioriterade områdena tydlig organisation, 
förtroende för ledning och information. 

 
Sammanfattning 

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling, 
samverkan och medarbetarenkäten 2020 inkl. handlingsplaner. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Att ställa sig bakom förvaltningens förslag: 
 att fortsätta det påbörjade arbetet med att öka kunskapen inom om-

rådet systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), likabehandling och 
samverkansavtal. 

 att särskilt öka kunskapen utifrån AFS 2015:4 Organisatorisk och 
social arbetsmiljö.  

 att fortsatt arbeta med de prioriterade områdena tydlig organisation, 
förtroende för ledning och information. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-12-29 
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling, 
samverkan och medarbetarenkäten (inkl. handlingsplaner). 
Utdrag ur förvaltningsövergripande samverkansprotokoll 2020-12-09
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 2 

Startbeslut - Nytt spillvattensystem till nya CRV - 
Etapp 2 
Änr TN 2020/2789 

Beslut 
 Att ge startbesked för etablering av spillvattenledningar från sommar-

lust till Gustav Hellströms väg inklusive pumpstation vid sommarlust. 

 

Sammanfattning 
Kommande exploateringar och förtätning i centrala delar av Kristianstad 
och på Näsby kommer att överbelasta avloppssystemet i centrala Kristian-
stad. Därför planeras åtgärder för att avlasta VA-systemet genom att leda 
spillvattnet via Österäng till Gustaf Hellströms väg istället för genom cent-
rum.   

På bakgrund av förstudien har man kunnat konkludera den bästa förings-
vägen för spillvattnet. Därutöver är det behov för att etablera en ny pump-
station vid Sommarlust. Pumpstationen avvattnar nordledningen och 
levererar spillvatten under tryck till Gustaf Hellströms väg. Ledningsarbe-
tet består av nyetablering, relining och omläggning.   

Kostnaden för projektet är uppgjort som en överslagsvärdering eftersom 
man först senare i projektet har förutsättningar för att kunna göra en 
kvalitativ värdering av faktorer som pumpstationens uppbyggnad, enkelrör 
vs dubbelrörsystem mm.   

Kostnaden för projektet är uppskattad till 20 milj. SEK  

Projektets genomförande är nödvändigt för att undvika ytterligare överbe-
lastning av centrala Kristianstads avloppssystem.  
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Tekniska nämnden 2021-01-28   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att ge startbesked för etablering av spillvattenledningar från sommar-

lust till Gustav Hellströms väg inklusive pumpstation vid sommarlust. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-12-18. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 3 

Startbeslut - Nytt spillvattensystem till nya CRV - 
Etapp 3 
Änr TN 2020/2791 

Beslut 
 Att ge startbesked för etablering av spillvattenledningar längs Gustav 

Hellströms väg till släppbrunn vid Björkhemsvägen inklusive totalre-
novering av pumpstation P13  

 

Sammanfattning 
Nuvarande pumpstation Österäng P13 är i dåligt skick och är i behov av en 
totalrenovering. Efterföljande ledning som går längs Gustaf Hellströms väg 
är påverkad av svavelväte och även den är i stort behov av omläggning.  

Stationen P13 pumpar spillvatten från Österäng, Möllebacken, Nosaby och 
byarna Fjälkestad, Balsby, Ekestad och Österlöv längs Gustaf Hellströms 
väg till reningsverket. Längs ledningen ansluter spillvatten från bland 
annat Hammar.  

Enligt genomförd förstudie behöver både pumpstation och ledning att 
bytas ut och spillvattnet kommer fortsättningsvis att ledas i sydlig riktning 
till nya CRV via ny spillvattensförbindelse i Björkhemsvägen och via den 
nya intagspumpstationen.  

Vid dimensionering kommer systemet att designas för anslutning av till-
kommande belastning från Sommarlust nya pumpstation samt från exploa-
teringarna vid Hammar och Docenten.  

Kostnaden för projektet baseras på schabloner, eftersom man först senare i 
projektet har förutsättningar för att kunna göra en kvalitativ värdering av 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-01-28   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

faktorer som pumpstationens uppbyggnad, geotekniska förutsättningar 
samt ledningsdimensionering.   

Kostnaden för projektet är uppskattad till 17 milj. SEK.  

Projektets genomförande är nödvändigt med tanke på nuvarande status på 
pumpstation och ledning. Projektet är även nödvändigt för genomförandet 
av ny pumpstation vid Sommarlust och för att klara den ökade belastning-
en som exploateringar inom Kristianstad medför. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att ge startbesked för etablering av spillvattenledningar längs Gustav 

Hellströmsväg till släppbrunn vid Björkhemsvägen inklusive totalre-
novering av pumpstation P13  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-12-18. 
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Tekniska nämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 4 

Startbeslut - Omläggning av VA-ledningar 
Änr TN 2020/2176 

Beslut 
 Att ge starbesked för omläggning av befintliga VA-ledningar i Vatten-

tornsvägen. 
 

Deltar inte i beslutet 
Den socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutet. 

Nämndens behandling 
Yrkande 

Den socialdemokratiska gruppen yrkar på bordläggning av ärendet.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot den socialdemo-
kratiska gruppens förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslu-
tar enligt 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), Erik Jönsson (KD), Bo Nilsson (SD), Ulf Börkell (SD), Bengt Håkansson 
(SD) och Qalinle Dayib (C) och 3 nej röster, Martin Hallingström Skoglund 
(S), Elek Oksenfeld (S) och Emelie Swenson (S) beslutar tekniska nämnden 
enligt tekniska förvaltningens förslag till beslut.  
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Tekniska nämnden 2021-01-28   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Sammanfattning 
Behovet av nya ledningar krävs för att staden ska kunna fortsätta växa. 
Systemet designas till att kunna försörja nya exploateringsområden i Väst-
ra Kristianstad. Områden som bland annat badhusområdet, Rättcentrum, 
Ravelinen, nya förskolan på Östra kasern men även säkra försörjningen till 
Östra Göinge.  

 
Som ett led i detta skall ca: 2500 m uttjänta dricksvatten och råvattenled-
ningar bytas ut och kopplas om runt CVV.  
Kostnaden för projektet är uppskattad till ca: 15 milj. SEK (±10 %) 
Detta projekts genomförande är en absolut förutsättning för att nya exploa-
teringsområden skall kunna anslutas.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att ge starbesked för omläggning av befintliga VA-ledningar i Vatten-

tornsvägen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-25 

Barnkonventionen checklista
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 5 

Kollektivtrafikåtgärder Åhus 
Änr TN 2020/2884 

Beslut 
 Att tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att genom-

föra åtgärderna under förutsättning att efterfrågade extra medel till-
skjuts 

 Att tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att tillskjuta extra 
investeringsmedel, 8 000 000 mkr för år 2021 

 

Sammanfattning 
Skånetrafiken har valt att busslinje 551 som trafikerar Åhus tätort idag 
kommer delas upp i två linjer – linje 551 och linje 552 – i samband med 
trafikstart av nytt trafikavtal i december år 2021. Ny linje 552 ska trafikera 
aktuella hållplatser i båda körriktningarna vilket är en förändring mot 
tidigare trafik på sträckan. Med anledning av denna nya linjedragning följer 
flera fysiska åtgärder, hållplatser som behöver åtgärdas och hållplatser 
som behöver nyanläggas, för att möjliggöra den nya trafikeringen. Åtta 
stycken hållplatsåtgärder behöver genomföras under år 2021 för att möj-
liggöra ny linjedragning och trafikstart december 2021.  

Åtgärderna har initierats med kort varsel av Skånetrafiken och således 
ryms inte åtgärderna inom tekniska förvaltningens budget för år 2021.  För 
att möjliggöra ett genomförande av åtgärderna krävs att tekniska nämnden 
begär en utökning av förvaltningens investeringsbudget med 8 mkr för år 
2021 av kommunstyrelsen. 
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Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att genom-

föra åtgärderna under förutsättning att efterfrågade extra medel till-
skjuts 

 Att tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att tillskjuta extra 
investeringsmedel, 8 000 000 mkr för år 2021 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-12-16 

Översikt åtgärder 

Barnkonsekvensanalys 
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Tekniska nämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 6 

Redovisning av obesvarade och besvarade 
medborgarförslag juli - december 2020 
Änr TN 2020/1854 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen.  
Föreslå kommunfullmäktige 

 Att godkänna redovisningen 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige får enligt 5 kap 23 § Kommunallagen överlåta till 
styrelse eller nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom 
medborgarförslag, utom i de fall som anges i 1§.  
Nämnden skall två gånger per år informera fullmäktige om de beslut 
som fattats med anledning av medborgarförslag och de medborgarför-
slag som inte avgjorts inom cirka ett år från det att förslagen väcktes i 
fullmäktige. Redovisningarna ska redovisas vid fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 
Förvaltningen överlämnar bilagda förteckningar över besvarade 
medborgarförslag samt medborgarförslag som är under beredning 
fr.o.m. 1 juli 2020 – 31 december 2020. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen.  
Föreslå kommunfullmäktige 

 Att godkänna redovisningen 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-05 

Redovisning av obesvarade och besvarade medborgarförslag. 
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Tekniska nämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 7 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Arkelstorp 
Änr TN 2019/2341 

Beslut 
 Att bevilja medborgarförslaget  

 

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

Förvaltningens svar. En hundrastgård kommer uppföras i Arkelstorp under 
år 2021. Nu pågår arbetet att hitta en lämplig placering. Hör gärna av dig 
om du har förslag på goda placeringar. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att bevilja medborgarförslaget  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2019-09-17 

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-05 

Barnkonventionen checklista 
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TN § 8 

Medborgarförslag - Parkeringsplatser runt 
Talldalsplanen i Vä 
Änr TN 2020/1718 

Beslut 
 Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det skapas 
parkeringsplatser och parkeringsförbud längs vägen vid Talldalsplanen i 
Vä. 

Hallarödsvägen är inte dimensionerad för den trafiksituation som uppstår 
om alla föräldrar hämtar/lämnar sina barn kring träningstider. Tanken är 
att de föräldrar som lämnar/hämtar till/efter träning på Talldalsplanen ska 
parkera vid gamla Talldalsskolan och Vä förskola. Denna information har 
delgivits Wä fotbollsklubb som kommer sprida informationen vidare till 
berörda. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2020-06-08 

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-06 

Yttrande medborgare 2020-12-11
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 9 

Medborgarförslag - Ta bort träd vid Fregattvägen  
Åhus 
Änr TN 2020/2214 

Beslut 
 Att bevilja medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att ta bort träd vid 
Fregatt-vägen i Åhus. Trädens grenar sträcker sig ut över cykelvägen och 
det sitter fåglar i träden som skitar ner. 

Tekniska förvaltningen delar medborgarens uppfattning om att fåglar är ett 
problem på platsen. Vi kommer åtgärda beskrivet problem genom att fälla 
de träd vars grenar sträcker sig ut över cykelbanan. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att bevilja medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-25 

Medborgarförslag 2020-08-20 
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 10 

Medborgarförslag - Behov av asfalterad övergång 
där Klabbarpsvägen möter Linjevägen 
Änr TN 2020/1709 

Beslut 
 Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det asfalteras 
en övergång för cyklister till cykelbanan där Klabbarpsvägen möter Linje-
vägen.  

Förvaltningens svar. Grundidén är god. Dock har vi som väghållare ett 
ansvar att trafiksäkra passager som vi anlägger. Tyvärr är det inte enkelt 
säkerhetsmässigt att säkra denna passage, det kräver ytterligare åtgärder. 
Gång- och cykelflödet är inte sådant på Klabbarpsvägen att mer omfattande 
trafik-säkerhetsåtgärder är motiverade. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-25 

Medborgarförslag 2020-04-22 
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 11 

Redovisning av delegeringsbeslut januari 2021 
Änr TN 2020/271 

Beslut 
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

 

Sammanfattning 
Änr TN 2020/271, Hid TN 2021.352 
Tekniska förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på januarinämnden 
med tekniska nämnden. 
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 12 

Delgivningar och informationer 
Änr TN 2021/169 

Beslut 
 Till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar 
Bokslut 20202 
Tillskottsvatten 
Maglehems vattenskyddsområde 
Investeringsprojekt 
Utbildning presidiet – VA-frågor 
- Nämnden godkänner utbildningen för ordförande. 
Utredning CRV 
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