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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-03  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 14 

Helårsbokslut 2020 
Änr TN 2020/505 

Beslut 
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna 2020 års 

bokslut och styrkort 

 

Sammanfattning 
Den skattefinansierade verksamheten redovisar en positiv driftbudgetavvi-
kelse med 0,4 mkr. 

VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat med 1,9 mkr. 

Genomförandegraden av förvaltningens investeringsbudget 2020 blev 88 %. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden godkänna 2020 års 

bokslut och styrkort. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-08 

Bokslut med styrkort 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-03  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 15 

VA särredovisning 2020 
Änr TN 2020/505 

Beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

 Att godkänna upprättad särredovisning för VA-verksamheten 2020 

 Att en kort beskrivning gällande ekonomiska avvikelsen i CRV-
projektet kompletteras i särredovisningen under punkten årets hän-
delse. 

 

Sammanfattning 
Enligt vattentjänstlagen 50 § ska huvudmannen årligen upprätta en särre-
dovisning för vatten- och avloppsverksamheten. Redovisningen ska 
upprättas enligt god redovisningssed inom kommunal sektor och innehål-
la en resultat- och balansräkning. Särredovisningen ska också göras 
tillgänglig för fastighetsägarna, samt fastställas av huvudman.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

 Att godkänna upprättad särredovisning för VA-verksamheten 2020 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningen tjänsteutlåtande 2020-02-09 
Särredovisning VA-verksamheten 2020 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-03  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 16 

Attestförteckning 2021 
Änr TN 2021/243 

Beslut 
 Tekniska nämnden godkänner attestförteckningen 

 

Sammanfattning 
I reglementet för kontroll av verifikationer finns attestregler antagna av 
kommunfullmäktige 2004-05-11 § 96. 

Nämnden ska utse beslutsattestanter och ersättare. Kontrollansvar knyts 
till befattning och kontointervall, samt inom vilka beloppsgränser attestant 
har rätt att utföra attest. 

Respektive nämnd ansvarar för att hålla en aktuell förteckning över 
utsedda beslutsattestanter. 

Attestförteckningen är uppdaterad med nytt belopp för avdelningschef 
ANL (25 mkr, samma belopp som övriga avdelningschefer), samt 
korrigering av ansvarskoder efter omorganisation på ANL. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Tekniska nämnden godkänner attestförteckningen 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-08 

Reglemente för kontroll av verifikationer 

Attestförteckning 2021



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-03  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 17 

Remiss - Förslag till riktlinjer för hantering av digitala 
allmänna handlingar 
Änr TN 2020/2815 

Beslut 
 Tekniska nämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsut-

skotts förslag till riktlinjer för bevarande av digitala allmänna hand-
lingar 

 

Sammanfattning 
För att säkerställa att den digitala information som kommunen skapar och 
hanterar kan bevaras och tillgängliggöras över tid är det viktigt att infor-
mationen framställs, ordnas och vårdas på ett arkivsäkert sätt. Kom-
munarkivet har tagit fram ett förslag på en revidering av riktlinjer för 
bevarande av digitala allmänna handlingar KS 2015/457, antagen av 
kommunfullmäktige 2015-11-17 § 215 att gälla från och med 2015-12-
01. Revideringen består av förtydligande av metoder för långsiktigt 
bevarande av digitala allmänna handlingar. De kommunala myndigheter-
na ansvarar själva för att myndighetens digitala allmänna handlingar 
hanteras i enlighet med kommunens arkivreglemente, kommunarkivets 
riktlinjer ska användas som stöd för att säkerställa att arkivlagens krav 
uppfylls. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-03   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Tekniska nämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsut-

skotts förslag till riktlinjer för bevarande av digitala allmänna hand-
lingar 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-02-09  

Beslut KSAU 2020-12-02, Revidering av riktlinjer för hantering av 
digitala allmänna handlingar 

Förslag till riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-03  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 18 

Remiss - Handlingsplan hälsosamt och aktivt 
åldrande i Kristianstads kommun 
Änr TN 2021/144 

Beslut 
 Att tekniska nämnden ställer sig positiv till remissen.  

 

Sammanfattning 
 

Den demografiska utvecklingen går mot en alltmer åldrande befolkning, 
något som förväntas få allt stor betydelse för välfärdssamhället de närmas-
te årtiondena. I Kristianstad är idag 21,7 procent av kommuns invånare, 
drygt 18 000 personer, 65 år eller äldre. År 2030 beräknas denna grupp 
har ökat med 13 procent. Syftet med handlingsplanen är att Kristianstads 
kommun ska få en tydligare och mer samlad bild av hur arbetet ska plane-
ras för att bli en mer äldrevänlig kommun. Handlingsplanen syftar till att 
samla, tydliggöra, initiera och lyfta äldreperspektivet i kommunkoncernen 
genom aktiviteter som ska bidra till att göra Kristianstads kommun den 
bästa kommunen för äldre att leva och bo i. Handlingsplan för ett aktivt och 
hälsosamt åldrande i Kristianstads kommun grundar sig i WHO:s koncept 
kring äldrevänliga städer.  
Handlingsplanen sträcker sig till år 2022 då den ska utvärderas. Aktivite-
terna i handlingsplanen är indelade i fyra målområden:  
Målområde 1: Delaktighet och samverkan  
Målområde 2: Trygga bostäder och bostadsområden  
Målområde 3: Mötesplatser  
Målområde 4: Tillgänglighet 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-03   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att tekniska nämnden ställer sig positiv till remissen.  

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-08 

Handlingsplan för att aktivt och hälsosamt åldrande i Kristianstads kom-
mun  
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-03  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 19 

Igångsättningstillstånd - Nybyggnad av 
helikopterbas 
Änr TN 2021/28 

Beslut 
 Att begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av 

projektet nybyggnad av Helikopterbas till en beslutad och budgeterad 
kostnad av 40 miljoner kronor. 

 

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

Kristianstad/Österlen Airport har lämnat anbud till Sjöfartsverket SAR 
och har vunnit upphandlingen av en permanent helikopterbas. Tekniska 
förvaltningens del består i att uppföra en hangarbyggnad med plats för 
två helikoptrar samt i direkt anslutning en bostadsdel och personallokaler 
för operativ verksamhet åt Sjöfartsverket SAR. Nybyggnationen kommer 
att ersätta nuvarande provisoriska helikopterbas. Total byggarea är 1573 
m2 bruttoarea (BTA) och en tomtyta om 12000 m2 inkl. byggnader.  

Viktigt att beakta är att projekt är att det är den tekniska förvaltningen 
som är leverantör av lokalerna i SAR:s upphandling vilket även innebär 
att en projektförsening är förenat med vite till SAR.  

Entreprenadstart planeras att påbörjas våren 2021 och vara klar för in-
flyttning till sommaren 2022. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-03   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av 

projektet nybyggnad av Helikopterbas till en beslutad och budgete-
rad kostnad av 40 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-09 

Beslut i Kommunfullmäktige 2020-01-14 

Formulär igångsättningstillstånd 2021-02-04 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-03  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 20 

Medborgarförslag - Parkeringar på gräset vid 
Lottavägen i Norra Åsum 
Änr TN 2020/2249 

Beslut 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare föreslår i ett medborgarförslag att det byggs parkeringsplat-
ser på gräset vid Lottavägen i Norra Åsum. 

Förvaltningens svar. För att komma tillrätta med problemet har det in-
förts parkeringsförbud på platsen. Vidare kommer ett antal parkerings-
platser  
anläggas på den nordöstra sidan av Lottavägen för att tydliggöra var det 
är lämpligt att parkera på gatan. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-15 

Medborgarförslag 2020-09-30 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-03  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 21 

Medborgarförslag - Farthinder/bulor på Västra 
Boulevarden i Kristianstad 
Änr TN 2020/2229 

Beslut 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga fart-
hinder på Västra Boulevarden i Kristianstad. 

Förvaltningens svar. I tidigare genomförd trafikutredning så är nämnda 
övergångsställen utpekade som passager där trafiksäkerheten behöver ses 
över och åtgärdas på sikt. Tekniska förvaltningen arbetar kontinuerligt 
med trafiksäkerhetshöjande åtgärder i hela kommunen och hittills har 
andra åtgärder prioriteras för utförande. Framöver ska även nämnda 
passager utredas för eventuellt anläggande av trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-01-18 

Medborgarförslag 2020-06-23
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-03  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 22 

Medborgarförslag - Utomhuspadelbana på 
gröningen Helgedal/Hedentorp 
Änr TN 2020/1717 

Beslut 
 Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag en utom-
huspadelbana på gröningen Helgedal/Hedentorp. 

Tekniska förvaltningen har stämt av frågan med kultur och fritidsförvalt-
ningen. Det gemensamma svaret lyder som följande: Det ingår ej i tek-
niska förvaltningens eller Kristianstads kommun kärnverksamhet att 
anlägga padelbanor. Generellt är kommunen restriktiva med anläggning-
ar som kan konkurrera med den privata marknaden. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-12-01 

Medborgarförslag 2020-06-04
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-03  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 23 

Medborgarförslag - Farthinder och bom vid 
Hardeknuts väg 
Änr TN 2020/2230 

Beslut 
 Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga fart-
hinder och bom vid skymd utfart vid Hardeknuts väg 16, Kristianstad. 

Tekniska förvaltningens svar. Att anlägga farthinder eller bom är inte 
aktuellt. Detta då det angivna grundproblemet inte är hög hastighet på 
aktuell gata utan dålig sikt orsakad av växtlighet inne på en privat fastig-
het. Bifogar de regler som gäller för fastighetsägare gällande växtlighet, 
se bilaga Klipp häcken. Kontakt behöver tas med miljö- och samhäll-
byggnadsförvaltningen som ansvarar för dessa ärenden, detta görs enklast 
via medborgarcenter. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-12-03 

Medborgarförslag 2020-07-06 

Klipp häcken  
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-03  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 24 

Vattenskyddsområde Maglehem 
Änr TN 2016/603 

Beslut 
 Att godkänna förslaget till skyddsområde och skyddsföreskrifter för den 

kommunala vattentäkten i Maglehem för remiss. 

Deltar inte i beslutet 
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot fattat beslut till förmån 
för eget förslag. 

Nämndens behandling 
Yrkande 

Den socialdemokratiska gruppen yrkar på bordläggning av ärendet.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot den socialdemokratis-
ka gruppens förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Arbetet med att revidera äldre vattenskyddsområden och vid behov fastställa 
nya pågår inom Kristianstads kommun. Vattenskyddsområden kan faststäl-
las av kommunfullmäktige men när fler kommuner påverkas ska vatten-
skyddsområdet fastställas av länsstyrelsen, enligt den arbetsgång som beslu-
tades av kommunfullmäktige 2016-12-13 (KF § 241, KS 2016/258, TN 
2016/20).  
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-03   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Den kommunala vattentäkten i Maglehem saknar vattenskyddsområde. 
Därför behövs ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter anpassade 
efter dagens kunskaper och förutsättningar fastställas för att öka skyddet för 
Maglehems kommunala vattentäkt. Då förutsättningarna för Maglehems 
vattentäkt innebär att även delar inom Simrishamns kommun hamnar inom 
vattenskyddsområdet, ska länsstyrelsen besluta om vattenskyddsområde för 
denna vattentäkt.  

Maglehems vattentäkt består av två uttagsbrunnar, B1 och B2. B1 är cirka 
38 meter djup och B2 cirka 57 meter djup. Vattentäkten befinner sig på 
gränsen mellan sedimentär och kristallin berggrund och uttagsbrunnarna är 
borrade ner i äldre sedimentär berggrund.  

Råvattnet är av god kvalitet och ingen kemikaliebehandling är nödvändig, 
endast avskiljning av järn med hjälp av ett sandfilter görs i vattenverket.  

Tidigt samråd har hållits genom att information om föreslaget vattenskydds-
område har skickats ut till berörda fastighetsägare, verksamhetsutövare, 
Simrishamns kommun och länsstyrelsen.  

En preliminär bedömning om potentiella ersättningskrav i samband med 
fastställandet av Maglehems vattenskyddsområde har genomförts med hjälp 
av en extern advokat.  

Förslaget kan nu skickas ut på remiss till berörda delar av kommunen enligt 
arbetsgången. 

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

kommunala vattentäkten i Maglehem för remiss. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande. 2020-11-16 
Maglehem vattenskyddsområde – Kristianstads kommun. Förslag till vat-
tenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Tekniskt underlag med bilagor. 
PM Ersättning Maglehem 2020-11-11 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-03  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 25 

Redovisning av delegeringsbeslut februari 2021 
Änr TN 2020/271 

Beslut 
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

 

Sammanfattning 
Änr TN 2020/271, Hid TN 2021.1230 
Tekniska förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på marsnämnden 
med tekniska nämnden. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-03  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 26 

Delgivningar och informationer 
Änr TN 2021/169 

Beslut 
 Till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar 
Uppföljning medarbetare 2020 
Stordiket och kanalerna i centrum 
Sammanfattning av åtgärder CRV-projektet 
Investeringsprojekt 
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