
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Tekniska nämnden 2021-03-25 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne, rum 310 13:00-17:30 

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

 Jesper Persson (M) Elek Oksenfeld (S)  

 Bo Ericsson (M) Bengt Håkansson (SD)  

 Anders Fredriksson (L) Ulf Börkell (SD)  

 Erik Jönsson (KD)   

Tjänstgörande 
ersättare 

 Thomas Nilsson (S) i stället för 
Ewa Linder (S)  

  Bo Nilsson (SD) i stället för Jens 
Andersson (SD)  

Ersättare Ralph Reymers (M)   
 Christina Höök (L)   
 Lennart Nilsson (C)   
    
Övriga närvarande Jimmy Källström  Lars Svensson Henrik Wester 
 Maria Törnqvist Rickard Wilhelmsson Christer Nothnagl 

 Charlotte Holmgren Annika Sandegren Alexander Kouzmine §§ 34-37, 41 

 Benny Eklund § 41 Caisa Leo Malmberg § 32 Jonas Schrevelius § 41 

 Bengt Johnsson § 31   

 Utses att justera Martin Hallingström 
Skoglund 

   

Justeringens 
tid och plats 

 

Tekniska förvaltningen 2021-03-26, 15:00 

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

27-41 

 

 
Ordförande ………………………………………   
 Qalinle Dayib   

 
Justerare ………………………………………   
 Martin Hallingström Skoglund    

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

Styrelse/Nämnd Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2021-03-25 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-03-26 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-04-19 

Förvaringsplats 
för protokollet Tekniska förvaltningen 

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

        
Charlotte Holmgren 

 
Utdragsbestyrkande



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 27 

Granskning av avtalsföljsamhet 
Änr TN 2021/653 

Beslut 
  
 Att ge förvaltningschefen på tekniska förvaltningen i uppdrag att 

skyndsamt genomföra en granskning, gällande avtalsföljsamhet samt 
genomföra lämpliga insatser. 

 Hela nämnden ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden ger förvaltningschefen på tekniska förvaltningen i 
uppdrag att skyndsamt granska avtalsföljsamhet samt genomföra lämpliga 
insatser för att snabbare nå önskat läge. Det kan exempelvis vara att tidiga-
relägga eventuella utbildningsinsatser, förmedla tydligare budskap till 
organisationen eller andra åtgärder som förvaltningschefen ser kan ha god 
effekt för ändamålet. Målet är att kunskapen ska finnas i hela den avropan-
de organisationen, arbetssättet ska vara väl känt och eventuella korrige-
ringar i pågående fall ska vara hanterade snarast möjligt.  

 Att ge förvaltningschefen på tekniska förvaltningen i uppdrag att 
skyndsamt genomföra en granskning, gällande avtalsföljsamhet 
samt genomföra lämpliga insatser.  

Uppdragsgivare och mottagare:  

Uppdragsgivare för – och mottagare av – granskningen är tekniska nämn-
den.  
 
Initieringsdatum; 

2021-03-25 
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Återföringsdatum; 

Senast 2021-05-31 till tekniska nämnden. 

2021-03-25 

Uppdragsgivare 

Tekniska nämnden 
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TN § 28 

Initiativärende - Trafiksituationen i Hammar 
Änr TN 2021/650 

Beslut 
 Att överlämna initiativärendet till tekniska förvaltningen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Ulf Börkell, Bengt Håkansson och Bo Nilsson, Sverigedemokraterna har 
inlämnat ett initiativärenden enligt följande: 

”Trafiksituationen i Hammar på Blekingevägen var när den stängdes för 
några år sedan helt acceptabel, mycket har dock hänt sedan dess. Det har 
byggts hundratals bostäder i den nya stadsdel som växer fram, samtidigt som 
både fler projekteras och är på gång att byggas. Det gläder oss Sverigedemo-
krater som gillar att staden växer, och att fler tror på Kristianstad; men när 
en stad växer förändras även trycket på infrastrukturen. Samtliga som har bil 
måste kunna ta sig till och från bostaden. Idag har man bara en väg att köra; 
Blekingevägen ner till Fundationsvägen. Det innebär en mycket stor belast-
ning, onödiga utsläpp, höjd bränsleförbrukning och för att inte tala om långa 
köer vid rusningstrafik som i sin tur innebär näst intill kaos vid korsningen 
Fundationsvägen/Blekingevägen där dessa tvingas svänga ut. 

För att därför underlätta trafiksituationen anser Sverigedemokraterna 
tillsammans med boende i denna stadsdel att proppen i form av busshindret 
på östra delen av Blekingevägen måste lösas upp. Löser man upp proppen 
kommer samtliga som jobbar eller skall köra norrut, söderut eller österut 
istället kunna komma direkt ut på RV 118 eller E22 istället för att som idag 
tvingas köra runt hela området genom att åka fram och tillbaka på Blekinge-
vägen; vilket innebär upp till 2,8 km omväg enkel resa eller drygt en halvmil 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

per dag när man åker fram och tillbaka. Vi politiker ska underlätta för våra 
medborgare, inte skapa hinder i deras vardag. 

Ett alternativ om man verkligen vill behålla proppen är att man flyttar den 
ner till strax öster korsningen vid Åängavägen, detta anser vi är ett sämre 
alternativ; men det innebär dock att boendes i det nya området kan köra ut 
direkt till trafikplats Hammar istället för att tvingas åka en halvmil extra per 
dag. Oavsett om proppen löses upp eller flyttas innebär det att alla som bor i 
de nya områdena istället kör ut på RV 118 som har en ljusreglerad korsning. 

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna i Kristianstad: 

att tekniska förvaltningen utreder trafiksituationen i Hammar och möjlighe-
ten att ta bort busshindret ”proppen” eller i andra hand flytta det längre 
västerut.” 
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TN § 29 

Uppföljning medarbetare helår 2020 
Änr TN 2020/634 

Beslut 
 Att tekniska nämnden godkänner rapporten  

 

Sammanfattning 
Personalrapporten innefattar redovisning helåret 2020. Rapporten 

omfattar antal årsarbetare, antal anställda, könsfördelning, 

sysselsättningsgrad, sjuktal och frisktal m.m. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att tekniska nämnden godkänner rapporten  

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-05 

Rapport uppföljning medarbetare 2020 
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TN § 30 

Ekonomisk rapport februari 2021 
Änr TN 2021/434 

Beslut 
 Tekniska nämnden godkänner rapporten 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning februari 2021. 

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 2021-03-01 

Månadsrapport februari 2021 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 31 

Planerat fastighetsunderhåll 2022 
Änr TN 2021/433 

Beslut 
 Att tekniska nämnden verkar för att, i budgetberedningen inför 2022 

års budget, begära tilläggsanslag med 19 mkr till planerat fastighetsun-
derhåll. Hela tilläggsanslaget behandlas som investering. 

 Att uppdra åt tekniska förvaltningen att upphandla och genomföra 
underhållsprojekt enligt motsvarande nivå som beslutad budget 2021. 

Protokollsanteckning 

Martin Hallingström Skoglund (S) och Bo Ericsson (M) lämnar följande 
gemensamma protokollsanteckning: 

”Motiven för den föreslagna utökningen i investeringsbudget kan inte nog 
betonas. Åtgärderna är nödvändiga ur flertalet aspekter, bland annat: 
Ökade underhållsåtgärder minskar risken för byggnadsrelaterad ohälsa 
(fukt- och miljöskador etc.) på fastigheterna. Detta medför en förbättrad 
hälsa/friskare personal, elever, vårdtagare etc. i våra lokaler samt en ökad 
trivsel.  
Våra fastigheter är kommunens största finansiella tillgångsmassa. En under-
hållsskuld medför en värdeminskning vilket skapar nedskrivningsbehov på 
sikt. Ett uppskjutet underhåll kan medföra större och dyrare underhållsinsat-
ser när de väl genomförs. Ökade planerade underhållsåtgärder medför mins-
kade kostnader av det löpande underhållet (reparationer). På lång sikt med-
för detta teoretiskt en total besparing.  
För att undvika att vi ännu en gång skall uppleva vad som hände med Sånn-
skolan i Åhus där vi tvingades till en totalrenovering på grund av bl a utebli-
vet återkommande renovering efter kontroller så bör tekniska nämnden 
beviljas en årlig budget som möjliggör att genomföra normalt fastighetsun-
derhåll och markunderhåll.” 
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Sammanfattning 
Budgetanslaget för planerat underhåll är betydligt lägre än verkligt behov 
och har varit det under en längre tid vilket har medfört att en underhålls-
skuld byggts upp. Detta leder i sin tur till stora förslitningar på våra fastig-
heter, risk för fukt- och miljöproblem, en värdeminskning samt ökade 
kostnader för löpande underhåll (reparationer etc.). Tekniska förvaltning-
en har uppskattat behovet av underhållsåtgärder för 2022 till 74 mkr 
utifrån beräkningar och befintliga underhållsplaner. Beloppet innebär 
tilläggsanslag med 19 mkr utifrån 2021 års grundnivå. Tekniska förvalt-
ningen föreslår att tekniska nämnden stöder en begäran i budgetbered-
ningen inför 2022 med detta belopp. 

Eftersom budget för 2022 inte är fastställd föreslår tekniska förvaltningen 
att tekniska nämnden godkänner att arbetet inför 2022 planeras och upp-
handlas motsvarande budgetnivån för 2021 tills rambudget för 2022 är 
fastställd. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 att tekniska nämnden verkar för att, i budgetberedningen inför 2022 

års budget, begära tilläggsanslag med 19 mkr till planerat fastighets-
underhåll. Hela tilläggsanslaget behandlas som investering. 

 att uppdra åt tekniska förvaltningen att upphandla och genomföra 
underhållsprojekt enligt motsvarande nivå som beslutad budget 2021. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-01 
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TN § 32 

Planerat beläggningsunderhåll 2022 
Änr TN 2021/367 

Beslut 
 Att tekniska nämnden verkar för att, i budgetberedningen inför 2022 

års investeringsbudget, begära investeringsanslag om 39,6 mkr till be-
läggningsunderhåll inklusive beläggningsunderhåll av prioriterade GC-
vägar. 

 Att tekniska nämnden ger anläggningsavdelningen i uppdrag att ta 
fram en planering av samordnade beläggningsåtgärder 2022 och 
framåt. Planeringen presenteras för nämnden efter färdigställande. 

 

Sammanfattning 
Budgetanslaget för beläggningsunderhåll är betydligt lägre än verkligt 
behov och har varit det under en längre tid vilket har medfört att en un-
derhållsskuld byggts upp. 

Tekniska förvaltningen uppskattar att behovet av planerade underhållsåt-
gärder 2022-2026 motsvarar 23 mkr per år. Till detta kommer kostnader 
om 14,6 mkr per år för att komma tillrätta med det eftersatta underhållet 
där hänsyn tagits till en rimlig nivå för genomförande. Medel för att åtgärda 
beläggningsunderhåll för prioriterade GC- leder bedöms till 2 mkr om året. 

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden stöder en begäran i 
budgetberedningen inför 2022 med detta belopp.  
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Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att tekniska nämnden verkar för att, i budgetberedningen inför 2022 

års investeringsbudget, begära investeringsanslag om 39,6 mkr till be-
läggningsunderhåll inklusive beläggningsunderhåll av prioriterade GC-
vägar. 

 Att tekniska nämnden ger anläggningsavdelningen i uppdrag att ta 
fram en planering av samordnade beläggningsåtgärder 2022 och 
framåt. Planeringen presenteras för nämnden efter färdigställande. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-24 

Barnkonventionen checklista 2021-03-05 
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TN § 33 

Utvidgning av verksamhetsområde 
Änr TN 2021/175 

Beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen:  

Föreslå kommunfullmäktige: 

 Att utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna 
dricksvatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet så att 
det omfattar fastigheterna enligt bifogad förteckning och karta. 

 

Sammanfattning 
Kommunen ska enligt 6 § Vattentjänstlagen bestämma det geografiska 
område inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas genom allmän VA-
anläggning. Huvudmannen lämnar förslag på vilka fastigheter som ska ingå 
i verksamhetsområdet. Tekniska förvaltningen bedömer att de allmänna 
vattentjänsterna försörjning av dricksvatten, spillavlopp, dagvatten-gata 
och dagvatten-fastighet behöver ordnas enligt bifogade förteckningar och 
kartor med grund i de behovsbedömningar som presenteras för respektive 
område. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen:  

Föreslå kommunfullmäktige: 

 Att utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna 
dricksvatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet så att 
det omfattar fastigheterna enligt bifogad förteckning och karta. 
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Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-02 
Kartbilagor med förteckning över berörda fastigheter (Bilaga 1,2,3,4) 
Barnkonsekvensanalys för barn 0-18 år 
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TN § 34 

Medborgarförslag - Åtgärda cykelvägen till Balsby 
Änr TN 2020/2233 

Beslut 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att asfaltera 
cykelvägen mellan Nosaby och Balsby.  

Förvaltningens svar. Aktuell gång- och cykelväg har belagts med ny asfalt 
under hösten 2020. Detta som en del i det kontinuerliga planerade under-
hållsarbetet med ny beläggning som genomförs runt om i hela kommunen 
löpande. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2020-07-09 

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-25 
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TN § 35 

Medborgarförslag - Grundarbete och asfaltering 
cykelväg Nosaby - Balsby 
Änr TN 2020/2232 

Beslut 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att utföra grund-
arbete och asfaltera cykelvägen mellan Nosaby och Balsby. 

Aktuell gång- och cykelväg har belagts med ny asfalt under hösten 2020. 
Detta som en del i det kontinuerliga planerade underhållsarbetet med ny 
beläggning som genomförs runt om i hela kommunen löpande. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2020-07-09 

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-25 
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TN § 36 

Medborgarförslag - Fler väg/farthinder på Otto 
Lindenows väg genom Hammarslund 
Änr TN 2020/2234 

Beslut 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår att det byggs fler väg-/farthinder på 
Otto Lindenows väg genom Hammarslund. 

Förvaltningens svar. Vi har väghållaransvar i hela Kristianstads kommun 
och arbetar således i flera trafikrelaterade projekt samtidigt. Problemati-
ken på den sträcka du nämner noteras och tas med i projektbanken för 
eventuella framtida trafikprojekt. Vidare kommer dialog föras med Skåne-
trafiken för att säkerställa att busstrafiken håller reglerad hastighet på 
sträckan. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2020-07-18 

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-25 
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TN § 37 

Medborgarförslag - Bygg farthinder vid 
Sigfridsvägen, Åhus 
Änr TN 2020/2238 

Beslut 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs farthinder 
vid Sigfridsvägen i Åhus. 

Förvaltningens svar. Tack för din synpunkt. Vi kommer att sätta ut hastig-
hetsdisplayer under sommarmånaderna för att mäta hastighet och trafik-
mängd på platsen. Efter genomförd mätning kommer resultatet analyseras 
och beslut fattas kring anläggandet av eventuell trafiksäkerhetsåtgärd. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2020-08-03 

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-25 
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TN § 38 

Förslag till åtgärder CRV-projektet 
Änr TN 2018/2056 

Beslut 
 Att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder baserat på gransk-

ningens rekommendationer. 

Deltar inte i beslutet 

Den socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutet. 

Nämndens behandling 
Yrkande 

Den socialdemokratiska gruppen yrkar på att ärendet återremitteras enligt 
följande:  

”Den socialdemokratiska gruppen finner beslutsunderlaget bristfälligt gäl-
lande hur kompatibel åtgärdsplanen är med kommunstyrelsens förslag till 
förändringar i utförandeorganisationer, vid större investeringar. Beslut bör 
fattas efter att KS hanterat frågan. Ett samråd bör skyndsamt påkallas med 
KS presidie av alliansstyret samt att ärendet bör kompletteras efter remiss av 
”förslag till åtgärder” och” den externa granskningen av CRV” inom kom-
munkoncernen. 

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

I händelse av att detta inte vinner gehör deltar inte den socialdemokratiska 
gruppen i beslutet, men rådgör nämnden att inte gå vidare med åtgärd nr 1 
utan konsekvensanalys ”Samtliga delkontrakt beslutas i TN med infoärenden 
före beslut. Gällande från och med 25/3-20212)”” 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer bifall respektive avslag till den socialdemokratiska 
gruppens förslag om att återremittera ärendet till tekniska förvaltningen 
mot varandra och finner att tekniska nämnden avslår förslaget om att 
återremittera ärendet. 

 

Sammanfattning 
Vid en extrainsatt TN 2020-12-11 beslutades att en extern granskning av 
CRV skulle genomföras. 2021-02-01 presenterades granskningen för TN 
och det gavs samtidigt ett uppdrag till förvaltningen att analysera rappor-
ten och återkomma med förslag på åtgärder.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder baserat på gransk-

ningens rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-10 
Åtgärdsplan CRV 
Presentation TN 2021-03-03 
Granskning av Centrala reningsverkets (CRV) om- och tillbyggnad - rapport 
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TN § 39 

Redovisning av delegeringsbeslut mars 2021 
Änr TN 2021/442 

Beslut 
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

 

Sammanfattning 
Änr TN 2021/442, Hid TN 2021.1916 
Tekniska förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på marsnämnden 
med tekniska nämnden. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 40 

Ordförandebeslut - Ny parkeringstaxa och ny 
parkeringszon 2021 
Änr TN 2021/572 

Beslut 
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av Ordförandebeslut 

 

Sammanfattning 
Ordförandebeslut – Ny parkeringstaxa och ny parkeringszon 2021 redovi-
sas på marsmötet med tekniska nämnden.
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 41 

Delgivningar och informationer 
Änr TN 2021/169 

Beslut 
 Till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar 
Västra innerstaden 
Investeringsprojekt 
Information – Badhusprojektet 
Information – CRV-projektet 
Information – Landsortsbelysningen 
Uppföljning medarbetare 2021 
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