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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 42 

Ekonomisk rapport mars 2021 
Änr TN 2021/434 

Beslut 
 Tekniska nämnden godkänner rapporten 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning mars 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 2021-03-30 

Månadsrapport mars 2021 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 43 

Översyn av Kristianstads kommuns samtliga 
reglementen 
Änr TN 2020/2330 

Beslut 
Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämn-
der i Kristianstads kommun. 

 

Sammanfattning 
Det förvaltningsövergripande projektet Översyn av Kristianstads kommuns 
samtliga reglementen har fått som uppdrag att se över nämndernas regle-
menten i kommunen och, förutom att säkerställa att de överensstämmer 
med gällande lagar och författningar, ge förslag på hur de kan bli tydligare 
och mer enhetliga.  

Samtliga nämnder har, efter att ärendet varit ute på remiss, ställt sig bakom 
förslaget om att alla nämnder ska ha ett gemensamt reglemente. 

Projektgruppen har nu arbetat fram ett förslag på ett nytt, gemensamt 
reglemente, Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämn-
der i Kristianstads kommun, som ska gälla för alla nämnder i kommunen. 

De revideringar som gjorts jämfört med nämndernas nuvarande reglemen-
ten framgår av ett särskilt dokument för respektive nämnd. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-04-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämn-
der i Kristianstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Underlag till beslut om ett Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
 övriga nämnder i Kristianstads kommun 

1. Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-30 

2. Barnkonsekvensanalys 

3. Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i  
Kristianstads kommun 

4. Revidering av reglemente för tekniska nämnden 

 

Underlag till beslut avseende förstudien och ett gemensamt reglemente 

5. Förstudie 2020-09-14  

6. Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-16, Änr TN 2020/2330 

 

Underlag till beslut om projektet Översyn av Kristianstads kommuns 
samtliga reglementen 

7. Kommunfullmäktiges beslut, 2018-12-12, Änr TN 2020/2330 

8. Projektdirektiv, 2020-01-07 

9. Projektbeskrivning, 2020-04-29 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 44 

Stordiket och kanalerna i centrum 
Änr TN 2020/2881 

Beslut 
 Att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. 

Nämndens behandling 
Ajournering 

Mötet ajourneras i 15 min. 

Yrkande 

Ordförande Qalinle Dayib (C) föreslår att ärendet återremitteras till för-
valtningen för vidare beredning. 

Martin Hallingström Skoglund (S) föreslår att ärendet avgörs idag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt förslag mot Martin Hallingström Skoglunds (S) 
förslag och finner att tekniska nämnden beslutar enligt sitt eget förslag.  

Omröstning 
Omröstning begärs. 

Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång ja för ordförandes 
förslag och nej för Martin Hallingström Skoglund (S) 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), Ewa Linder (S) och Elek Oksenfeld (S) beslutar tekniska nämnden att 
återremittera ärendet till tekniska förvaltningen för vidare beredning. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-04-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

 

Sammanfattning 
Utan det system av vallar, kanaler, dagvattennät och pumpstationer som 
finns i Kristianstad skulle stora delar av staden översvämmas. Systemet är 
under om- och utbyggnad. 

Sedan tidigt 2000-tal har det pågått utredningar om uppdimensionering av 
kapaciteten i både Stordiket och Pyntens pumpstation, varav pumpsta-
tionsprojektet nu står inför ett genomförande. 

Även behovet av uppdimensionering av Stordiket kvarstår, men detta 
behöver utredas ytterligare. Bland annat med avseende på lämplig etap-
pindelning och ambitionsnivå kring utformning och skötsel. Samtidigt 
behöver kopplingen till Råbelövskanalen och helheten i systemet belysas 
för att säkerställa att systemet inte blir för klent dimensionerat.  

För att inte tappa tempo eller förlora nedlagda kostnader bör miljöpröv-
ningen av Stordiket hos Mark- och miljödomstolen genomföras parallellt 
med de fortsatta utredningarna enligt ovan. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att uppdra åt förvaltningen att med stöd från KLK låta genomföra 

juridisk prövning av Stordiket i Mark- och Miljödomstolen. 

 Att uppdra åt förvaltningen att fortsätta utredningen om Stordiket och 
kanalerna i centrala staden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-29 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 45 

Revidering av PM för matvagnar och foodtrucks 
Änr TN 2021/679 

Beslut 
 Att anta PM för matvagnar daterad 2021-03-26  

 

Sammanfattning 
2016-09-08 antogs PM för matvagnar och foodtrucks i Kristianstads kommun. 
PM:et reglerar nyttjande av offentlig plats gällande uppställning av matvagnar och 
foodtrucks i Kristianstads kommun. 

En revidering av detta PM är nu gjort, PM för matvagnar och foodtrucks 2021-03-
26. Revideringen är främst genomförd för att förslag på lämpliga platser för etable-
ring av matvagnar i Kristianstad och Åhus är framtagna av tekniska förvaltningen, 
se bilaga Foodtruckplatser Kristianstad/Åhus 2021. Platserna är framtagna för att 
underlätta för aktörer som är intresserade av en etablering att tydligt kunna se 
vilka platser förvaltningen erbjuder. Vidare är ändringar i PM:et gjorda för att 
förtydliga tillståndsprocessen för sökanden. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anta PM för matvagnar daterad 2021-03-26  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-26 

PM för matvagnar och foodtrucks 2021-03-26 ( Nytillkommande text blåmarke-
rad) 

Foodtruckplatser Kristianstad/Åhus 2021 

PM för matvagnar och foodtrucks 2016-08-09 (Borttagen text rödmarkerad)
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 46 

Halverad avgift för Torghandel och Matvagnar 
Änr TN 2021/866 

Beslut 
Föreslå kommunstyrelsen, föreslå kommunfullmäktige 
 

 Att godkänna förslaget om halvering av hyra/avgift för torghandel och 
matvagnar (food trucks) under 2021. 

 Att godkänna förslaget om retroaktiv reglering 

 

Sammanfattning 
I Kristianstad och Åhus bedrivs torghandel samt uppställning för matvag-
nar. Tekniska förvaltningen föreslår en halvering av avgift för dessa, med 
kommunen kontrakterade, utövare under 2021.  
Tekniska förvaltningen förslår även att regleringen sker retroaktivt från 
den 1/1 – 2021 till och med 31/12-2021. Sänkningen gäller även för under 
året tillkommande verksamheter inom ramen för beslutet.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 

Föreslå kommunstyrelsen, föreslå kommunfullmäktige 
 

 Att godkänna förslaget om halvering av hyra/avgift för torghandel och 
matvagnar (food trucks) under 2021. 

 Att godkänna förslaget om retroaktiv reglering 
 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-19
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Tekniska nämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 47 

Medborgarförslag - att reningsverket gör mätningar och 
följer upp narkotikaspår i avloppsvattnet samt jämför 
med andra kommuner 
Änr TN 2020/709 

Beslut 
 Att anse att medborgarförslaget är besvarat. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att man gör mätning-
ar i reningsverket på narkotikaspår i avloppsvattnet och att man jämför dessa 
prover med andra kommuner i landet samt att man kontinuerligt följer upp 
dessa mätningar.  
  
I kommunalt avloppsvatten kan man spåra ämnen kopplade till human konsum-
tion av allt från mediciner, födoämnen till narkotiska preparat som medborga-
ren mycket riktigt påpekar. Detta arbete påbörjade VA-avdelningen 2019 och 
informationen från analyserna jämförs med andra kommuner samt delges 
andra organisationer inom kommunen för information.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anse att medborgarförslaget är besvarat. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-17 

Sammanställning av analysrapporter rörande droger i avloppsvatten i Skåne 
år 2020 

Förhållande mellan Tramadol och ODM-Tramadol 

Medborgarförslag 2020-03-20
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Tekniska nämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 48 

Medborgarförslag - Skötsel av gamla banvallen vid 
Per Jägares väg 
Änr TN 2020/2237 

Beslut 
 Att avslå medborgarförslaget 

 
Protokollsanteckning 

Den socialdemokratiska gruppen lämnar följande protokollsanteckning: 

”Medborgarförslaget syftar till åtgärder som inte ligger i TN:s uppdrag eller 
budget. Medborgarförslaget intentioner bör lyftas i de medborgardialoger 
(fd byastämmor) som sker återkommande, i bland annat Tollarp.” 

 
Sammanfattning 

Medborgare, Tollarp, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen börjar 
sköta den delen av gamla banvallen som börjar vid Per Jägares väg och 
förutsätter ut mot Östra Vram. 

Tekniska förvaltningen har inte någon skötsel på aktuell sträcka. Vi sköter 
detaljplanelagda allmänna platser inom kommunen. Exempel är etablerade 
parker och grönytor eller kommunal väg/cykelväg där vi är väghållare. 
Aktuell sträcka är inte en yta som faller under förvaltningens ansvar. 

Fastigheterna som är banvallen tillhör Kristianstads kommun. Det är kom-
munledningskontoret (KLK), Mark och exploatering, som är ansvariga 
markförvaltare. Aktuellt medborgarförslag är avstämt med KLK. De ytor 
som inte är officiella gång och cykelvägar har ej kontinuerlig skötsel. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att avslå medborgarförslaget 
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Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2020-08-04 

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-04 

Yttrande från medborgare 2021-03-10 
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Tekniska nämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 49 

Medborgarförslag - Töm soptunnor, papperskorgar och 
hundavfallskärl oftare 
Änr TN 2020/2242 

Beslut 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att soptunnor, papperskorgar 
och hundavfallskärl töms oftare. 

Förvaltningens svar. Vad tråkigt att det upplevs som att tömningen av soptunnor 
ej fungerar på ett tillfredställande sätt. På sommaren genomförs tömning av 
soptunnor i Åhus med tätare intervall än andra tider på året. Exempelvis töms 
soptunnorna vid hamnen och på badstränderna dagligen. Införandet av ”smarta” 
soptunnor som talar om när de är fulla har börjat implementeras på orten. Fler 
kommer placeras ut framöver om funktionen faller väl ut.  

Ansvarig har delgivits information om den problematik som beskrivs i förslaget. 
Förvaltningen arbetar aktivt med frågan genom t.ex. justeringar av tömningsrut-
ter/intervall och utplacering av fler och bättre papperskorgar där det behövs. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2020-08-03 

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-02 
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Tekniska nämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 50 

Medborgarförslag - Utveckla och förbättra 
cykelvägen längs Blekingevägen 
Änr TN 2020/2243 

Beslut 
 Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att utveckla och 
för-bättra cykelvägen längs Blekingevägen. 

Förvaltningens svar.  Norr om Blekingevägen finns idag gång- och cykelväg 
och på den södra sidan är det trottoar. Att anlägga en ny gång-och cykelväg 
även på den södra sidan av vägen är det inte aktuellt då det inte bedöms 
som ekonomiskt försvarbart med cykelväg på båda sidor av Blekingevägen.  

Befintliga passager finns vid cirkulationsplatsen Blekingevägen/ Snappha-
nevägen och vid CSK in/utfart. Detta med ett avstånd av ca 400 meter 
mellan passagerna. Detta ger ett maximalt avstånd av 200 meter för säker 
passage över vägen vilket bedöms som rimligt. Att anlägga ny gång-och 
cykelpassage är således inte aktuellt. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2020-08-07 

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-10 
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Tekniska nämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

TN § 51 

Medborgarförslag - utvidga det gröna stråket i 
riktning mot Helgeå 
Änr TN 2020/2244 

Beslut 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att utvidga det 
gröna stråket i riktning mot Helgeå. 

Förvaltningens svar.  En förstudie är under framtagande av miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen som ska visa på en vision för framtiden 
gällande Barbackaområdet. I förstudien föreslås att bebyggelsen på bad-
hustomten ges större avstånd till Helge å främst på grund av framtida 
vallsträckning. I området kommer flertalet planeringsprocesser inledas 
framöver. Förslagsvis kan medborgaren driva aktuell frågeställning i dessa 
framtida planprocesser där frågan om bebyggelsens utformning kommer 
avgöras. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2020-08-08 

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-15 
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TN § 52 

Redovisning av delegeringsbeslut april 2021 
Änr TN 2021/442 

Beslut 
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

 

Sammanfattning 
Änr TN 2021/442, Hid TN 2021.2755 
Tekniska förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på aprilnämnden med 
tekniska nämnden.   
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TN § 53 

Delgivningar och informationer 
Änr TN 2021/169 

Beslut 
 Till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar 
Friluftsstrateg 
Granskning CRV – Ekonomiskt perspektiv 
Info VA-taxa 
Information om Vattenmyndigheternas samråd om vattenförvaltning 
Investeringsprojekt 
Information – Badhusprojektet 
Information – CRV-projektet 
Information - Helgedalskolan 
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