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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-09-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 86 

Fastställande av dagordning 
     

Beslut 
• Ärende 16 utgår. 

• Tillagt ärende 21, på dagordningen – Utbildning för presidiet 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-09-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 87 

Uppföljning medarbetare jan-juli 2021 
Änr TN 2021/628 

Beslut 
• Att tekniska nämnden godkänner uppföljningen av medarbetare, inkl. 

uppföljning av arbetsskador och tillbud. 

 

Sammanfattning 
Uppföljningen innefattar redovisning jan t.o.m. juli 2021. Rapporten 
omfattar antal årsarbetare, antal anställda, könsfördelning, 
sysselsättningsgrad, sjuktal och frisktal m.m. Uppföljningen omfattar även 
redovisning av arbetsskador och tillbud. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att tekniska nämnden godkänner uppföljningen av medarbetare, inkl. 

uppföljning av arbetsskador och tillbud. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-30 
Rapport uppföljning medarbetare tom juli 2021 
Uppföljning arbetsskador och tillbud tom juli 2021 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-09-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 88 

Ekonomisk uppföljning delårsbokslut 2021 
Änr TN 2021/434 

Beslut 
• Tekniska nämnden godkänner delårsbokslutet 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning delårsbokslut per 2021-08-31. 

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 delårsbokslutet 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-30 

Delårsbokslut per 2021-08-31 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-09-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 89 

Riktlinje för bullerbidrag 
Änr TN 2021/1257 

Beslut 
• Att anta Riktlinje för bullerbidrag tekniska nämnden 

• Att förvaltningen får i uppdrag att på delegation hantera ansökningar 
om bullerbidrag enligt Riktlinje för bullerbidrag tekniska nämnden 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram en riktlinje som anger när bidrag för buller 
kan beviljas samt en rutin för hanteringen av bidragsansökningar.  

Syftet med bidraget är att ljudnivåer inomhus och vid uteplats ska uppfylla 
de riktvärden för trafikbuller som Riksdagen fastställt i infrastrukturpro-
positionen 1996/97:53. 

Förvaltningen kommer att avsätta en årlig budget till bidrag för bulleråt-
gärder. Inkommer fler ansökningar än vad budgeten medger beviljas bi-
drag till de mest bullerutsatta fastigheterna.   

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att anta Riktlinje för bullerbidrag tekniska nämnden 

• Att förvaltningen får i uppdrag att på delegation hantera ansökningar 
om bullerbidrag enligt Riktlinje för bullerbidrag tekniska nämnden 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-27 

Riktlinje för bullerbidrag tekniska nämnden 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-09-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 90 

Belysning på landsbygden 
Änr TN 2020/2889 

Beslut 
• Att föreslå för kommunstyrelsen att punkt 4 i beslut KS 2021/946 är 

besvarad enligt förvaltningens beskrivning av teknisk lösning. 

• Att besluta om komplettering av befintlig belysning och bibehålla 
befintlig belysning i avvaktan på fortsatt utredning. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Kristianstads kommun beslutade den 23 juni 2021 att 
ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en belysningspolicy för Kristi-
anstads kommun. I beslutet ingick bland annat att tekniska nämnden får i 
uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen på kort sikt löser de områ-
den som enligt plan kommer släckas ner. 

Tekniska nämnden beslutade den 2021-06-24 att ge förvaltningen uppdra-
get. 

Inom Kristianstads kommun är de två samhällena Hörröd och Gaddaröd 
närmast förestående att släckas varför tekniska förvaltningen skyndsamt 
har sett över de tekniska möjligheterna att bibehålla belysningen här.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att föreslå för kommunstyrelsen att punkt 4 i beslut KS 2021/946 är 

besvarad enligt förvaltningens beskrivning av teknisk lösning. 

• Att besluta om komplettering av befintlig belysning och bibehålla be-
fintlig belysning i avvaktan på fortsatt utredning. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-09-23   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-30 
Beslut 2021-06-23 KS § 181, KS 2021/946 
Beslut 2021-06-24 TN § 81, TN 2020/889 
Riktlinjer för gatu- och parkbelysning, TN 2016-12-08 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-09-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 91 

Medborgarförslag - Hundrastgård vid 
Stenskeppsvägen, Hammar 
Änr TN 2020/2236 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

Jäv 

Ulf Börkell (SD) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs 
hund-rastgård vid Stenskeppsvägen i Hammar. 

Tekniska förvaltningen har inga intentioner att i dagsläget bygga en hund-
rastgård i Hammar. Under år 2021-2022 kommer flera hundrastgårdar 
uppföras i kommunen. Två stycken i Kristianstad, vid Bastionsparken och 
på Näsby, en i Arkelstorp, en i Färlöv samt eventuellt en i Vä. När dessa 
hundrastgårdar är på plats kan det bli aktuellt med ytterligare hundrast-
gårdar. Dock ligger ett beslut om ytterligare etablering på framtiden. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-20 

Medborgarförslag 2020-09-30 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-09-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 92 

Medborgarförslag - Hundrastgård i park vid 
Ryttarevägen, Jägarvägen och Hubertusvägen 
Änr TN 2020/2254 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs 
hund-rastgård i parken vid Ryttarevägen, Jägarvägen och Hubertusvägen i 
Kristianstad.  

Tekniska förvaltningen har inga intentioner att i dagsläget bygga en hund-
rastgård i Hedentorp/Helgedal, Kristianstad. Under år 2021-2022 kommer 
flera hundrastgårdar uppföras i kommunen. Två stycken i Kristianstad, vid 
Bastion-sparken och på Näsby, en i Arkelstorp, en i Färlöv med omnejd 
samt eventuellt en i Vä. När dessa fem hundrastgårdar är på plats kan det 
bli aktuellt med ytterligare hundrastgårdar. Dock ligger ett beslut om 
ytterligare etablering på framtiden. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-20 

Medborgarförslag 2020-10-01 

Yttrande gällande förslag till Tekniska nämnden 2021-08-25 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-09-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 93 

Medborgarförslag - Förtydliga symboler för cyklister 
på trottoarer 
Änr TN 2020/2252 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att symboler ska 
målas på trottoarer för att visa cyklister var de få och inte får cykla. Vissa är 
övertygande att man får cykla på trottoaren, fotgängare lever farligt. 

Förvaltningens svar. Cyklar klassas som fordon. Det innebär att cyklister 
skall följa de trafikregler som gäller fordonsförare. Cyklister ska vanligtvis 
använda cykelbana om sådan finns. Cyklister över 15 år får välja att cykla i 
körbanan om hastighetsbegränsningen är max 50 km/tim.  Undantag görs 
för barn till och med det år de fyller 8, de får cykla på gångbana i de fall 
cykelbana saknas.  

Att rita symboler kring var cyklister får/inte får cykla är ej aktuellt. Detta 
då skyltningen på platsen styr vilka trafikregler som gäller 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-20 

Medborgarförslag 2020-10-01 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-09-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 94 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Hammar 
Änr TN 2020/2464 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

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

Tekniska förvaltningen har inga intentioner att i dagsläget bygga en hund-
rastgård i Hammar. Under år 2021-2022 kommer flera hundrastgårdar 
uppfö-ras i kommunen. Två stycken i Kristianstad, vid Bastionsparken och 
på Näsby, en i Arkelstorp, en i Färlöv samt eventuellt en i Vä. När dessa 
hundrastgårdar är på plats kan det bli aktuellt med ytterligare hundrast-
gårdar. Dock ligger ett beslut om ytterligare etablering på framtiden. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-21 

Medborgarförslag 2020-10-23 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-09-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 95 

Medborgarförslag - Hastighetssänkning samt 
linjemarkering av övergångsställe Slättängsvägen 
och Snälltågsvägen 
Änr TN 2020/2471 

Beslut 
• Att bevilja medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag förlängda sträc-
kor med 40 km/tim i stället för 60 km/tim längs med en del av Slättängs-
vägen och Snälltågsvägen samt linjemarkering av övergångsställe för cy-
klister/gående när man ska korsa Slättängsvägen/Snälltågsvägen. 

Förvaltningen delar åsikten att åtgärd krävs på platsen. Att linjemåla ett 
övergångställe bedöms dock inte som den åtgärd som ger störst effekt på 
trafiksäkerheten. Korsningens utformning kommer ses över och trafiksä-
kerhetshöjande åtgärd kommer eventuellt utföras på sikt. Förslaget på en 
hastighetssänkning beviljas. Hastigheten kommer sänkas från 60 km/h till 
40 km/h på sträckan i enlighet med nedanstående bild. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att bevilja medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-17 

Medborgarförslag 2020-10-23 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-09-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 96 

Medborgarförslag - Utplacering av Baja-Maja vid 
badplatsen Havsvägen Åhus 
Änr TN 2020/2257 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att det placeras ut en 
baja-maja vid badplatsen Havsvägen i Åhus. 

Tekniska förvaltningens har stämt av medborgarförslaget med kultur och 
fri-tidsförvaltningen. Båda förvaltningarna är överens kring att det i dags-
läget inte är aktuellt att utöka skötselansvaret ytterligare utöver de 22 
kommunala badplatser som sköts i nuläget. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-17 

Medborgarförslag 2020-10-01 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-09-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 97 

Medborgarförslag - Fler parkeringsplatser längs med 
kusten 
Änr TN 2020/2256 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs fler parke-
ringsplatser längs med kusten. 

Tekniska förvaltningen har stämt av medborgarförslaget med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. För att möjliggöra parkering utmed Havs-
vägen krävs det att en ny detaljplan upprättas. Tekniska förvaltningen har 
inga intentioner att driva en tids- och kostnadskrävande process gällande 
en ändring av gällande detaljplan i nuläget. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-17 

Medborgarförslag 2020-10-01 
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TN § 98 

Medborgarförslag - Parkeringsplatser för 
funktionsnedsatta utanför biblioteket i Kristianstad 
Änr TN 2020/2465 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Tollarp, föreslår i ett medborgarförslag att det uppförs 10-
minutersparkeringar utanför biblioteket i Kristianstad. 

Förvaltningens svar. Då det finns flertalet parkeringar i närheten av stads-
biblioteket i Kristianstad, som kompletteras av p-platser för rörelsehindra-
de samt ett närliggande parkeringshus vid gallerian, så bedömer förvalt-
ningen att efterfrågade 10-minutersparkeringar inte är aktuella. Parke-
ringar med så kort ställtid är även resurskrävande att övervaka.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-26 

Medborgarförslag 2020-10-23 
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TN § 99 

Medborgarförslag - Cykel- och gångbro till 
Axonaskolan i Tollarp 
Änr TN 2020/2736 

Beslut 
• Ärendet utgår 
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Tekniska nämnden 2021-09-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 100 

Medborgarförslag - Ändring av 
parkeringsförutsättningarna på Lyckans Väg i 
Kristianstad 
Änr TN 2020/2737 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag ändringar av 
parkeringsförutsättningarna på Lyckans Väg i Kristianstad. 

Parkeringsmöjligheterna i området Egna hem har utretts av förvaltningen. 
Åtgärder har vidtagits för att underlätta för parkering och samtidigt öka 
framkomligheten på områdets lokalgator. Under år 2020 infördes parke-
ringsförbud på vissa av gatorna inom området samt 3-timmarsparkering 
med p-skiva på andra delar. Under 2021 kompletterades detta beslut med 
införande av boendeparkering. Förvaltningens ställningstagande är att 
ytterligare åtgärder som berör parkeringar inom Egna hem ej kommer att 
fattas i närtid med hänvisning till beslut tagna i frågan under 2020 och 
2021. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-18 

Medborgarförslag 2020-11-23 
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TN § 101 

Medborgarförslag - Belysning på cykelvägen mellan 
framtidsgymnasiet/gamla Nolato och 
Snapphanevägen 
Änr TN 2020/2253 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp 
belysning på cykelvägen mellan framtidsgymnasiet/gamla Nolato och 
Snapphanevägen. 

Det är inte tekniskt möjligt att använda befintlig gatubelysning vid körba-
nan för att lysa upp även gång- och cykelvägen. Detta då avståndet är för 
stort mellan körbanan och gång- och cykelvägen. Ny belysning behövs 
således på platsen för att lysa upp gång- och cykelvägen. Att uppföra ny 
belysning på platsen är inget tekniska förvaltningen har ekonomiska medel 
till i närtid. Däremot är förslaget bra och belysning kan fylla en funktion vid 
passage mellan Näsby och Österäng. Idén tas med inför framtida projekt i 
området. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-18 

Medborgarförslag 2020-11-23 
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TN § 102 

Medborgarförslag - Cykelpump i Degeberga 
Änr TN 2020/2255 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

Jäv 

Martin Hallingström Skoglund (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Degeberga, föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp en 
cykelpump i Degeberga. 

Förvaltningens svar. I enlighet med tidigare fattat beslut i tekniska nämnden, 
Medborgarförslag - Fler cykelpumpar i Kristianstad, 2020/1719 § 75, kommer 
cykelpump att placeras ut i Kristianstad och i våra basorter Arkelstorp, Dege-
berga, Fjälkinge, Tollarp, Åhus och Önnestad. Totalt placeras således sju stycken 
cykelpumpar ut.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-09 

Medborgarförslag 2020-10-01 

Barnkonsekvensanalys 2021-08-09 

Beslut TN - Medborgarförslag - Fler cykelpumpar i Kristianstad, 2020/1719 § 75 

Inkommen synpunkt medborgare 2021-08-23 
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TN § 103 

Medborgarförslag - Pulkabacke i Fjälkinge 
Änr TN 2021/912 

Beslut 
• Att bevilja medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Fjälkinge, föreslår i ett medborgarförslag att bygga en pulka-
backe i Fjälkinge. 

Förvaltningen delar uppfattningen att en pulkabacke hade varit ett trevligt 
inslag för boende på orten. Vi kommer att utreda lämplig placering och 
uppföra en pulkabacke i Fjälkinge. Dock ber vi om tålamod kring själva 
anläggandet då lagring av massor i Fjälkingeområdet kan kräva tillstånd 
från Länsstyrelsen gällande ingrepp i befintliga fornlämningsområden. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att bevilja medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-28 

Medborgarförslag 2021-04-23 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-09-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 104 

Utbildning för presidiet 
     

Beslut 
• Presidiet går på utbildningen 

 

Sammanfattning 
Utbildning i internkontroll för presidiet. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-09-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 105 

Redovisning av delegeringsbeslut september 2021 
Änr TN 2021/442 

Beslut 
• Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

 

Sammanfattning 
Änr TN 2021/442, Hid TN 2021.8178 

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

 

Tekniska nämnden 2021-09-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 106 

Delgivningar och informationer 
Änr TN 2021/169 

Beslut 
• Till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Investeringsprojekt 
Svavelvätet 
Helgedalskolan 
Information – CRV-projektet 
Förvaltningschefen informerar 
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