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TN § 122 

Ekonomisk rapport oktober 2021 
Änr TN 2021/434 

Beslut 
• Tekniska nämnden godkänner rapporten 

Protokollsanteckning: 

Nämnden lämnar följande protokollsanteckning: 

Nämnden vill ha separat prognos för ledningsförnyelse investeringar kom-
pletterat till decembernämndens ekonomiska rapport. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning oktober 2021. 

Nämndens ekonomiska rapportering till kommunstyrelsen sker dels ge-
nom månadsrapportering efter månaderna 02, 03, 04, 05, 06/07, 09, 10 och 
11, dels genom delårsbokslut efter månad 08.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Tekniska nämnden godkänner rapporten 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-10-26. 

Månadsrapport oktober 2021. 
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TN § 123 

Revidering av attestförteckning 2021 
Änr TN 2021/243 

Beslut 
• Tekniska nämnden godkänner attestförteckningen 

 

Sammanfattning 
Respektive nämnd ansvarar för att hålla en aktuell förteckning över utsed-
da beslutsattestanter. 

Attestförteckningen är kompletterad med behörigheter för övriga projekt-
ledare på VA-enheten på 300 kkr 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Tekniska nämnden godkänner attestförteckningen 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-10-26. 

Reglemente för kontroll av verifikationer. 

Attestförteckning 2021. 
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TN § 124 

Intern kontroll resultat 2021 
Änr TN 2021/959 

Beslut 
• Att godkänna tester utförda 2021 och åtgärder avseende identifierade 

brister 

Reservation 

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) och Elisabeth Blomdahl (S) reserverar sig skriftligt 
enligt följande:  
 
”Att Tekniska nämnden återremitterar Ärende TN 2021/959 till Tek-
niska nämnden och kompletteras med en dokumenterad och tidsatt åt-
gärdsplan, där färdigställandedatum för åtgärder tydligt framgår, för de 
åtgärder som föreslås. 

 I händelse av att detta inte vinner gehör reserverar sig den socialde-
mokratiska gruppen mot beslut att behandla ärendet 2021-11-18 med 
följande reservation som tillförs protokollet: 

Den socialdemokratiska gruppen identifierar otillräckliga tidsangivelser för 
de åtgärder som kommenteras i beslutsunderlaget, kopplat till de tester som 
gjort i den interna kontrollen. Den socialdemokratiska gruppen föreslog att 
tekniska nämnden återremitterar Änr TN 2021/959 till tekniska förvaltning-
en och kompletteras med en dokumenterad och tidsatt åtgärdsplan, där 
färdigställandedatum för åtgärder tydligt framgår, för de åtgärder som 
föreslås. Med anledning av de bristande beslutsunderlaget kan den socialde-
mokratiska gruppen efter att återremissen avslogs inte delta i vidare besluts-
tagande i ärendet.” 
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Deltar inte i beslutet 

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) och Elisabeth Blomdahl (S) deltar inte i beslutet. 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) och Elisabeth Blomdahl (S) föreslår att ärendet åter-
remitteras till tekniska förvaltningen enligt följande: 
 
” Att Tekniska nämnden återremitterar Ärende TN 2021/959 till Tek-
niska nämnden och kompletteras med en dokumenterad och tidsatt åt-
gärdsplan, där färdigställandedatum för åtgärder tydligt framgår, för de 
åtgärder som föreslås.” 

Propositionsordning 

Ordförande ställer bifall respektive avslag till Martin Hallingström 
Skoglunds (S) med fleras förslag om att återremittera ärendet till förvalt-
ningen och finner att tekniska nämnden avslår förslaget om att återremit-
tera ärendet. 

 

Sammanfattning 
Intern kontrollplan 2021 bestod av 15 kontroller. Nio av dessa testades 
med tillfredsställande resultat, fyra med vissa mindre brister och två med 
något allvarligare brister. Förslag på åtgärdsplan har tagits fram för identi-
fierade brister. 

I likhet med föregående år ska årsrapport avseende vårt arbete med intern 
kontroll upprättas och beslutas av tekniska nämnden. Statusen föreslås till 
nivån ”Standardiserad” med motiveringen att riskanalys på delprocessnivå 
är klar och att ett flertal av riskerna är kopplade till kontrollaktiviteter. 
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Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att godkänna tester utförda 2021 och åtgärder avseende identifierade 

brister 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-10-25 

Detaljerade testresultat av årets kontrollmoment (Bilaga 1-15) 

Årsrapport Intern kontroll 2021 (Bilaga 16) 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2021-11-18  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 125 

Intern kontroll plan 2022 
Änr TN 2021/2602 

Beslut 
• Att godkänna årsplan och organisation för intern kontroll 2022 

Reservation 

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) och Elisabeth Blomdahl (S) reserverar sig skriftligt 
enligt följande: 

”Att Tekniska nämnden återremitterar Ärende TN 2021/2602 till Tek-
niska förvaltningen för att omarbetas efter att nya riktlinjer behandlats av 
Tekniska nämnden i enlighet med Reglemente för intern kontroll i Kristian-
stads kommun 2019-12-10 § 280   

I händelse av att detta inte vinner gehör reserverar sig den socialde-
mokratiska gruppen mot beslut att behandla ärendet 2021-11-18 med 
följande reservation som tillförs protokollet: 

Reglemente för intern kontroll i Kristianstads kommun 2019-12-10 § 280 
fastställdes av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2019-12-10 § 
280 och ersätter internkontrollreglemente 2001-12-11 § 138, vilket var 
gällande reglemente vid framtagande av och beslut för Policy för Intern 
kontroll, Dnr TN 2019/282. Policy för intern kontroll bör omarbetas till 
riktlinjer och utgå från, och svara mot, kommunens gällande reglemente. 

Reglemente för intern kontroll i Kristianstads kommun 2019-12-10 § 280 
omfattar samtliga nämnder och anger följande syftesbeskrivning 

• en ändamålsenlig och effektiv verksamhet som fullgör sina givna uppdrag 
och når uppsatta mål  

• en tillförlitlig finansiell rapportering  
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• att lagar, regler och styrdokument följs  

• att risker identifieras och bedöms efter väsentlighet, så att de kan förebyg-
gas och förhindras  

• att tidigt upptäcka och om möjligt eliminera allvarliga fel och brister  

• att skapa förutsättningar för verksamheten att ständigt utvecklas och 
förbättras  

Policy för Intern kontroll däremot, Dnr TN 2019/282, är ett policydokument 
som svarar till revisorernas rekommendationer 2018 utöver reglementet från 
2001. I dokumentets syftesbeskrivning framgår att policyn skall ge ”rimlig 
säkerhet för att säkerställa att följande mål uppnås”:  
x Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
x Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
x Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och rutiner  

Den socialdemokratiska gruppen finner nuvarande policy otillräcklig som 
utgångspunkt för att intern kontroll skall vara det redskap för politiskt 
ansvarstagande, ledarskap och verksamhetsstyrning som den socialdemokra-
tiska gruppen vill att nämnden skall utöva. Med anledning av det felaktiga 
reglemente som ligger till grund för underlaget är beslutsunderlaget otill-
räckligt och den socialdemokratiska gruppen deltar inte i vidare beslutsfat-
tande i ärendet, efter att återremissen avslogs.  

Fastställs Intern kontroll enligt förvaltningens förslag kommer nämnden 
fortsatt inte kunna bedriva det ledarskap som Socialdemokraterna efterfrå-
gar.” 

Deltar inte i beslutet 

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) och Elisabeth Blomdahl (S) deltar inte i beslutet. 
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Nämndens behandling 
Yrkanden 

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) och Elisabeth Blomdahl (S) föreslår att ärendet åter-
remitteras till tekniska förvaltningen enligt följande: 

”Att Tekniska nämnden återremitterar Ärende TN 2021/2602 till Tek-
niska förvaltningen för att omarbetas efter att nya riktlinjer behandlats av 
Tekniska nämnden i enlighet med Reglemente för intern kontroll i Kristian-
stads kommun 2019-12-10 § 280” 

Propositionsordning 

Ordförande ställer bifall respektive avslag till Martin Hallingström 
Skoglunds (S) med fleras förslag om att återremittera ärendet till förvalt-
ningen och finner att tekniska nämnden avslår förslaget om att återremit-
tera ärendet. 

 

Sammanfattning 
Plan för intern kontroll 2022 består av två delar: 

• Fortsatt arbete med att få ett strukturerat ramverk för intern kontroll 
på plats 

• Väsentliga riskområden som kontrolleras/testas under 2022 

Arbetet med att få ett strukturerat ramverk för intern kontroll på plats 
pågår. Förvaltningens huvudprocesser samt delprocesser är identifierade 
och riskanalys för dessa upprättad sedan tidigare. Under 2022 fortsätter 
processkartläggningen för områden med medel till hög risk. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på kontrollplan för 2022 innehållande 
13 kontrollmoment. Urvalet baseras på riskanalys och det pågående pro-
cessarbetet. Till dessa kan komma kommunövergripande kontrollområden 
som beslutas av KS i januari. Testning sker under perioden januari till 
oktober 2022 och slutrapporteras till TN i november 2022.  
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Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• att godkänna årsplan och organisation för intern kontroll 2022 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-10-25 

Risk- och kontrollmatris över föreslagna kontrollområden 2022 (Bilaga 1) 

Policy för intern kontroll (Bilaga 2) 
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TN § 126 

Startbeslut - Nytt spillvattensystem till nya CRV - 
Etapp 1 
Änr TN 2019/981 

Beslut 
• Ärendet återemitteras till tekniska förvaltningen för vidare beredning 

Nämndens behandling 
Ajournering 

Mötet ajourneras i 15 min. 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

Ordförande ställer bifall respektive avslag till sitt eget förslag om att åter-
remittera ärendet till tekniska förvaltningen och finner att tekniska nämn-
den bifaller förslaget om att återremittera ärendet till tekniska förvaltning-
en. 

 

Sammanfattning 
Kommunens spillvatten leds idag till CRV via ett självfallssystem, därefter 
lyfts vattnet in i verket via skruvar. För att kunna driftsätta nya CRV kom-
mer spillvattnet att behöva ledas om. 

Som ett led i detta skall uttjänta självfallsledningar bytas ut och kopplas om 
runt CRV. De två nya pumpstationerna, med tillhörande ledningar, kommer 
att leda om spillvattnet samt trycka upp det till det nya CRV.   
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Systemet är designat för att kunna hantera Kristianstads spillvatten inklu-
sive kommande exploateringar av bl.a. Sommarlust och centrala Kristian-
stad, men även från Kristianstad Badrike och Lingenässkolan.  

Projektet är komplext och precis som nya CRV så behöver byggnaderna 
pålas på grund av dåliga markförhållanden.  

Kostnaden för projektet är uppskattad till ca: 100 milj. SEK (±10 %). Denna 
uppskattning är gjord innan de senaste tidens kostnadsökningar och osä-
kerheter uppkommit. 

Förfrågningsunderlaget för upphandling ligger ute sedan den 8 oktober 
med sista anbudsdag den 26 november.  

Tilldelning är preliminärt satt till den 8 december, sedan följer 10 dagars 
överklagandeperiod. Om tilldelningen inte överklagas så kommer en betyd-
ligt säkrare uppskattning av kostnaden för projektet kunna ges runt den 19 
december. 

Projektets genomförande är en absolut förutsättning för att nya CRV skall 
kunna tas i drift. Tiden är knapp då både pumpstationerna och CRV skall 
stå färdigt och tas i drift i slutet av 2023. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 

• Att ge startbesked för byggnation av två pumpstationer inklusive till-
hörande ledningar 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-10-28 
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TN § 127 

Grävningsbestämmelser för Kristianstad kommun 
Änr TN 2021/2627 

Beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktigen: 

• Att nya grävningsbestämmelser skall gälla från och med den 1 maj 
2022. 

• Att Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark, Kristianstads 
kommun skall gälla från och med den 1 maj 2022 

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden ansvarar genom tekniska förvaltningen för skötsel och 
underhåll av allmän platsmark.  

Inom Kristianstads kommun förekommer flertalet markförlagda ledningar 
som årligen kompletteras och underhålls av respektive ledningsägare. 
Detta innebär behov av återkommande grävningar inom förvaltningens 
ansvarsområde med skador som följd.  

Skador efter lednings- och schaktarbeten är omfattande i kommunen. 
Sådana arbeten innebär att vägkropp och intilliggande beläggning ofta 
försvagas. Sättningar och sprickbildningar som uppkommer efter gräv-
ningsarbete är vanliga skador. Ofta visar sig skadorna efter många efter att 
gatan har fått en ny beläggning. 

Enligt nuvarande riktlinjer utförs all återställning av hårdgjorda ytor i 
allmän platsmark av tekniska förvaltningen. För detta tar kommunen ut en 
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avgift som regleras genom taxa ”Markavtal med Televerket” (§62 Dnr 
1991.97.217 1991-04-09).   

Med de nya grävningsbestämmelserna kommer kommunen på ett tydligare 
sätt kunna påvisa vilka krav kommunen har med en ökad standard på 
återställningar. Här möjliggörs även för externa entreprenörer att själva 
kunna återställa till en rimlig standard där garantitid och dokumentation 
säkerställer kvalitén på respektive återställning.  

Eftersom priser och metoder för olika typer av återställningar ständigt 
förändras medför detta dessutom att kommunen inte kan säkerställa en 
rättvis och rimlig fördelning av kostnaderna. 

En ny taxa för återställning i allmän platsmark föreslås som tillsammans 
med tydliggjorda bestämmelser fördelar förvaltningens kostnader för 
kommunens olika ledningsägare.  

Därför föreslår tekniska förvaltningen att bestämmelserna för grävning 
inom allmän platsmark justeras från att kommunen utför återställning till 
att respektive entreprenör som utför grävning i allmän plats själva står för 
återställning enligt kommunens instruktion. Kommunen står för kontroll 
och uppföljning av att instruktionerna följs. Förändringen föreslås träda i 
kraft från och med den 1 maj 2022.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktigen: 

• Att nya grävningsbestämmelser skall gälla från och med den 1 maj 
2022. 

• Att Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark, Kristianstads 
kommun skall gälla från och med den 1 maj 2022 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-24. 

Grävningsbestämmelser för Kristianstads kommun, 2021-09-24 

Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark, Kristianstads kom-
mun, 2021-09-24 
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TN § 128 

Medborgarförslag - Hundlatrin på Frans G Wibergs 
väg 
Änr TN 2020/2924 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp 
en hundlatrin på en av de lyktstolpar som finns i närheten av den pappers-
korg som finns i förlängningen av Frans G Wibergs väg en bit in i Björket.  

Förvaltningens svar. Det finns fem hundlatriner och fem soptunnor i norra 
Björket mellan Ällingavägen och Prästallén, vilket bedöms vara tillräckligt. 
Dock noteras behovet av att göra en översyn av placeringarna av befintliga 
papperskorgar och hundlatriner i hela området, samt se över deras funk-
tion. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-23 

Medborgarförslag 2020-11-12 
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TN § 129 

Medborgarförslag - Utöka antalet 
boendeparkeringar på Östermalm 
Änr TN 2020/2923 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att utöka antalet 
boendeparkeringar på Östermalm. 

Förvaltningens svar. Gatuparkeringarna är främst till för allmänheten. Det 
är eftersträvansvärt att det finns en balans i antalet parkeringsplatser för 
allmänhet och boende. Fastighetsavdelningen anser att boendeparkering ej 
lämpar sig på skolfastigheter. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-28 

Medborgarförslag 2020-11-16 
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TN § 130 

Medborgarförslag - Belysning på baksidan av  
musikskolan 
Änr TN 2020/2925 

Beslut 
• Att bevilja medborgarförslaget med asfaltsåtgärder 

Reservation  

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) och Elisabeth Blomdahl (S) reserverar sig skriftligt 
enligt följande: 

”Medborgarförslaget belyser en centrumnära plats som både är mörk och 
saknar tillfredställande siktlinjer. Den socialdemokratiska gruppen yrkar 
bifall till medborgarförslaget och föreslår Tekniska nämnden att besluta 
följande: 

Att bifalla medborgarförslaget 

Att uppdra Tekniska förvaltningen att i enlighet med ”Ett handslag för 
trygghet” arbeta fram ett förslag till investeringsprojekt för att skapa en 
trygg belyst miljö för den geografiska plats som anges i medborgarförslaget 

Att uppdra Tekniska förvaltningen att presentera ett förlag till tidsplan för 
genomförande av projektet vid nämndsammanträdet januari 2022” 

I händelse av att detta inte vinner gehör reserverar sig den socialde-
mokratiska gruppen mot beslut i ärendet 2021-11-18 med följande 
reservation som tillförs protokollet: 

Den Socialdemokratiska gruppen är eniga med förslagsställaren att platsen 
inte ger en tillfredställande trygghetskänsla. Medborgarförslaget belyser en 
centrumnära plats som både är mörk och saknar tillfredställande siktlinjer. 
Detta gör att platsen inte upplevs som trygg och gångstråket kan inte bidra 
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till innerstadens attraktivitet på det sätt som är önskvärt. Den socialdemo-
kratiska gruppen föreslog att bifalla medborgarförslaget och att ge förvalt-
ningen i uppdrag att arbeta in dess tankar i ett förslag som tar ett helhets-
grepp för att belysa denna plats och skapa tillfredställande trygghetskänsla i 
enlighet med det ”Handslag för trygghet” som är överenskommet i kommu-
nen. Medborgarförslaget är synnerligen genomförbart och väl avvägt kost-
nadsmässigt. Den socialdemokratiska gruppen finner att förvaltningen kan 
gå ännu längre i genomförandeförslaget för att skapa trygghet på platsen.” 

Nämndens behandling 
Ajournering 

Mötet ajourneras i 10 min. 

Yrkande 

Qalinle Dayib (C), Jesper Persson (M), Bo Ericsson (M), Ralph Reymers 
Leijon (M), Anders Fredriksson (L), Christina Höök (L), Erik Jönsson (KD), 
Lennart Nilsson (C) föreslår att bifalla medborgarförslaget enligt följande: 

”Området trygghet i den strategiska färdplanen har många aspekter som 

också har lyfts fram i det politiska handslaget för trygghet. Alliansen i teknis-

ka nämnden ser både långsiktiga sociala insatser och konkreta insatser för 

att försvåra brottslighet behöver genomföras. Medborgarförslaget ” Belys-

ning på baksidan av musikskolan” är förenlig med satsningar på trygg ute-

miljö genom åtgärder på gator, vägar, parker och andra allmänna plaster 

som presenterades i Alliansbudget för 2022, därför bifaller Alliansen i teknis-

ka nämnden medborgarförslaget” 

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) och Elisabeth Blomdahl (S) föreslår följande: 

”Medborgarförslaget belyser en centrumnära plats som både är mörk och-
saknar tillfredställande siktlinjer. Den socialdemokratiska gruppen yrkar 
bifall till medborgarförslaget och föreslår Tekniska nämnden att besluta 
följande: 
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Att bifalla medborgarförslaget 

Att uppdra Tekniska förvaltningen att i enlighet med ”Ett handslag för 
trygghet” arbeta fram ett förslag till investeringsprojekt för att skapa en 
trygg belyst miljö för den geografiska plats som anges i medborgarförslaget 

Att uppdra Tekniska förvaltningen att presentera ett förlag till tidsplan för 
genomförande av projektet vid nämndsammanträdet januari 2022” 

Propositionsordning 

Ordförande ställer alliansens förslag till beslut mot Martin Hallingström 
Skoglund (S) med fleras förslag till beslut och finner att nämnden beslutar 
enligt alliansens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att belysning ska 
sättas upp på baksidan av musikskolan.  

Förvaltningens svar: Kristianstads kommun ser kontinuerligt över trygg-
hetssituationen runt om i kommunen och kommer se över ärendet. Tidiga-
re åtgärder har utförts, såsom belysning installerad på huvudbyggnad samt 
begränsat tiderna då skolans nätverk är tillgängligt på området. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-24 

Medborgarförslag 2020-11-09 
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TN § 131 

Redovisning av delegeringsbeslut november 2021 
Änr TN 2021/442 

Beslut 
• Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

 

Sammanfattning 
Änr TN 2021/442, Hid TN 2021.10458 

Tekniska förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på novembernämn-
den med tekniska nämnden. 
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TN § 132 

Delgivningar och informationer 
Änr TN 2021/169 

Beslut 
• Till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Investeringsprojekt 
Budget 2022 
Status projekt centrala Kristianstad (fd västra innerstaden) 
Beläggningsåtgärder 
Utvärdering vinterväghållning 
Resultatmål/styrkort 2022 
Avtalsföljsamhet 
Förvaltningschefen informerar 

  

      

 


	Protokoll förstasida
	Beslut TN 2021-11-18
Ekonomisk rapport oktober 2021
	Beslut TN 2021-11-18
Revidering av attestförteckning 2021
	Beslut TN 2021-11-18
Intern kontroll resultat 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut TN 2021-11-18
Intern kontroll plan 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut TN 2021-11-18
Startbeslut - Nytt spillvattensystem till nya CRV - Etapp 1
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut TN 2021-11-18
Grävningsbestämmelser för Kristianstad kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut TN 2021-11-18
Medborgarförslag - Hundlatrin på Frans G Wibergs väg
	Beslut TN 2021-11-18
Medborgarförslag - Utöka antalet boendeparkeringar på Östermalm
	Beslut TN 2021-11-18
Medborgarförslag - Belysning på baksidan av musikskolan
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut TN 2021-11-18
Redovisning av delegeringsbeslut november 2021
	Beslut TN 2021-11-18
Delgivningar och informationer

