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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 1 

Fastställande av dagordning 
    

Beslut 
• Ärende 27 utgår 

• Tillagt ärende 9, på dagordningen - Initiativärende - Raka rör - En 
överenskommelse för planeringsbar VA-infrastruktur och VA-taxa  
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TN § 2 

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 
likabehandling och samverkan 2021 
Änr TN 2021/2906 

Beslut 
Att ställa sig bakom förvaltningens förslag: 

• att fortsätta det påbörjade arbetet med att öka kunskapen inom områ-
det systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), likabehandling och samver-
kansavtal 

• att öka kunskapen utifrån AFS 2015:4 Organisatorisk och social ar-
betsmiljö genom utbildningsinsatser  

• att öka kunskapen gällande avtalstrohet genom utbildningsinsatser 

• att fortsatt arbeta med de prioriterade områdena tydlig organisation, 
förtroende för ledning och information 

 

Sammanfattning 
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling, sam-
verkan 2021 inkl. handlingsplaner. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Att ställa sig bakom förvaltningens förslag: 

• att fortsätta det påbörjade arbetet med att öka kunskapen inom om-
rådet systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), likabehandling och 
samverkansavtal 

• att öka kunskapen utifrån AFS 2015:4 Organisatorisk och social ar-
betsmiljö genom utbildningsinsatser  

• att öka kunskapen gällande avtalstrohet genom utbildningsinsatser 
• att fortsatt arbeta med de prioriterade områdena tydlig organisation, 

förtroende för ledning och information 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-12-28 
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling, sam-
verkan (inkl. handlingsplaner). 
Utdrag ur förvaltningsövergripande samverkansprotokoll  
2022-01-19 
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TN § 3 

Redovisning av obesvarade och besvarade 
medborgarförslag juni-december 2021 
Änr TN 2021/1275 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Att godkänna redovisningen 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige får enligt 5 kap 23 § Kommunallagen överlåta till 
styrelse eller nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom 
medborgarförslag, utom i de fall som anges i 1§.  

 
Nämnden skall två gånger per år informera fullmäktige om de beslut 
som fattats med anledning av medborgarförslag och de medborgarför-
slag som inte avgjorts inom cirka ett år från det att förslagen väcktes i 
fullmäktige. Redovisningarna ska redovisas vid fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 

 
Förvaltningen överlämnar bilagda förteckningar över besvarade 
medborgarförslag, medborgarförslag som är under beredning samt 
medborgarförslag som är utdragna från dagordningen från 1 juni 
2021 – 31 december 2021. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Att godkänna redovisningen 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-12-20 

Besvarade medborgarförslag juni-december 2021 

Obesvarade medborgarförslag juni-december 2021 

Utdragna ärenden, medborgarförslag juni-december 2021 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 4 

Överbyggnad borror Näsby fält 
Änr TN 2019/2129 

Beslut 
• Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att starta arbetet gällande 

projekt 89742 Överbyggnad borror nya Näsby. 

 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen avser att sätta överbyggnader på de nya borrorna 
lokaliserade på norra delen av Näsbyfält. Arbetet har påbörjats sedan 
många år tillbaka, men har legat vilande då tidigare projektledare slutat 
eller fått andra uppgifter. VA-avdelningen har nu för avsikt att avsluta detta 
projekt. 

Omfattningen av det projekt vi avser slutföra för borrorna är: larm, över-
vakning, styr/regler, pumpar, dokumentation med beräkningar, elinstalla-
tioner, kraftfördelningsstation, rörgallerier inklusive flödesscheman samt 
att säkra upp byggnader för rätt skalskydd mot sabotage.  

Projektet ligger i tekniska nämndens budget och beräknas uppgå till 
15 000 000 kr. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att starta arbetet gällande 

projekt 89742 Överbyggnad borror nya Näsby. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-01-27. 

Barnkonsekvensanalys. 
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TN § 5 

Igångsättningstillstånd - Kiaby skola - 
Tillgänglighetsprojekt 
Änr TN 2021/3062 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 

• Att begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av 
projektet Kiaby skola – Tillgänglighetsprojekt. 

 

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

Kiaby skola är idag inte tillgänglighetsanpassad. Det planeras därför för 
en tillbyggnad från förskolans byggnad i anslutning till den gemensamma 
matsalen. Tillbyggnaden blir på cirka 190 m2 BTA och inrymmer de 
nödvändigaste funktionerna. Förskolans utemiljö kommer att ändras och 
utökas. 

Entreprenadskedet planeras att påbörjas augusti 2022 och byggnaden 
beräknas vara klar för inflyttning till höstterminen 2023. 

Ny kalkyl baserat på systemhandlingar har tagits fram och projektets 
beräknade kostnader uppgår till 7 mkr, vilket är 2 mkr dyrare gentemot 5 
mkr i ursprunglig budget. Ärendet har diskuterats i SLOK, istället för att 
skära ner på funktionerna i projektet ämnar man omprioritera och förskju-
ta kommande tillgänglighetsprojekt. Inga ytterligare pengar skjuts till 
tillgänglighetsprojekten i detta läget. 

Tillbyggnaden på Kiaby skola uppfyller kriterierna för miljöbyggnad 
silver men kommer inte att certifieras. 
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Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 

• Att begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av 
projektet Kiaby skola – Tillgänglighetsprojekt. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-01-20 

Formulär igångsättningstillstånd 2021-12-10 

Barnkonsekvensanalys tekniska förvaltningen 2021-12-10 

Barnkonsekvensanalys 2021-05-24 samt riskbedömning 2021-08-13 BUF 

Miljöbyggnad bedömning tillbyggnad Kiaby 2022-01-20 
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TN § 6 

Igångsättningstillstånd - Nybyggnad av Österslövs 
skola och utbyggnad av Kämpaställets förskola med 
2 avdelningar 
Änr TN 2021/802 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 

• Att begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av 
projektet nybyggnad och ombyggnad av Österslövs skola till en beslu-
tad och budgeterad kostnad av 166 miljoner kronor. 

 

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

Ny skolbyggnad med tillagningskök och matsal som byggs samman med 
förskolan, ny idrottshall uppförs på tomtens nordöstra del. Nuvarande 
skolbyggnad rivs efter färdigställande. Om och tillbyggnad av Kämpastäl-
lets förskola som uppdateras med 2 nya avdelningar, varav en tillskapas 
vid tidigare matsal, och 1 avdelning byggs ut. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 

• Att begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av 
projektet nybyggnad och ombyggnad av Österslövs skola till en be-
slutad och budgeterad kostnad av 166 miljoner kronor. 
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Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-20 

Formulär igångsättningstillstånd daterat 2021-12-20 

Minnesanteckningar tilläggsbeslut SLOK, fattat i samband med KSAU 2021-
12-08 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys BUF 

Miljöbyggnad bedömning Österslövs skola 2022-01-20 
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TN § 7 

Initiativärende - Raka rör - En överenskommelse för 
planeringsbar VA-infrastruktur och VA-taxa 
Änr TN 2022/188 

Beslut 
• Initiativärende - Raka rör - En överenskommelse för planeringsbar VA-

infrastruktur och VA-taxa, läggs till handlingarna för politisk beredning 
till nästa nämndsammanträde 

Nämndens behandling 
Yrkande 

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) och Elisabet Blomdahl (S) föreslår att ärendet avgörs 
idag. 

Ordförande Qalinle Dayib (C) föreslår att ärendet läggs till handlingarna för 
politisk beredning till nästa nämndsammanträde. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer sitt förslag mot Martin Hallingström Skoglunds (S) med 
fleras 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) med 
fleras 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 
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initiativärendet läggs till handlingarna för politisk beredning till nästa nämnd-
sammanträde. 

 

Sammanfattning 
Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) och Elisabet Blomdahl (S) inlämnar ett initiativärende - 
Raka rör - En överenskommelse för planeringsbar VA-infrastruktur och 
VA-taxa enligt följande: 

”Gällande planeringsbar VA-infrastruktur och VA-taxa 

Den Socialdemokratiska gruppen föreslår Tekniska nämnden att 
besluta: 

Att Tekniska nämnden ställer sig bakom och godkänner ”Raka rör -En 
överenskommelse för planeringsbar VA-infrastruktur och VA-taxa” 

Sammanfattning: 

Socialdemokraterna har inlämnat ett förslag till överenskommelse gällande 
planeringsbar VA-infrastruktur och VA-taxa. ”Raka rör -En överenskommel-
se för planeringsbar VA-infrastruktur och VA-taxa” 

Kristianstads kommun har långtgående ambitioner för att komma i kapp 
med det eftersatta underhållet av VA infrastrukturen. Kommunen har lika 
så en tydlig ambition att genomföra nödvändiga uppdateringen och ut-
byggnader av VA-infrastrukturen. Under den gångna mandatperioden har 
dock ett flertal allvarliga avvikelser inträffat som är kopplade till investe-
ringsprojekt för vatten och avlopp. 

Inom området behöver den politiska inriktningen slås fast och ta sin ut-
gångspunkt i att säkerställa invånarna och näringslivets behov. Den politis-
ka inriktningen måste även slå fast att det övergripande målet är att skapa 
energipositiva processer och minska den samlade miljöpåverkningen.  

För att ge den kommunala organisationen och Tekniska förvaltningen 
tydlighet behöver planeringsförutsättningar utformas utifrån en politiskt 
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förankrad agenda, en överenskommelse kring hur politiken vill hantera 
investeringsprocesser och VA-kollektivets taxeutformning. Med anledning 
av detta har den socialdemokratiska gruppen arbetat fram ett förslag till 
överenskommelse som vi avser att rekommendera Kommunstyrelsen att 
ställa sig bakom. 

Detta initiativärende har till syfte att stärka förslaget till överenskommelse 
genom att föreslå Tekniska nämnden att ställa sig bakom ”Raka rör -En 
överenskommelse för planeringsbar VA-infrastruktur och VA-taxa” 

För den Socialdemokratiska gruppen 

Martin Hallingström Skoglund – Vice ordförande tekniska nämnden” 

 
      

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 8 

Upphävande av beslut gällande Startbeslut - Nytt 
spillvattensystem till nya CRV - Etapp 1 
Änr TN 2019/981 

Beslut 
• Tekniska nämndens beslut 2021-12-16 § 138, upphävs 

 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden upphäver beslutet med 
hänvisning till behov av utökad ramtilldelning för projektet. 

Dessa intagspumpstationer ingick ursprungligen i ombyggnation CRV, men det 
valdes att bryta ut det och uppskattad kostnad för ett separat projekt lades in i 
investeringsbudgeten 2021. Vid tillfället då budgeten beslutades var det inte klart 
exakt vad projektet skulle omfatta och någon projektering hade ännu inte gjorts. 
Utifrån den kännedom som fanns då, uppskattades kostnaden till 90 mkr. 

Sent 2021 var projekteringen klar och entreprenaden gick ut på upphandling. Det 
visade sig under projekteringens gång att projektet är mer komplext än tidigare 
uppskattat, markförhållandena är svåra och att befintliga ledningar är i dåligt 
skick. Omvärldsfaktorer såsom materialpriser, tillgång på material etc har också 
påverkat projektets budget.  

Omfattningen av projektet är därför en annan än vad den bedömdes vara då 
investeringsbudgeten beslutades samt att det då inte hade inkommit några an-
bud från upphandlingen. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Tekniska nämndens beslut 2021-12-16 § 138, upphävs 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-01-21. 
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TN § 9 

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

Beslut 
Föreslå kommunstyrelsen 

• Att bevilja igångsättningstillstånd på 130 miljoner kronor för byggna-
tion av nytt spillvattensystem till nya CRV – etapp 1. 

• Ge förvaltningen i uppdrag att på nämndsmötet 3 mars redovisa hur 
kontroll och uppföljning av större investeringar efterlevs utifrån re-
kommendationerna i konsultrapporten om CRV-projektet och tekniska 
nämndens beslut ”Förslag till åtgärder CRV-projektet” (TN 2021-03-25), 
samt att ta fram särskilda internkontrollmål för investeringsprocessen. 

Reservationer  

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), Thomas 
Nilsson (S) och Elisabet Blomdahl (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Nämndens behandling 
Yrkande 

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), Thomas 
Nilsson (S) och Elisabet Blomdahl (S) föreslår skriftligt följande tillägg till beslutet: 

”Socialdemokraterna föreslår Tekniska nämnden att föreslå Kommun-
styrelsen: 

- Att Kommunstyrelsen vidtar nödvändiga åtgärder för att uppdatera 
investeringsbudgeten 
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- Att bevilja igångsättningstillstånd på 130 miljoner kronor för bygg-
nation  
av nytt spillvattensystem till nya CRV – etapp 1. 

- Att kommunstyrelsen antar ” Raka rör -En överenskommelse för pla-
neringsbar VA-infrastruktur och VA-taxa” och uppmanar berörda 
gruppledare att signera överenskommelsen 

Socialdemokraterna föreslår att Tekniska nämnden beslutar för egen 
del att: 

- Att godkänna ” Raka rör -En överenskommelse för planeringsbar VA-
infrastruktur och VA-taxa” 

- Samtliga ”risk och möjligheter” för VA projekt skall beredas av TN 
presidiet under februari 

- En särskild planeringsberedning genomförs av förvaltningen till-
sammans med TN-presidiet för samtliga investeringsprojekt som 
krävs för att driftsätta Centrala reningsverket, rapport behandlas TN 
mars 

- Ett förslag till kommunövergripande styrgrupp sättas ihop för VA-
projektens ekonomi och genomförande i enlighet med ” Raka rör -En 
överenskommelse för planeringsbar VA-infrastruktur och VA-taxa”, be-
slutas i TN februari 

- Presidieöverläggning begärs under februari för TN, TF och KS, KLK 
med agendan att fastställa investeringsbudget och ramar för VA in-
vesteringar under planeringsperioden enligt ” Raka rör -En överens-
kommelse för planeringsbar VA-infrastruktur och VA-taxa” 

- Finansierings- och genomförandeplan framtages av TF som låser VA-
taxeutvecklingen enligt  

”Raka rör -En överenskommelse för planeringsbar VA-infrastruktur och VA-
taxa” beslut TN Maj2022 
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- Förvaltningens delegation att teckna särskilda avtal gällande VA i en-
lighet avsnitt 7 ”Delegationsordning 2020 Änr TN 2020/1187 1.3.1” 
begränsas till avtal vars årsmedelvärde och riktvärde per dygn högst 
överför 200 m3/d avloppsvatten med ett föroreningsinnehåll mot-
svarande 750 kg BOD7. Vid enskilt dygn får till reningsverket som 
riktvärde överföras högst 250 m3 avloppsvatten resp högst 1000 kg 
BOD7.  

- Förvaltningen uppdras att arbeta fram en redovisningsprincip för in-
vesteringsprojekt som säkerställer transparens och förståelse. För-
valtningen lägger fram förslag TN Maj 2022 

Direktiv för princip är: Av TN Fattade beslut gällande ram skall framgå, poster 
för oförutsedda kostnader skall särskiljas i budget från ÄTA och prognos för 
risker och möjligheter skall utläsas.  

För Tekniska nämnden 

______________________  

Martin Hallingström Skoglund (S)” 

Propositionsordning 

Ordförande ställer tekniska förvaltningens förslag till beslut mot Martin Hallings-
tröm Skoglund (S) med fleras förslag till beslut och finner att nämnden beslutar 
enligt tekniska förvaltningens förslag till beslut.  

Omröstning 

Omröstning begärs. Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång ja för tek-
niska förvaltningens förslag och nej för Martin Hallingström Skoglunds (S) med 
fleras 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 enligt förvaltningens förslag till 
beslut. 
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Sammanfattning 
Projektet innehåller följande övergripande ledningsarbeten.  

• Dagvattenledning ca 350 meter 

• Bräddningsledning ca 900 meter 

• Enkel ledning spillvatten (Självfall) ca 700 meter 

• Dubbla ledningar spillvatten (Självfall) ca 400 meter 

• Dubbla ledningar tryckavlopp 900 meter 

• 4 st ledningar tryckavlopp 350 meter 

Därutöver ska två pumpstationer etableras. På grund av svåra grund/mark 
förhållanden är det nödvändigt att etablera betong pålar som ska förankra 
pumpstationerna i berget under den lösa jorden. Därutöver ska det etableras 
kraftiga spontkonstruktioner för att hålla marken stabil under byggnations-
perioden.  

Kostnaden för projektet som helhet är uppskattad till 130 miljoner kronor. I 
budget finns sedan tidigare 90 miljoner avsatta för projektet. Resterande 
finansiering sker genom omfördelning av tekniska nämndens investerings-
ram för år 2022. 

Pumpstationerna inklusive tillhörande ledningar ska vara i drift samtidigt 
med nya CRV, december 2023. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Föreslå kommunstyrelsen 

• Att bevilja igångsättningstillstånd på 130 miljoner kronor för byggna-
tion av nytt spillvattensystem till nya CRV – etapp 1. 

• Ge förvaltningen i uppdrag att på nämndsmötet 3 mars redovisa hur 
kontroll och uppföljning av större investeringar efterlevs utifrån re-
kommendationerna i konsultrapporten om CRV-projektet och tekniska 
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nämndens beslut ”Förslag till åtgärder CRV-projektet” (TN 2021-03-25), 
samt att ta fram särskilda internkontrollmål för investeringsprocessen. 

 Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-01-26 

Investeringsprocessen VA 

Förstudiemall VA verk 

Intresseanalys 

Kommunikationsplan 

Kontering projekt 

MOC, MSR, PSSR 

Risker för tredje man – checklista 

Slutrapport 

Tillståndsplan 

BP0 VA-avdelningen 

BP1 VA-avdelningen 

BP2 VA-avdelningen 

BP3 VA-avdelningen 

Utvärdering garanti och uppföljning bilaga till BP3 

Agenda minnesanteckningar startmöte projekt 

Agenda minnesanteckningar uppstartsmöte drift 
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TN § 10 

Grävningsbestämmelser för Kristianstad kommun 
Änr TN 2021/2627 

Beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

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

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktigen: 

• 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. Taxan är uppdelad i en fast del och en 
rörlig del. Den fasta delen avser administrativa kostnader för tekniska 
förvaltningen (2000kr) och för kommunledningskontoret (1000kr). 

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 

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

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktigen: 

• 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 2022-01-25. 

Grävningsbestämmelser för Kristianstads kommun, 2022-01-26 

Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark, Kristianstads kom-
mun, 2022-01-26 
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TN § 11 

Medborgarförslag - Förbättrad belysning i 
Hammarslund 
Änr TN 2021/370 

Beslut 
• Att anse medborgarärendet besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, har skickat in medborgarförslag att förbättra belys-
ningen på GC vägar i Hammarslund. 

Förvaltningens svar. Vi kommer att se över och ev komplettera belysningen på 
denna GC väg. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att anse medborgarärendet besvarat 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-12-29 

Medborgarförslag 2021-02-23 
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TN § 12 

Medborgarförslag - Belysning och asfaltering vid 
Palmers väg/Ormvägen/Södra Piggagatan 
Änr TN 2021/371 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

Jäv 

Jesper Persson (M) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

 

Sammanfattning 
En medborgare, Åhus, har lämnat ett förslag om att asfaltera och belysa en 
GC väg mellan Palmers väg/Ormvägen/Södra Piggagatan i Åhus 

Förvaltningen svarar området är ett natur- och rekreationsområde med 
stor biologisk mångfald som restaurerades 2019 i Vattenrikets regi och 
som inte bör belysas eller asfalteras för att störa det rika djur- och växtli-
vet.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-04 

Medborgarförslag 2021-02-23 
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TN § 13 

Medborgarförslag - Belysning Gärds Köpinge 
Änr TN 2021/372 

Beslut 
• Att bifalla medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Gärds Köpinge, föreslår att minst två gatlampor eller liknande 
sätts upp på den allmänna lekplatsen på Flingevägen i Gärds Köpinge. 

 

Tekniska förvaltningens svar. Förslaget är bra och vi kommer att sätta upp 
belysning. Det är mörkt tidigt på dagen vintertid och detta får till följd att 
tiden för användandet av lekplatsen förlängs. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att bifalla medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-18 

Medborgarförslag 2020-12-13 

Barnkonsekvensanalys 
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TN § 14 

Medborgarförslag - Parkeringsförbud på höger sida 
på Fröknegårdsvägen sett från Näsbychaussen 
Änr TN 2021/375 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår införande av parkeringsförbud på höger 
sida av Fröknegårdsvägen istället för vänster eftersom folk parkerar bilar 
här som inte tillhör bostäderna. 

Förvaltningens svar. Förslaget innebär ingen förbättring av säkerheten på 
vägen genom att upprätta parkeringsförbud och flytta parkeringen från 
den ena till andra sidan gatan. Ett parkeringsförbud gäller dessutom alla, 
även de boende. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-12-09 

Medborgarförslag 2020-12 28 
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TN § 15 

Medborgarförslag - Belysning längs gång och 
cykelbanan vid Hammarsjön 
Änr TN 2021/908 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, har lämnat in ett förslag som innebär att anlägga 
belysning på en gångväg längs Hammarsjöns östra sida från bron över E22 
till Ekenabben. 

Förvaltningens svar. Tack för ditt förslag. De tekniska förutsättningarna 
medför att det inte lämpligt att sätta upp belysning. Gångvägen längs 
Hammarsjöns östra sida ligger nere vid vattnet och är väldigt lågt belägen 
vilket innebär översvämningsrisk och som svämmar över vid högvatten. 
Det är även dålig botten att gräva och anlägga belysning i. Det finns dess-
utom en belyst GC-väg cirka 40 meter längre öster om på andra sidan 
järnvägen. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-12-01 

Medborgarförslag 2021-02-08 
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TN § 16 

Medborgarförslag - Lekplats i Everöd 
Änr TN 2021/916 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Everöd, föreslår att det byggs en ny lekplats i Everöd eftersom 
det bara finns en och den är väldigt dålig och ligger fel. 

Tekniska förvaltningen svar. Det finns flera lekplatser i Everöd. Inga planer 
finns att bygga en ny lekplats i Everöd i nuläget. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå förslaget 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-18 

Medborgarförslag 2021-03-09 
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TN § 17 

Medborgarförslag - Övergångsställe vid 
busshållplatsen Moltareliden i Balsby 
Änr TN 2021/1216 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Arkelstorp, föreslår i ett medborgarförslag att påverka Trafik-
verket att bygga ett övergångsställe vid busshållplatsen Moltareliden i 
Balsby. 

Förvaltningens svar. Tack för ditt förslag. Kommunen har varit i kontakt 
med Trafikverket i frågan men de har byggt en övergång utan övergång-
ställe och det anser de vara tillräckligt eftersom de anser att det inte är 
tätbebyggt område. De anser att hastigheten inte heller bör sänkas med 
samma motivering. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-30 

Medborgarförslag 2021-04-07 
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TN § 18 

Medborgarförslag - Lösning för säker övergång på 
cykelvägen mellan Kristianstad och Arkelstorp, 
korsningen Arkelstorpsvägen 
Änr TN 2021/1217 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Arkelstorp, föreslår i ett medborgarförslag en cykelbro eller 
ett övergångsställe med trafikljus där GC-vägen mellan Kristianstad och 
Arkelstorp korsar bilvägen. 

Förvaltningens svar. Vi förstår problemet men det är Trafikverkets väg och 
vi påpekar problemet för dem. Vi kan i våra samtal med Trafikverket ta upp 
frågan framöver igen. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-12-01 

Medborgarförslaget 2021-04-07 
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TN § 19 

Redovisning av delegeringsbeslut januari 2022 
Änr TN 2022/10 

Beslut 
• Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

 

Sammanfattning 
Änr TN 2022/10, Hid TN 2022.646 

Tekniska förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på januarinämnden 
med tekniska nämnden. 
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TN § 20 

Delgivningar och informationer 
Änr TN 2022/192 

Beslut 
• Till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Bokslut 2021 

Delegationsordning 2022 

Investeringsprojekt 

Statusrapport – Genomförda beslut TN juli-dec 2021 

Badhusprojektet 

Champions League evenemang 

El och skalskydd borror gamla Näsby fält 

Förvaltningschefen informerar 
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