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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 69 

Fastställande av dagordning 
    

Beslut 
• Tekniska nämnden godkänner tillagt ärende på dagordningen – Östers-

lövs skola 

• Tekniska nämnden godkänner dagordningen 

Reservationer  

Thomas Nilsson (S), Elek Oksenfeld (S) och Elisabet Blomdahl (S) reserve-
rar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Nämndens behandling 
Ordförande yrkar på att informationsärende Österslövs skola läggs till på 
dagordningen. 

Thomas Nilsson (S), Elek Oksenfeld (S) och Elisabet Blomdahl (S) yrkar på 
att lägga till ett ärende på dagordningen enligt följande:  

”Den socialdemokratiska gruppen finner att månadsrapporterna generellt 
bör behandlas och godkännas av nämnden. Givet den kostnadsökning som 
följt nya centrala reningsverket finner den socialdemokratiska gruppen att 
strukturen för hur nämnden hanterar månadsrapporter inte kan vänta och 
vill att ett ärende, gällande månadsrapport för centrala reningsverket, 
införs på dagordningen.  Som syftar till att ge nämnden möjlighet att beslu-
ta kring att godkänna, inte godkänna eller återremittera månadsrapporten 
för komplettering.  

Den Socialdemokratiska gruppen yrkar med anledning av ovanståen-
de att dagordning kompletteras med ett beslutsärende gällande in-
formationsärende  
”Månadsrapport april 2022 för utbyggnad av CRV.”   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

I händelse av att detta inte vinner gehör kommer den socialdemokratiska 
gruppen reservera sig emot fattat beslut.” 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Thomas Nilsson med fleras förslag mot ordförandes 
förslag till dagordning och finner att tekniska nämnden beslutar att god-
känna ordförandes förslag till dagordning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 70 

Uppföljning medarbetare kvartal 1 2022 
Änr TN 2022/1016 

Beslut 
• Att tekniska nämnden godkänner uppföljningen 

 

Sammanfattning 
Personalrapporten innefattar redovisning januari t.o.m. mars 2022.  
Rapporten omfattar antal årsarbetare, antal anställda, könsfördelning, 
sysselsättningsgrad, sjuktal och frisktal m.m. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att tekniska nämnden godkänner uppföljningen 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-04-26 

Rapport uppföljning medarbetare mars 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 71 

Ekonomisk rapport april 2022 
Änr TN 2022/209 

Beslut 
• Tekniska nämnden godkänner rapporten 

• Tekniska nämnden ger uppdrag till tekniska förvaltningen att till nästa 
nämnd återkomma med en åtgärdsplan om hur det prognostiserat un-
derskottet på 8 miljoner på skattefinansierat och 5 miljoner för VA kan 
hanteras inom ramen för att nå en budget i balans 

Reservationer 

Thomas Nilsson (S), Elek Oksenfeld (S) och Elisabet Blomdahl reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut 

Nämndens behandling 
Ordförande föreslår följande tillägg till beslutet: 

”Tekniska nämnden ger uppdrag till tekniska förvaltningen att till nästa 
nämnd återkomma med en åtgärdsplan om hur det prognostiserat under-
skottet på 8 miljoner på skattefinansierat och 5 miljoner för VA kan hante-
ras inom ramen för att nå en budget i balans.” 

Thomas Nilsson (S), Elek Oksenfeld (S) och Elisabet Blomdahl (S) föreslår 
skriftligt följande tillägg till beslutet: 

”Den socialdemokratiska gruppen yrkar på tillägg enligt följande attsatser i 
beslutet: 

att Tekniska förvaltningen uppdras att bereda och tillskriva kommunsty-
relsen för Tekniska nämnden och begära budgetkompensation i enlighet 
med nu prognostiserat underskott 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

I händelse av att detta inte vinner gehör reserverar sig den socialde-
mokratiska gruppen mot beslut i ärendet 2022-05-19 med följande 
reservation som tillförs protokollet: 

Den socialdemokratiska gruppen finner att det prognostiserade budgetun-
derskottet överstiger vad som är rimligt att överkomma med enbart eko-
nomistyrning. Den redan ansträngda verksamheten kan inte banta verk-
samheten, i syfte att nå budgetbalans, utan att frångå nödvändig genomfö-
randegrad av verksamhetsplanering. Detta riskerar att drabba invånare 
såväl som revisorernas uppmärksamhet och dom. Den Socialdemokratiska 
gruppen föreslog att Tekniska nämnden skall besluta att tillskriva kom-
munstyrelsen och begära budgetkompensation i enlighet med prognostise-
rat underskott. Detta syftar till att, att från politiskt håll, ge ett inriktnings-
beslut för förvaltningen. Att likt Den styrande Alliansen och SD låta bud-
getavvikelsen kvarstå i prognosen utan eget agerande kan inte beskrivas på 
annat sätt än ansvarslöst och synliggör det bristande ledarskapet ifrån 
styret. Att ta ställning för att verksamhetsplanen skall genomföras hade 
skapat ett lugn för förvaltningen, som länge jobbat i en förändringsintensiv 
vardag. Den socialdemokratiska gruppens uppfattning fortsatt är att nöd-
vändig och planerad drift skall genomföras, med totalt ansvarstagande från 
Politiken. Med anledning av ovanstående beskrivning reserverar sig den 
socialdemokratiska gruppen mot fattat beslut.” 

Propositionsordning 

Ordförande ställer tekniska förvaltningens förslag till beslut mot sitt eget 
förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt ordföran-
des förslag till beslut.  

Ordförande ställer sitt eget förslag till beslut mot Thomas Nilsson (S) med 
fleras förslag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes 
förslag till beslut.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning april 2022. 

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 2022-04-25 

Månadsrapport april 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 72 

Riskanalys huvudprocesser 2022 
Änr TN 2021/2602 

Beslut 
• Tekniska nämnden föreslås godkänna uppdaterad riskanalys över 

förvaltningens huvudprocesser. 

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden beslutade i mars 2013 att förvaltningen ska införa ett 
strukturerat ramverk för intern kontroll som en följd av revisionsrapport 
”Självdeklaration Intern kontroll”. Som ett led i detta arbete upprättades en 
riskanalys över förvaltningens huvudprocesser 2014, vilken antogs av 
tekniska nämnden i mars samma år.  

Riskanalysen är ett levande dokument och ska uppdateras/fastställas 
årligen. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Tekniska nämnden föreslås godkänna uppdaterad riskanalys över 

förvaltningens huvudprocesser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-04-26 

Riskanalys huvudprocesser (bilaga 1) 

Flödesschema huvudprocesser (bilaga 2) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 73 

VA-strategi för Kristianstads kommun 
Änr TN 2021/1055 

Beslut 
Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen 

Föreslå Kommunfullmäktige 

• Att godkänna reviderat förslag till VA-strategi.   

Reservationer 

Thomas Nilsson (S), Elek Oksenfeld (S) och Elisabet Blomdahl (S) reserve-
rar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Nämndens behandling 
Yrkande 

Thomas Nilsson (S), Elek Oksenfeld (S) och Elisabet Blomdahl (S) föreslår 
skriftligt följande tillägg till beslutet: 

”Den socialdemokratiska gruppen yrkar på tillägg enligt följande attsatser i 
beslutet: 

Att Tekniska förvaltningen uppdras att bereda och presentera en VA-plan 
för planerad verksamhet 2023-2025 som harmoniserar med av 2019-05-
16, för tekniska nämnden, presenterade Rapport VA-taxa 2020-2025 

Att Tekniska förvaltningen planerar verksamhet gällande Vatten och av-
lopp i enlighet med, av Tekniska nämnden framtida, beslutad VA-plan för 
verksamhetsåret 2023 

I händelse av att detta inte vinner gehör reserverar sig den socialde-
mokratiska gruppen mot beslut i ärendet 2022-05-19 med följande 
reservation som tillförs protokollet: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Den socialdemokratiska gruppen framför stark kritik mot arbetsgången 
gällande VA-Strategin och avsaknaden av VA-plan som beslutsärende. S-
gruppen häpnas över den överlåtelse av kostnadsstyrning som tillåts ske, 
från de förtroendevalda, till förvaltningens ledningsstab. I Strategin anges 
att ”Kommunen har genom sin bebyggelseplanering möjlighet att styra 
utvecklingen av VA-taxan” och de planeringsdokument som ligger till grund 
för verksamhetens tillkommande kostnader lämnas utanför beslutsären-
det. Strategin syftar till att politiken fastställer ett visionsdokument som 
förvaltningen utifrån får skapa den kostnadsutveckling som förvaltningen 
finner rättfärdigad. Att enda möjligheten till politiskt kontrollerad kost-
nadsstyrning och utveckling av VA-taxan menas bygga på övergripande 
bebyggelseplanering är att frånta den demokratiskt valda Nämnden dess 
funktion som VA huvudman. S-gruppen motsäger sig att politiken förväntas 
formulera en framtida taxa som bygger på förvaltningens ”levande” Excel 
dokument, som agerar planeringsverktyg, i avsaknaden av en uppdaterad 
VA-plan för framtiden.  

Enligt S-gruppen är VA-taxan dels ett politiskt styrmedel för att påverka 
konsumtionen av, och tillgången till, vårt viktigaste livsmedel. Den skall 
även vara ett politiskt beslutat ramverk för förvaltningen att arbeta och 
planera utifrån. Att i den kontexten inte behandla en genomförandeplan, en 
VA-plan, tillsammans med att rekommendera kommunen att fastslå en 
strategi förefaller som fel väg att gå. 

Med anledning av ovanstående reserverar sig den socialdemokratiska 
gruppen från fattat beslut i ärendet.” 

Propositionsordningen 

Ordförande ställer tekniska förvaltningens förslag till beslut mot Thomas 
Nilsson (S) med fleras förslag till beslut och finner att nämnden beslutar 
enligt tekniska förvaltningens förslag till beslut.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen har i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret, planav-
delningen och mark och exploateringsavdelningen tagit fram ett förslag till 
VA-strategi. Denna VA-strategi är en revidering av tidigare VA-plan. Re-
missrunda till berörda förvaltningar genomfördes under hösten 2021. VA-
strategins textdel beskriver övergripande inriktning. Detaljer kring projekt, 
tidsramar och ekonomi finns beskrivet i Verksamhetsplaneringen (VP) som 
är ett Exceldokument. VP är ett arbetsmaterial som ständigt revideras. 
Under året kommer tillägg och ändringar att kontinuerligt göras. I verk-
samhetsplaneringen finns till största del projekt med planeringshorisont 
1–5 år. 

VA-strategin skall bidra till att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning 
som säkerställer invånarnas behov av god och säker dricksvattenförsörj-
ning samt miljö- och hälsomässigt säker avloppsförsörjning. Detta ska 
bidra till att sjöar och vattendrag inte försämras och når/håller god ekolo-
gisk status. VA-verksamheten ska drivas och utvecklas på ett säkert sätt så 
att negativa effekter för människa, miljö och samhälle undviks, idag och i 
framtiden. Vid utbyggnad av allmänt VA ska dimensionering ske med hän-
syn till kommande utbyggnad baserad på prognosticerad befolknings-
mängd. 

Bakgrund till ändring i nomenklaturen kring strategi/plan grundar sig på 
nödvändigheten att skilja den tidigare VA-planen som vilade på kunskaper 
som fanns 2015 och strategin är baserad på erfarenheter från de delar som 
var bra och de som var mindre bra i tidigare dokument. VA-strategin inne-
håller nu generell beskrivning av arbetssätt och kontaktytor mot andra 
förvaltningar samt myndigheter. I strategin ingår dessutom en verksam-
hetsplanering som kan ändras löpande beroende på omvärldsfaktorer och 
aktuella beroenden inom kommunen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      4 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen 

Föreslå Kommunfullmäktige 

• Att godkänna reviderat förslag till VA-strategi.   

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-26 

VA-strategi för Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 74 

Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten 
och avloppsanläggningar 2023 
Änr TN 2022/796 

Beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige: 

• Att fastställa ny VA-taxa att gälla fr om den 1 januari 2023 enligt 
bilaga, VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggningar 2023. 

Reservationer 

Thomas Nilsson (S), Elek Oksenfeld (S) och Elisabet Blomdahl (S) reserve-
rar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Nämndens behandling 
Yrkande 

Thomas Nilsson (S), Elek Oksenfeld (S), och Elisabet Blomdahl (S) föreslår 
skriftligt följande tillägg till beslutet: 

”Den socialdemokratiska gruppen yrkar på följande förslag till beslut: 

Att Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-
mäktige att fastställa en VA taxa med 9% uppräkning av brukningsavgift 
från 2022 års taxa  

Att Tekniska förvaltningen uppdras att bereda och presentera en VA-plan 
för planerad verksamhet 2023-2025 som harmoniserar med av 2019-05-
16, för tekniska nämnden, presenterade Rapport VA-taxa 2020-2025 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Att Tekniska förvaltningen planerar verksamhet gällande Vatten och av-
lopp i enlighet med, av Tekniska nämnden framtida, beslutad VA-plan för 
verksamhetsåret 2023 

I händelse av att detta inte vinner gehör reserverar sig den socialde-
mokratiska gruppen mot beslut i ärendet 2022-05-19 med följande 
reservation som tillförs protokollet: 

Den socialdemokratiska gruppen framför stark kritik mot arbetsgången 
gällande VA-Taxa. S-gruppen häpnas över den överlåtelse av kostnadsstyr-
ning som tillåts ske, från de förtroendevalda, till förvaltningens lednings-
stab. I VA-Strategin anges att ”Kommunen har genom sin bebyggelseplane-
ring möjlighet att styra utvecklingen av VA-taxan” och de planeringsdoku-
ment som ligger till grund för verksamhetens tillkommande kostnader 
lämnas utanför beslutsärendet. Det saknas en politiskt beslutad VA-plan 
som tar sikte på hur verksamhetens kostnader skall utvecklas och de poli-
tiska prioriteringarna är inte vägledande i planeringsarbetet mer än en 
övergripande strategi, som helt utesluter kostnadsstyrning i sin uppbygg-
nad. Taxan skall vara gränssättande för planeringen av investeringar och 
drift, anser S-gruppen. Det bör av det skälet vara en tydlig koppling mellan 
besluten om investeringar, genomförandeplaner och taxa. Enligt vår me-
ning skall politiken vara vägledande och ansvarsbärande för såväl kost-
nadsutveckling som för ambition och leverans för VA-kollektivet. 

Med anledning av ovanstående reserverar sig den socialdemokratiska 
gruppen från fattat beslut i ärendet.”  

Propositionsordningen 

Ordförande ställer tekniska förvaltningens förslag till beslut mot Thomas 
Nilsson (S) med fleras förslag till beslut och finner att nämnden beslutar 
enligt tekniska förvaltningens förslag till beslut.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Sammanfattning 
VA-taxans brukningsavgifter har höjts årligen sedan 2017. För att täcka de 
kommande kostnadsökningarna, framför allt på grund av ökade investe-
ringsbehov och eftersatt underhåll av verk och ledningsnätet samt att få 
resultatfonden i balans, föreslås en höjning av brukningsavgiften med 10 % 
från 2023-01-01. En fortsatt årlig översyn av VA-taxan rekommenderas 
framgent för att minimera osäkerheten i antaganden vad gäller ränta på 
lånat kapital, genomförandegraden på planerade investeringar, samt för att 
täcka eventuella oförutsedda händelser. 

Anläggningsavgiften skall regleras enligt beslutad VA-taxa med avseende 
på index. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige: 

• Att fastställa ny VA-taxa att gälla fr om den 1 januari 2023 enligt 
bilaga, VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggningar 2023. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-04-21 

 
VA–taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ningar 2022 

 
PM - VA taxa 2023 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 75 

Remissvar tillståndsansökan Sveriges stärkelsepro-
ducenter 
Änr TN 2020/2849 

Beslut 
• Att upphäva tidigare taget beslut TN § 28, 2022-03-03 

• Att godkänna förvaltningens remissvar till Länsstyrelsen dn. 551-
40756-2020 daterat 2022-02-07. 

 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har givits möjlighet att kommentera Sveriges stär-
kelseproducenters, svar till Länsstyrelsen.  

Tekniska förvaltningen rekommenderar att ansökan om utökad verksam-
het tillstyrks. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att upphäva tidigare taget beslut TN § 28, 2022-03-03 

• Att godkänna förvaltningens remissvar till Länsstyrelsen dn. 551-
40756-2020 daterat 2022-02-07. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-04-25 

Yttrande på ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Sveriges Stär-

kelseproducenter 

Ansökan tillstånd till miljöfarlig verksamhet 

Aktbilaga 1 utan sekretesshandlingar 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Aktbilaga 2 utan bilaga 

Information 2020-10-22 

Information 2020-11-24 

Kompletteringsförfrågan Sveriges Stärkelseproducenter 

Svar Kompletteringsförfrågan 20210115 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 76 

Initiativärende - Trafiksituationen i Hammar 
Änr TN 2021/650 

Beslut 
• Att anse initiativärendet besvarat  

 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har inkommit med ett initiativärende på tekniska 
nämnden 2021-03-25 gällande trafiksituationen i Hammar. De begär att 
tekniska förvaltningen utreder trafiksituationen i Hammar och möjligheten 
att ta bort busshindret "proppen" eller i andra hand flytta det längre väs-
terut.  

2021-03-25 § 28 överlämnade tekniska nämnden ärendet till förvaltningen 
för beredning.  

Förvaltningens svar. Ansvaret för den övergripande och strategiska trafik-
planeringen inom Kristianstads kommun ligger på kommunledningskonto-
ret (KLK).  Då aktuellt initiativärende till stora delar handlar om den stra-
tegiska trafikplaneringen av stadsdelen Hammar återfinns ansvaret således 
hos KLK. 

KLK lät 2021 utföra en trafikutredning för Hammar dels på grund av nuva-
rande trafiksituationen men även på grund av kommande exploateringar i 
området. Trafikutredningen föreslår att Blekingevägen inte öppnas upp för 
biltrafik.   

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att anse initiativärendet besvarat  
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-04-28 

Beslut TN 2021-03-25 § 28 Initiativärende trafiksituationen i Hammar 

Initiativärende trafiksituationen i Hammar 2021-03-20  
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 77 

Medborgarförslag - Stans roligaste lekplats när det 
regnar - byggd i scouternas anda 
Änr TN 2021/1592 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Balsby, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs en lek-
plats som är som roligast när det regnar. 

Tekniska förvaltningen svarar det är en bra idé eftersom det i kommunen 
inte finns något liknande och utrymme finns med en naturlig tillströmning 
av vatten när det regnar. Men det kräver en utredning/förstudie för att 
stämma av förutsättningar. 

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

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-08 

Medborgarförslag 2021-07-06 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 78 

Medborgarförslag - Bygg farthinder på Fullriggarvä-
gen i Åhus 
Änr TN 2021/2289 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs farthinder 
på Fullriggarvägen i Åhus. 

Tekniska förvaltningen svarar att vi kommer att göra en trafikmätning och 
därefter ta ställning till om och vad som behöver göras. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-09 

Medborgarförslag 2021-09-27 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 79 

Medborgarförslag - Renovering av gamla järnvägs-
bron över Helge å vid Finlandshusen i Kristianstad 
Änr TN 2021/2290 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, har inkommit med ett medborgarförslag där 
man vill snygga till och måla gamla järnvägsbron över Helge å. 

Tekniska förvaltningen svarar att det kommer att göras när en större 
renovering görs av bron som finns med i brorenoveringsplanen. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-08 

Medborgarförslag 2021-09-27 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 80 

Medborgarförslag - Sänk hastigheten från 70km/h 
till 40km/h förbi korsningen Snälltågsvägen/Kung 
Knuts Väg 
Änr TN 2021/2291 

Beslut 
• Att bifalla medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, har inkommit med ett medborgarförslag där 
man vill sänka hastigheten på Snälltågsvägen förbi korsningen vid Kung 
Knuts väg och ev bygga farthinder. 

Tekniska förvaltningen svarar att vi kommer att förlänga sträckan med 
40km/tim förbi korsningen och utföra en trafikmätning för att mäta effek-
ten av hastighetssänkningen.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att bifalla medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-08 

Medborgarförslag 2021-09-27 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 81 

Medborgarförslag - Tidsbegränsa parkeringsplats på 
Sjögatan 
Änr TN 2021/2292 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Åhus, har inkommit med ett medborgarförslag där man vill 
ändra tidsbegränsningen på parkeringsplats på Sjögatan Åhus. 

Tekniska förvaltningen svarar att man ska göra en utredning av parke-
ringsmöjligheter eftersom det berör hela gatan och kan få stora effekter för 
många. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03- 09 

Medborgarförslag 2021-09-27 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 82 

Medborgarförslag - Hundlatriner i södra Äspet i Åhus 
Änr TN 2021/2293 

Beslut 
• Att bifalla medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Åhus, har inkommit med ett medborgarförslag där man före-
slår fler hundlatriner i Södra Äspet. 

Tekniska förvaltningen svarar, eftersom det finns endast en så behövs det 
fler och vi kommer att sätta upp dessa. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att bifalla medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänstutlåtande daterat 2022-03-22 

Medborgarförslag 2021-09-27 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 83 

Medborgarförslag - Sätt upp hundlatriner vid pro-
menadvägarna i nya Prästaskogen 
Änr TN 2021/2298 

Beslut 
• Att bifalla medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, har inkommit med ett medborgarförslag där 
man föreslår att hundlatriner sätts upp i Prästaskogen. 

Tekniska förvaltningen svarar att nu när gångstigarna är uppfräschade 
kommer vi sätta upp hundlatriner i Prästaskogen. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att bifalla medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-22 

Medborgarförslag 2021-09-27 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 84 

Medborgarförslag - Höj felparkeringsavgiften i 
Kristianstads kommun 
Änr TN 2021/2299 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, har inkommit med ett medborgarförslag och vill 
höja felparkeringsavgiften i Kristianstad eftersom de legat stilla länge och 
bör hamna i nivå med vår grannkommun. 

Tekniska förvaltningen svarar att detta finns med i kommunens trafikplan 
och kommer att ses över. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-09 

Medborgarförslag 2021-09-28 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 85 

Medborgarförslag - Hundrastgård vid Sommarlust 
Änr TN 2021/2300 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

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

Förvaltningen svarar att det finns en i Björket c:a 300 meter därifrån. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-17 

Medborgarförslag 2021-09-28 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 86 

Medborgarförslag - Enkelriktning av Vångavägen 
med infart från Tegelbruksvägen 
Änr TN 2021/2301 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, har lämnat ett medborgarförslag om att enkel-
rikta Vångavägen eftersom många bilar felparkeras på båda sidor vägen 
och att vägen används som genomfartsväg. 

Tekniska förvaltningen svarar att det är ett problem på flera vägar i områ-
det och eftersom det är få genomfartsvägar i området går det inte att enkel-
rikta en eller flera vägar och parkeringssituationen blir knappast bättre 
utan flyttas till närliggande gator. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-09 

Medborgarförslag 2021-09-28 
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Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 87 

Medborgarförslag - Höj hastigheten på Snapphane-
vägen sträckan Härlövsängaleden - Tegelbruksvä-
gen 
Änr TN 2021/2302 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, har inkommit med ett medborgarförslag där 
man vill höja hastigheten på Snapphanevägen och få ny asfalt lagd på sam-
ma väg. 

Tekniska förvaltningen svarar att hastigheten inte kommer att höjas ef-
tersom denna sänkning är ett steg att minska bullret hos boende intill och 
asfalteringen ska först utredas. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-10 

Medborgarförslag 2021-09-28 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 88 

Medborgarförslag - Farthinder på Kvarnäsvägen i 
Viby vid korsning med gång och cykelväg 
Änr TN 2021/2303 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Viby, har inkommit med ett medborgarförslag där man vill att 
det byggs ett farthinder på Kvarnvägen i Viby vid korsningen med en GC 
väg. 

Tekniska förvaltningen svarar att vi kommer att göra en trafikmätning och 
därefter vidta åtgärder som anses nödvändiga. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-24 

Medborgarförslag 2021-09-28 
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Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 89 

Medborgarförslag - Ridspår längs del av cykelvägen 
mellan Everöd och Degeberga 
Änr TN 2021/2671 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Everöd, föreslår i ett medborgarförslag att en grusad bädd 
anläggs längs GC vägen mellan Everöd och Degeberga för ridning eftersom 
GC vägen numera är asfalterad trots att det är rid förbud på GC vägen. 

Tekniska förvaltningen svarar att eftersom det är förbud att rida på GC 
vägen anläggs det inte en grusad bädd längs GC vägen. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-30 

Medborgarförslag 2021-10-29 
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Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 90 

Medborgarförslag - Ridväg längs banvallen mellan 
Everöd och Degeberga 
Änr TN 2021/2675 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Degeberga, föreslår i ett medborgarförslag att det anläggs en 
grusad remsa längs med GC vägen mellan Everöd och Degeberga för att 
användas som ridstig. 

Förvaltning svarar att eftersom det är ridförbud längs GC vägen kommer vi 
inte att anlägga en grusad remsa. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-10-28 

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-30 
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Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 91 

Medborgarförslag - Fler boendeparkeringar på Ös-
termalm 
Änr TN 2021/3189 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, har inlämnat ett medborgarförslag om att utöka 
antalet boendeparkeringar på Östermalm. 

Tekniska förvaltningen svarar att gatuparkeringarna är främst till för 
allmänheten. Det är eftersträvansvärt att det finns en balans i antalet par-
keringsplatser för allmänhet och boende. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-06 

Medborgarförslag 2021-12-29 
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TN § 92 

Redovisning av delegeringsbeslut maj 2022 
Änr TN 2022/10 

Beslut 
• Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

 

Sammanfattning 
Änr TN 2022/10, Hid TN 2022. 4709 

Tekniska förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på tekniska nämn-
dens sammanträde 19 maj. 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-05-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 93 

Delgivningar och informationer 
Änr TN 2022/192 

Beslut 
• Till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Investeringsprojekt 
Uppföljning styrkort med resultatmål 2022 
Ledningsförnyelse 
Härlöv – Långebrogatan 
Belysningsplan – Status 
Badriket 
SAR-BAS-Syd 
CRV 
Österslöv skola 
Förvaltningschefen informerar 
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