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Ersättare  Thomas Nilsson (S)  
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Maria Törnqvist,  
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 Rickard Wilhelmsson, 
Avdelningschef 

Christer Nothnagl,  
Avdelningschef 

Anna Borg.  
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 Jonas Nilsson,  
Informatör 
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Förvaltningssekreterare 
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 Karin Riddersporre, 
Avtalscontroller KLK § 118 

Hannes Olbers 
Upphandlingschef KLK § 118 

Anna Jönsson 
Planeringsingenjör  

 Anna Palm, 
Enhetschef 

Jens Svensson, 
Kommunal  

    

 Utses att justera Martin Hallingström Skoglund    

Justeringens 
tid och plats 

 

Tekniska förvaltningen 2022-06-23 08:45 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................... Paragrafer 
 Charlotte Holmgren 

94–118 

 

 
Ordförande ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Qalinle Dayib   

 
Justerare ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Martin Hallingström Skoglund    

ANSLAG/BEVIS 
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 
 

Styrelse/Nämnd Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2022-06-23 Datum då  
anslaget tas ned 

2022-07-15 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

Underskrift  .............................................................................................................. 

        
Charlotte Holmgren 

 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 94 

Fastställande av dagordning 
     

Beslut 
• Ärende 30, Viable Cities - Klimatneutrala Kristianstad 2030 bordläggs 

• Ärende 33, ASOS/VA bordläggs 

• Tekniska nämnden godkänner dagordningen 

Reservationer 

Martin Hallingström Skoglund (S), Eva Linder (S), Elek Oksenfeld (S) och 
Thomas Nilsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet 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 kvartalsrapport maj 2022 projekt CRV, införs på 
dagordningen.  Som syftar till att ge nämnden möjlighet att besluta kring 
att godkänna, inte godkänna eller återremittera månadsrapporten för 
komplettering.  

Den Socialdemokratiska gruppen yrkar med anledning av ovanstående 
att dagordning kompletteras med ett beslutsärende till nuvarande 
informationsärende för Kvartalsrapport maj CRV” 
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Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-06-22   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Martin Hallingström Skoglund (S), Eva Linder (S), Elek Oksenfeld (S) och 
Thomas Nilsson (S) yrkar skriftligt på att lägga till ett ärende på dagord-
ningen 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 kvartalsrapport maj 2022 projekt CRV, införs på 
dagordningen.  Som syftar till att ge nämnden möjlighet att besluta kring 
att godkänna, inte godkänna eller återremittera månadsrapporten för 
komplettering.  

Den Socialdemokratiska gruppen yrkar med anledning av ovanstående 
att dagordning kompletteras med ett beslutsärende till nuvarande 
informationsärende för Kvartalsrapport maj CRV   

I händelse av att detta inte vinner gehör kommer den socialdemokratiska 
gruppen reservera sig emot fattat beslut och lämnar ovanstående beskriv-
ning och yrkande som skriftlig reservation” 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Martin Hallingström Skoglund med fleras förslag mot 
ordförandes förslag till dagordning och finner att tekniska nämnden beslu-
tar att godkänna ordförandes förslag till dagordning. 
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TN § 95 

Ekonomisk rapport maj 2022 
Änr TN 2022/209 

Beslut 
• Tekniska nämnden godkänner rapporten 

Reservationer 

Martin Hallingström Skoglund (S), Eva Linder (S), Elek Oksenfeld (S) och 
Thomas Nilsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
förslag enligt följande: 

” Den socialdemokratiska gruppen finner att det prognostiserade bud-
getunderskottet överstiger vad som är rimligt att överkomma med enbart 
ekonomistyrning. Den redan ansträngda verksamheten inom Anläggning 
och Fastighetsteknik kan inte banta verksamheten, i syfte att nå budgetba-
lans, utan att frångå nödvändig genomförandegrad av verksamhetsplane-
ring. Detta riskerar att drabba invånare såväl som revisorernas uppmärk-
samhet och dom. Den Socialdemokratiska gruppen föreslog att Tekniska 
nämnden skall besluta att tillskriva kommunstyrelsen och begära budget-
kompensation i enlighet med prognostiserat underskott. Detta syftar till 
att, från politiskt håll, ge ett inriktningsbeslut för förvaltningen.  

Att ta ställning för att planerad verksamhet på Fastighetstekniks- och 
Anläggningsavdelningen skall genomföras hade skapat ett lugn för förvalt-
ningen, som länge jobbat i en förändringsintensiv vardag. Den socialdemo-
kratiska gruppens uppfattning är fortsatt att nödvändig och planerad drift 
skall genomföras, med totalt ansvarstagande från politiken. Med anledning 
av ovanstående beskrivning reserverar sig den socialdemokratiska grup-
pen mot fattat beslut.” 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Martin Hallingström Skoglund (S), Eva Linder (S), Elek Oksenfeld  (S) och 
Thomas Nilsson (S) yrkar skriftligt enligt följande:  

” 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 skattefinansierat  

I händelse av att detta inte vinner gehör reserverar sig den socialde-
mokratiska gruppen mot beslut i ärendet 2022-06-22 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 inom Anläggning och 
Fastighetsteknik kan inte banta verksamheten, i syfte att nå budgetbalans, 
utan att frångå nödvändig genomförandegrad av verksamhetsplanering. 
Detta riskerar att drabba invånare såväl som revisorernas uppmärksamhet 
och dom. Den Socialdemokratiska gruppen föreslog att Tekniska nämnden 
skall besluta att tillskriva kommunstyrelsen och begära budgetkompensa-
tion i enlighet med prognostiserat underskott. Detta syftar till att, från 
politiskt håll, ge ett inriktningsbeslut för förvaltningen.  

Att ta ställning för att planerad verksamhet på Fastighetstekniks- och 
Anläggningsavdelningen skall genomföras hade skapat ett lugn för förvalt-
ningen, som länge jobbat i en förändringsintensiv vardag. Den socialdemo-
kratiska gruppens uppfattning är fortsatt att nödvändig och planerad drift 
skall genomföras, med totalt ansvarstagande från politiken. Med anledning 
av ovanstående beskrivning reserverar sig den socialdemokratiska grup-
pen mot fattat beslut” 
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Tekniska nämnden 2022-06-22   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Propositionsordning 

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

 

Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning maj 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 2022-05-19 

Månadsrapport maj 2022 
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TN § 96 

Åtgärdsplan för en budget i balans 2022 
Änr TN 2022/209 

Beslut 
• Att tekniska förvaltningen uppdras att bereda och tillskriva kommun-

styrelsen för tekniska nämnden och begära budgetkompensation i en-
lighet med nu prognostiserat underskott gällande skattefinansierad 
verksamhet 

• Att de föreslagna åtgärderna gällande taxe-finansierade vatten och 
avloppsverksamhet inarbetas i en åtgärdsplan för att begränsa taxe-
höjningen 2024 till max 10% gällande brukningsavgift 
 

Reservationer: 
Qalinle Dayib (C), Ralph Reymers (-), Christina Höök (L) Erik Jönsson (KD) 
och Lennart Nilsson (C) reserverar sig skriftligt enligt följande: 

”Alliansen i tekniska nämnden reserverar sig mot beslutet TN 2022/209 till 
förmån för förvaltningens förslag gällande åtgärdsplan för en budget i 
balans 2022.” 

Nämndens behandling 
Ajournering 

Mötet ajourneras i 5 min 

Yrkanden 

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) yrkar skriftligt följande förslag till beslut: 

” Att Tekniska förvaltningen uppdras att bereda och tillskriva kommunsty-
relsen för Tekniska nämnden och begära budgetkompensation i enlighet 
med nu prognostiserat underskott gällande skattefinansierad verksamhet 
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Tekniska nämnden 2022-06-22   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Att de föreslagna åtgärderna gällande taxe-finansierade Vatten och av-
loppsverksamhet inarbetas i en åtgärdsplan för att begränsa taxehöjningen 
2024 till max 10% gällande brukningsavgift” 

Qalinle Dayib (C), Ralph Reymers (-), Christina Höök (L) Erik Jönsson (KD) 
och Lennart Nilsson (C) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag till 
beslut. 

Propositionsordning 

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

 

Sammanfattning 
Vid tekniska nämndens möte den 19 maj 2022 gav nämnden uppdraget till 
tekniska förvaltningen att till nästa nämnd återkomma med en åtgärdsplan 
för hur det prognostiserade underskottet på 8 miljoner på skattefinansierat 
och 5 miljoner för VA kan hanteras inom ramen för att nå en budget i ba-
lans. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 

• Att godkänna förvaltningens förslag till åtgärdsplan för en budget i 
balans 2022 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-01 

Åtgärdsplan för en budget i balans 2022 
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TN § 97 

Granskning av intern kontroll - Bidrag för enskild väg 
Änr TN 2022/635 

Beslut 
 

• Att instämma med slutsatserna i revisionsrapporten och att översända 
detta yttrande som svar till internrevisionen. 

• Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en policy gällande bidrag för 
enskilda vägar. 

Reservationer 

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

Nämndens behandling 
Yrkande 

Ordförande Qalinle Dayib (C) föreslå att följande läggs till tekniska förvalt-
ningens förslag till beslut: 

- Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en policy gällande bidrag 
för enskilda vägar 

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag till 
beslut. 

Propositionsordning: 

Ordförande ställer tekniska förvaltningens förslag till beslut med tilläggs-
yrkandet mot Martin Hallingström Skoglund (S) med fleras förslag till 
beslut och finner att nämnden beslutar enligt tekniska förvaltningens 
förslag till beslut med tilläggsyrkandet.  
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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har 
PwC i november månad år 2021 genomfört en granskning av bidragsgiv-
ning till föreningar och studieförbund. Syftet med granskningen var att 
bedöma om ansvariga nämnder säkerställer en tillräcklig intern kontroll 
gällande hantering av bidrag till föreningar och studieförbund.   

Efter genomförd granskning är den revisionella bedömningen för tekniska 
nämnden att:   

Tekniska nämnden inte helt säkerställer en tillräcklig intern kontroll gäl-
lande hantering av bidrag för enskilda vägar.  

Utifrån genomförd granskning lämnar kommunrevisionen följande re-
kommendationer: 

Att tekniska nämnden säkerställer att det tas fram dokumenterade rutiner 
för de moment nämnden ansvarar för avseende handläggning och utbetal-
ning av vägbidrag. Nämnden bör även säkerställa att återkommande upp-
följning sker av vägbidrag, som grund till att få en bild av hur verksamhe-
ten fungerar. Samt att beakta utbetalningar av bidrag i sin riskanalys för 
kommande års internkontrollplan. 

Tekniska förvaltningen instämmer med slutsatserna i revisionsrapporten 
och har skrivit fram en rutin för hanteringen av bidrag för enskild väg där 
varje moment beskrivs för att minska risken för sårbarhet vid personal-
bortfall och förenkla kontroll. Tekniska förvaltningen kommer att informe-
ra tekniska nämnden varje år på mötet i april om utbetalda belopp. 
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Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
 

• Att instämma med slutsatserna i revisionsrapporten och att översända 
detta yttrande som svar till internrevisionen. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-25 

Rapport - Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 
och studieförbund 

Rutin för hantering av bidrag för enskild väg 
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TN § 98 

Redovisning av obesvarade och besvarade medbor-
garförslag 2022 
Änr TN 2022/1060 

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 samt medborgarförslag som är under beredning 
fr.o.m. 1 januari 2022 – 31 maj 2022. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Att godkänna redovisningen 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-06-22   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-23 

Obesvarade medborgarförslag januari-maj 2022 

Besvarade medborgarförslag januari-maj 2022 
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TN § 99 

Remiss klimat- och miljöplan 
Änr TN 2022/1111 

Beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige: 

• Att tekniska nämnden ställer sig positiv till remissen och föreslår att 
förslaget till klimat- och miljöplan för Kristianstads kommun (2022–
2026) antas med beaktande av de synpunkter som framförts nedan. 

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har fått ett förslag till ny klimat- och miljöplan för 
Kristianstads kommun för åren 2022–2026 på remiss. Klimat- och mil-
jöplanen omfattar kommunens arbete med klimat och energi samt de 
miljöområden som inte omfattas av andra styrdokument samt uppfyller 
lagkravet om kommunal energiplanering. 

Förslaget är väldigt ambitiöst vilket gör att det kommer att krävas samar-
beten över förvaltningsgränserna och tillskjutande av investeringsmedel 
för att säkerställa att alla mål kommer att vara möjliga att nå inom angivna 
tidsramar. Som exempel kan nämnas att utbyggnaden av solcellsanlägg-
ningar på kommunens fastigheter ska mer än dubbleras på bara tre år och 
ambitionen att alla egna arbetsmaskiner, arbetsfordon och arbetsredskap 
drivs med fossilfritt bränsle år 2028.  

Ambitionerna är bra varför förslaget bör bifallas. 
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Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige: 

• Att tekniska nämnden ställer sig positiv till remissen och föreslår att 
förslaget till klimat- och miljöplan för Kristianstads kommun (2022–
2026) antas med beaktande av de synpunkter som framförts nedan. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-08 
KSAU beslut § 80, 2022-04-20.  
Klimat- och miljöplan 2022–2026.  
Bilaga 1. Fördjupad åtgärdsbeskrivning.  
Bilaga 2. Åtgärd per ansvarig nämnd och bolag.  
Bilaga 3. Utvärdering av miljömålsprogram 2016–2020.  
Bilaga 4. Klimatredovisning 2022.  
Bilaga 5. Konsekvens av planens genomförande. 
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TN § 100 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen - 3060-22 
Änr TN 2020/2849 

Beslut 
• Att lämna föreslaget yttrande till förvaltningsrätten som sitt eget 

Deltar inte i beslutet 

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

Nämndens behandling 
Ajournering 

Mötet ajourneras i 5 min 

 

Sammanfattning 
Nämnden har fattat ett beslut om remiss tillståndsansökan Sveriges stär-
kelseproducenter. 

Lennart Faijermo har den 21 mars 2022 överklagat kommunens beslut att 
tillstyrka Sveriges stärkelseproducenters tillståndsansökan. Förvaltnings-
rätten har förelagt nämnden att yttra sig över överklagandet senast den 28 
juni 2022. 

Verksamheten anser att överklagandet ska avslås då beslutet tillkommit i 
laga ordning. 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-06-22   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Yttrande 

Förvaltningsrätten har att pröva överklagandet i den ordning som anges i 
13 kap. kommunallagen (KL). En sådan prövning får inte avse lämpligheten 
och skäligheten i det överklagade beslutet utan tar enbart sikte på om 
beslutet är olagligt enligt någon av de grunder som anges i 13 kap. 8 § KL. 
Prövningen av om ett kommunalt beslut ska upphävas får enligt 13 kap. 7 § 
KL grundas endast på de omständigheter som klaganden har hänvisat till.  

Nämnden anser att överklagandet ska avslås då det tillkommit i laga ord-
ning. 

Skäl för avslag 

Enligt 13 kap. 8 § KL gäller att ett överklagat beslut ska upphävas, om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller 
regionen, 

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

Som det får förstås gör Lennart Faijermo gällande att ordföranden och vice 
ordförande inte haft rätt att fatta beslut, utan istället bort återremittera 
enligt hans förslag, alltså att beslutet är fattat i strid med punkten 1. Ordfö-
rande samt vice ordförande har fått information från Lennart Faijermo som 
inte särskilt redovisats, eller föranlett nämnden att återremittera beslutsä-
rende om yttrande. Aktuellt ärende har beretts och ingivits till nämnden för 
beslut. Ett förslag om återremittering från en enskild tjänsteman kan inte 
binda nämndens ledamöter att följa detta, i strid med förslag i berett ären-
de. Inte heller har motparten ingivit sina synpunkter som medborgarför-
slag som hänskjutits till nämnden. Därmed är inte beslutet formellt felak-
tigt, jml 13 kap. 8 §, p 1 KL.  

Vidare får motpartens överklagande förstås som att motparten menar att 
prövning också skall ske i enlighet med KL 13 kap 8 §, punkten 4, att beslu-
tet strider mot lag eller annan författning. Det är tekniska nämndens upp-
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fattning att beslutet inte strider mot kommunallagens 2:8 på sätt som 
motparten hävdar. Kristianstads kommun har ett avtal med Sveriges stär-
kelseproducenter angående avledning av spillvatten. Företaget betalar för 
såväl bruk, som de utsläpp som görs och som avviker från normalt hus-
hållsspillvatten, såsom framgår av det avtal som ingivits av motparten. 
Inget riktat stöd utgår således.  

Vad Lennart Faijermo anfört i övrigt påverkar inte frågan om beslutets 
giltighet. Då beslutet tillkommit i laga ordning ska överklagandet avslås.       

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att lämna föreslaget yttrande till förvaltningsrätten som sitt eget 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-23 

Föreläggande mål 3060-22, 2022-04-28 

Anstånd beviljad angående ärende 551-40756-2020 
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TN § 101 

Systemval uppvärmningssystem nya CRV 
Änr TN 2018/2056 

Beslut 
• Tekniska nämnden beslutar att projektet väljer systemval alt 1, med 

installation av gaspannor och gasmotor, där all producerad gas kom-
mer att användas för värme- och elproduktion till processen. 

 

Sammanfattning 
Nuvarande system bör bytas ut då dessa har passerat sin tekniska livslängd 
och gaspannorna är lokaliserade i källaren på en kontorsbyggnad, vilket är 
en arbetsmiljörisk. Dessutom så uppfylles inte kravet på en översväm-
ningssäker placering. 

I projektet har tre alternativ arbetats fram. 

Alt 1 Nya gaspannor samt gasmotor för elproduktion installeras i annan 
byggnad. All gas används för uppvärmning och elproduktion internt inom 
CRV  
 
Alt 2 Nya gaspannor installeras i annan byggnad. Överskottet av produce-
rad gas säljs till C4 Energi. 
 
Alt 3 Försäljning av all gas och inköp av fjärrvärme via C4 Energi 
Skillnaden i årligt inbetalningsöverskott för alternativens specifika kostna-
der har tagits fram i en investeringskalkyl  
 
Utvärderingen visar att alt 1 är den mest fördelaktiga investeringen. 
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Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Tekniska nämnden beslutar att projektet väljer systemval alt 1, med 

installation av gaspannor och gasmotor, där all producerad gas kom-
mer att användas för värme- och elproduktion till processen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-27 

Presentation 2022-05-31 
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TN § 102 

Remissvar tillståndsansökan Sveriges stärkelsepro-
ducenter 
Änr TN 2020/2849 

Beslut 
• Att godkänna förvaltningens remissvar till Länsstyrelsen dn. 551-

40756-2020 daterat 2022-06-01. 

 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har givits möjlighet att kommentera Sveriges stär-
kelseproducenters, svar till Länsstyrelsen (2022-05-09).  

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

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att godkänna förvaltningens remissvar till Länsstyrelsen dn. 551-

40756-2020 daterat 2022-06-01. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-06-01 

Yttrande på ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Sveriges Stär-

kelseproducenter  

Remiss Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet - 551-40756-2020 

Ansökan tillstånd till miljöfarlig verksamhet 

Aktbilaga 1 utan sekretesshandlingar 

Aktbilaga 2 utan bilaga 

Information 2020-10-22 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-06-22   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Information 2020-11-24 

Kompletteringsförfrågan Sveriges Stärkelseproducenter 

Svar Kompletteringsförfrågan 20210115 
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TN § 103 

Lokal trafikföreskrift på Flötövägen, Åhus 
Änr TN 2021/897 

Beslut 
• Att godkänna förslaget på Kristianstads kommuns lokala trafikföre-

skrifter om högsta tillåten hastighet på Flötövägen. 1290 2022:165 

 

Sammanfattning 
I Åhus inom tätbebyggt område är bashastigheten 40 km/h enligt beslutad 
föreskrift om begränsad hastighet. På vissa gator inom området finns lokala 
trafikföreskrifter som föreskriver annan hastighet än bashastigheten. 
Flötövägen (delen inom tätbebyggt område) är en väg som i nuläget är 
reglerad med lokal trafikföreskrift 60 km/h på två delsträckor, bland annat 
ca 190 meter väster om cirkulationsplatsen.  

För att få en trafiksäkrare miljö, färre accelerationer samt minskad köbild-
ning på aktuell sträcka av Flötövägen föreslås Lokal trafikföreskrift för att 
upphäva nuvarande hastighet om 60 km/h till att i stället gälla bashastig-
heten 40 km/h. 

Trafikverket föreslår avslag på begäran om lokal trafikföreskrift i sitt re-
missvar.  

Polismyndigheten har ingen erinran på förslaget.  
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Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att godkänna förslaget på Kristianstads kommuns lokala trafikföre-

skrifter om högsta tillåten hastighet på Flötövägen. 1290 2022:165 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-31 

Förslag på Kristianstads kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 
tillåten hastighet på Flötövägen. 1290 2022:165 

Barnkonsekvensanalys 

Bilaga 1. Kristianstads kommuns lokala trafikföreskrifter om tätbebyggt 
område i Åhus. 1290 2020:520 

Bilaga 2. Kristianstads kommuns föreskrift om begränsad hastighet i Åhus. 
1290 2021:019 

Bilaga 3. Kristianstads kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 
hastighet på Flötövägen (väg 1648) i Åhus. 1290 2015:279 

Bilaga 4. Konsekvensutredning utförd av förvaltningen daterat 2022-04-26 

Bilaga 5. Remissvar från Trafikverket daterat 2021-05-07 

Bilaga 6. Remissvar från Polismyndigheten daterat 2022-05-02 
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TN § 104 

Medborgarförslag - Se över parkeringsmöjligheter 
längs Megalitvägen Vikingalekplatsen 
Änr TN 2021/2672 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Fjälkinge, föreslår i ett medborgarförslag att utöka parke-
ringsmöjligheten längs Megalitvägen i Fjälkinge mot området Megaliten 
och Vikingalekplatsen. Förslaget innefattar att utöka möjligheten att parke-
ra utmed vägen samt att tydliggöra parkeringsplatsernas avgränsning. 

Förvaltningen svarar att parkeringarna vid lekplatsen främst är avsedda 
för besökande till lekplatsen och inte som besöksparkeringar till privata 
fastigheter. Vid behov av utökade parkeringsmöjligheter anordnas dessa 
inom den egna fastigheten.   

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-05 

Medborgarförslag 2021-10-29 
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TN § 105 

Medborgarförslag - Bygg om korsningen vid Åvägen 
Åhus till en trevägsrondell 
Änr TN 2021/2673 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att anlägga en trevägs-
rondell i korsningen mellan Åvägen och Äspetvägen med motivering att 
trafiken har ökat, fartguppen leder till skakningar och oljud samt att kors-
ningen i dagsläget inte upplevs som säker. 

Förvaltningen svarar att inom trafikplanen som har tagits fram för Kristi-
anstad kommun pekas korsningen ut för att ingå i ett övergripande trafik-
säkerhetsprogram och kommer därför ses över i samband med detta. 

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

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-05 

Medborgarförslag 2021-10-29 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 106 

Medborgarförslag - Belysning samt förbättra sikten 
på cykelväg mellan Ulahallsvägen och lekplatsen vid 
Merkuriusvägen i Vä 
Änr TN 2021/2674 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat. 

Reservationer 

Martin Hallingström Skoglund (S), Eva Linder (S), Thomas Nilsson (S) och 
Elek Oksenfeld (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

” Den socialdemokratiska gruppen finner det uppdrag som givits gällande 
belysningsfrågor i kommunen generellt och att säkra en god funktion på 
landsbygden i synnerhet inte följer den genomförandeplan som förmedlats. 
Att i det läget behandla medborgarförslag som fallen inom uppdragets 
ramar är att möjliggöra ytterligare förseningar gällande det uppdrag för-
valtningen har att leverera på. Socialdemokraterna finner att ärendet 
behöver kompletteras vid en återremiss 

Med anledning av ovanstående yrkar Den Socialdemokratiska gruppen 
att ärendet återremiteras för att beredas när en fullgod och politiskt 
beslutad belysningsstrategi i enlighet med givna uppdrag finns att 
bedöma medborgarförslaget utifrån.” 
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Nämndens behandling 
Yrkande 

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S) och 
Thomas Nilsson (S) föreslår skriftligt att ärendet återremitteras enligt 
följande:  

” Den socialdemokratiska gruppen finner det uppdrag som givits gällande 
belysningsfrågor i kommunen generellt och att säkra en god funktion på 
landsbygden i synnerhet inte följer den genomförandeplan som förmedlats. 
Att i det läget behandla medborgarförslag som fallen inom uppdragets 
ramar är att möjliggöra ytterligare förseningar gällande det uppdrag för-
valtningen har att leverera på. Socialdemokraterna finner att ärendet 
behöver kompletteras vid en återremiss 

Med anledning av ovanstående yrkar Den Socialdemokratiska gruppen 
att ärendet återremiteras för att beredas när en fullgod och politiskt 
beslutad belysningsstrategi i enlighet med givna uppdrag finns att 
bedöma medborgarförslaget utifrån.  

I händelse av att detta inte vinner gehör kommer den socialdemokratiska 
gruppen reservera sig emot fattat beslut och lämnar ovanstående beskriv-
ning och yrkande som skriftlig reservation.” 

Propositionsordningen 

Ordförande ställer bifall respektive avslag till Martin Hallingström 
Skoglunds (S) med fleras förslag om att återremittera ärendet till förvalt-
ningen mot varandra och finner att tekniska nämnden avslår förslaget om 
att återremittera ärendet och beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
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Sammanfattning 
Medborgare, Vä föreslår i ett medborgarförslag trygghets- och säkerhets-
skapande åtgärder på cykelvägen mellan Ulahallsvägen och lekplatsen vid 
Merkuriusvägen i Vä. Förslaget innefattar dels att utöka belysningen utmed 
vägen och dels att se över växtligheten för att öka sikten. 

Förvaltningen svarar att inom kommunen pågår en översyn av belysningen 
i stad och på landsbygd. I nuläget finns det dock platser och orter med 
större behov av belysning än föreslagen plats. Grundat på att det finns 
alternativa gång- och cykelvägar i närheten som i dagsläget är belysta är 
det inte motiverat att utöka belysningen utmed föreslagen sträcka. Gällan-
de växtligheten relaterat till sikt och trygghet kan en översyn ske i sam-
band med driften av området.  

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

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-05  

Medborgarförslag 2021-10-29 
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TN § 107 

Medborgarförslag - Sänkt hastighet genom Balsby 
och övergångsställen 
Änr TN 2021/2678 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att hastigheten 
genom Balsby sänks och att övergångsställen skapas.  

Förvaltningen svarar att på grund av att Trafikverket är väghållare av 
Arkelstorpsvägen har kommunen inte förfogande att utföra åtgärderna 
enligt medborgarförslaget. Däremot kan frågorna lyftas inom kommunens 
fortsatta dialog med Trafikverket. 

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

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-19 

Medborgarförslag 2021-10-29 
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TN § 108 

Medborgarförslag - Trafiksituation Åsum - leda om 
den tunga trafiken utanför villaområden 
Änr TN 2021/2687 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att leda om den 
tunga trafiken utanför villaområden i Åsum. 

Tekniska förvaltningen svarar att i dagsläget pågår detaljplanearbeten av 
skyddsvallarna mot Helgeå vid Helgedal/Hedentorp och Vilan. I samband 
med detta förprojekteras även trafiklösningen vid Åsumvägen. I dagsläget 
finns dock inga tydliga svar kring vägens framtida utformning. 

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

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-19 

Medborgarförslag 2021-11-01 
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TN § 109 

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

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget. 

Reservationer 

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

”Den socialdemokratiska gruppen yrkar att Tekniska nämnden för egen 
del beslutar att Tekniska förvaltningen tillskriver Kommunstyrelsen 
med en rekommendation om att initiera en utredning som har till 
syfte att skapa en ändamålsenlig trafiksituation över Vramsån i Tol-
larp för både Gång, cykel och Bilburna trafikanter, med separata 
broförbindelser för GC och Bil.  

Gällande medborgarförslaget yrkar Den socialdemokratiska gruppen att 
medborgarförslaget anses besvarat, med besvarande grunden enligt: 

Då nya dragningar av gång och cykelväg och medföljande broförbindelser, 
likt det mycket bra förslag som anges av förlagsgivaren, är frågor som 
behandlas av Kommunstyrelsen och då medborgarförslagets vilja inte ryms 
inom befintlig budgetram för Tekniska nämnden kan inte förslaget bifallas. 
Detta då ingen investeringspost finns beredd och behandlad av Kommun-
styrelsen för angivna åtgärd. Dock kommer frågan om att tillskriva Kom-
munstyrelsen med nämnda åtgärd att behandlas som ett uppdragsyrkande 
i nämnden på initiativ av Socialdemokraterna. Den socialdemokratiska 
gruppen anser att medborgarförslaget tar sikte på en helt nödvändig åt-
gärd både enligt medborgarförslagets motiv, men även utifrån lämpliga 
åtgärder för att förenkla stråkförbindelse mellan kollektivtrafiken utanför 
samhället och Tollarp.” 
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Nämndens behandling 
Yrkanden 

Martin Hallingström Skoglund (S), Eva Linder (S), Elek Oksenfeld (S) och 
Thomas Nilsson (S) yrkar skriftligt enligt följande:  

” Den socialdemokratiska gruppen yrkar att Tekniska nämnden för egen 
del beslutar att Tekniska förvaltningen tillskriver Kommunstyrelsen 
med en rekommendation om att initiera en utredning som har till 
syfte att skapa en ändamålsenlig trafiksituation över Vramsån i Tol-
larp för både Gång, cykel och Bilburna trafikanter, med separata 
broförbindelser för GC och Bil.  

Gällande medborgarförslaget yrkar Den socialdemokratiska gruppen att 
medborgarförslaget anses besvarat, med besvarande grunden enligt: 

Då nya dragningar av gång och cykelväg och medföljande broförbindelser, 
likt det mycket bra förslag som anges av förlagsgivaren, är frågor som 
behandlas av Kommunstyrelsen och då medborgarförslagets vilja inte ryms 
inom befintlig budgetram för Tekniska nämnden kan inte förslaget bifallas. 
Detta då ingen investeringspost finns beredd och behandlad av Kommun-
styrelsen för angivna åtgärd. Dock kommer frågan om att tillskriva Kom-
munstyrelsen med nämnda åtgärd att behandlas som ett uppdragsyrkande 
i nämnden på initiativ av Socialdemokraterna. Den socialdemokratiska 
gruppen anser att medborgarförslaget tar sikte på en helt nödvändig åt-
gärd både enligt medborgarförslagets motiv, men även utifrån lämpliga 
åtgärder för att förenkla stråkförbindelse mellan kollektivtrafiken utanför 
samhället och Tollarp. 

I händelse av att detta inte vinner gehör kommer den socialdemokratiska 
gruppen reservera sig emot fattat beslut och lämnar ovanstående beskriv-
ning och yrkande som skriftlig reservation.” 
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Propositionsordning 

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

 

Sammanfattning 
Medborgare, Tollarp, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs cykel- 
och gångbro till Axonaskolan i Tollarp.  

Förvaltningens svar. Med tanke på att stenvalvsbron över Vramsån har ett 
kulturhistoriskt värde kan möjligheten att uppföra en separat gång- och 
cykelbro i efterfrågat läge vara begränsad. En dialog med Länsstyrelsen 
krävs i ärendet för att utreda vilka möjligheter som finns att skapa en 
säkrare och tryggare trafikmiljö intill Axonaskolan.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-18 

Medborgarförslag 2020-11-23 
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TN § 110 

Medborgarförslag - Farthinder Kavrövägen Åhus 
Änr TN 2021/2691 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen utför 
åtgärder för att öka trafiksäkerheten samt att sänka hastigheten i form av 
hinder på Kavrövägen i Åhus. 

Tekniska förvaltningen svarar att under 2022 utförs ett gatuprojekt utmed 
Kavrövägen med syftet att skapa en avskild gång-och cykelväg utmed 
Kavrövägen samt hastighetssäkrade passager.  

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

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-19 

Medborgarförslag 2021-11-01 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 111 

Medborgarförslag - Större område för torgyta på 
Stora Torg 
Änr TN 2021/2952 

Beslut 
• Att anse medborgaförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag större område 
för torgyta på Stora Torg i Kristianstad. 

Tekniska förvaltningen svarar att det under 2022 pågår ett projekt kallat 
En levande stadskärna där bland annat Stora torg studeras i syftet hur 
torget kan bli mer inbjudande och attraktivt. I samband med detta projekt 
kommer därför utformning och användning av Stora torg att ses över.  

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

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-19 

Medborgarförslag 2021-11-26 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 112 

Medborgarförslag - Rensa vattendrag/kanaler som 
omger stora delar av Kristianstad stad 
Änr TN 2021/2953 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
rensar vattendrag/kanaler som omger stora delar av Kristianstad stad. 

Förvaltningen svarar att i fallet med stående vatten på området Hedentorp 
utgör inte vegetationen ett problem i sig utan i stället är det höjdskillnader 
mellan ytor som förvårar avvattningen. I dagsläget pågår en översyn kring 
hur problem kopplat till översvämningar kan åtgärdas inom området 
Hedentorp.  

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

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-19 

Medborgarförslag 2021-11-26 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 113 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Tivoliparken 
Änr TN 2022/707 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga hund-
rastgård i Tivoliparken. 

Förvaltningen svarar att då Tivoliparken ska detaljplaneläggas framöver är 
det inte aktuellt att göra några anläggningsarbeten i nuläget. Förvaltningen 
hänvisar för närvarande till den hundrastgård som nyligen anlagts mellan 
Bastionen och Sommarro i centrala Kristianstad. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-29 

Medborgarförslag 2022-03-17 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 114 

Redovisning av delegeringsbeslut juni 2022 
Änr TN 2022/10 

Beslut 
• Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

 

Sammanfattning 
Änr TN 2022/10, Hid TN 2022. 5590 

Tekniska förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på tekniska nämn-
dens sammanträde 22 juni. 

   



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 115 

Ordförandebeslut - Begäran budgetjustering projekt 
Österslövs skola och Kämpastället förskola. 
Änr TN 2021/802 

Beslut 
• Tekniska nämnden godkänner redovisningen av Ordförandebeslut – 

Begäran budgetjustering projekt Österslövs skola och Kämpastället för-
skola. 

 

Sammanfattning 
Ordförandebeslut – Begäran budgetjustering projekt Österslöv skola och 
Kämpastället förskola redovisas på tekniska nämnden sammanträde 22 
juni. 
  

  

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 116 

Ordförandebeslut - Förvaltningschefens sommarse-
mester 2022 
Änr TN 2022/1294 

Beslut 
• Tekniska nämnden godkänner redovisningen av Ordförandebeslut – 

Förvaltningschefens sommarsemester 2022 

 

Sammanfattning 
Ordförandebeslut – Förvaltningschefens sommarsemester 2022 redovisas 
på tekniska nämndes sammanträde 22 juni. 

 
  

      

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 117 

Ordförandebeslut - Tillförordnade förvaltningschefer 
sommaren 2022 
Änr TN 2022/1294 

Beslut 
• Tekniska nämnden godkänner redovisningen av Ordförandebeslut – 

Tillförordnade förvaltningschefer sommaren 2022 

 

Sammanfattning 
Ordförandebeslut – Tillförordnade förvaltningschefer sommaren 2022 
redovisas på tekniska nämndes sammanträde 22 juni. 

      

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 118 

Delgivningar och informationer 
Änr TN 2022/192 

Beslut 
• Till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Investeringsprojekt 

Granskning av avtalsföljsamhet 

Statusrapport – Genomförda beslut 2022 

Viable Cities – Klimatneutrala Kristianstad 2030 – Bordläggs 

Badriket 

CRV 

ASOS/VA – Bordläggs 

Förvaltningschefen informerar 
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