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TN § 143 

Fastställande av dagordning 
     

Beslut 
• Tekniska nämnden godkänner dagordningen 

 

Reservationer 

Martin Hallingström Skoglund (S), Elek Oksenfeld (S), Thomas Nilsson (S) 
och Elisabet Blomdahl (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt föl-
jande:  

”Tillägg dagordning gällande ärende för beslut, Månadsrapport september 
2022 för utbyggnad av CRV 
 

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 september 2022 för utbyggnad 
av CRV, införs på dagordningen.  Som syftar till att ge nämnden möjlighet 
att besluta kring att godkänna, inte godkänna eller återremittera månads-
rapporten för komplettering.  

Den Socialdemokratiska gruppen yrkar med anledning av ovanstående 
att dagordning kompletteras med ett beslutsärende kopplat till nuva-
rande informationsärende för gällande Månadsrapport september 
2022 för utbyggnad av 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. ” 
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Nämndens behandling 
Yrkanden 

Martin Hallingström Skoglund (S), Elek Oksenfeld (S), Thomas Nilsson (S) och 
Elisabet Blomdahl (S) yrkar skriftligt på att lägga till ett ärende på dagord-
ningen enligt följande:  

”Tillägg dagordning gällande ärende för beslut, Månadsrapport september 
2022 för utbyggnad av CRV 

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 september 2022 för utbyggnad 
av CRV, införs på dagordningen.  Som syftar till att ge nämnden möjlighet 
att besluta kring att godkänna, inte godkänna eller återremittera månads-
rapporten för komplettering.  

Den Socialdemokratiska gruppen yrkar med anledning av ovanstående 
att dagordning kompletteras med ett beslutsärende kopplat till nuva-
rande informationsärende för gällande Månadsrapport september 
2022 för utbyggnad av 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 (S) med fleras förslag 
mot ordförandes förslag till dagordning och finner att tekniska nämnden 
beslutar at godkänna ordförandes förslag till dagordning. 
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TN § 144 

Ekonomisk rapport september 2022 
Änr TN 2022/209 

Beslut 
• Tekniska nämnden godkänner rapporten 

Reservationer 

Martin Hallingström Skoglund (S), Elek Oksenfeld (S), Thomas Nilsson (S) 
och Elisabet Blomdahl (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt föl-
jande:  

” Den Socialdemokratiska gruppen yrkar att Ekonomisk rapport september 
2022 Änr TN 2022/209 återremitteras för omarbetning strukturmässigt 

I händelse av att detta inte vinner gehör kommer den socialdemokratiska 
gruppen reservera sig emot fattat beslut och lämnar nedanstående som 
skriftlig reservation och deltar inte vidare i beslut kopplat till ärendet. 

Den socialdemokratiska gruppen finner att den ekonomiska rapporten är 
missvisande då beslut taget 2022-06-22 inte är inarbetat i de ekonomiska 
förutsättningarna. Givet de kostnadsökningar som följt världsmarknadslä-
get för bränsle och material beslutade Tekniska nämnden att begära bud-
getkompensation och inte genomföra de presenterade åtgärderna för 
budget i balans.  

Uteblivet underhåll skapar kapitalförstöring. Arbetsmiljön för den anställ-
da personalen försämras. Kvaliteten för Kristianstads invånare och besö-
kande försämras. Allt på informellt beslutande grunder som saknar trans-
parens och demokratisk förankring. Den socialdemokratiska gruppen är av 
uppfattningen att den ekonomiska rapporten inte tydligt visar en korrekt 
uppställning enligt fattade beslut och således inte är beslutsmässig. För-
valtningen, under ordförandes ledning, har inte haft mandat att genomföra 
kvalitetssänkningar. Detta till trots så prognostiseras avvikelser.  
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Den Socialdemokratiska gruppen yrkade att Ekonomisk rapport september 
2022, Änr TN 2022/209, skulle återremitteras för omarbetning struktur-
mässigt då de följder verkställt beslut från 2022-06-22 inte presenteras i 
rapporten. För att synliggöra följer nedan en summerad uppställning uti-
från konsekvenser av den åtgärdsplan som avslogs men genomsyrar age-
randet som skapat förutsättningarna bakom den ekonomiska rapporten  

Konsekvenser: Ökad arbetsbelastning på medarbetare, Nivåsänkning kom-
petensutveckling, Nivåsänkning arbetsmiljöarbete, Konsekven-
ser för vallprojektet samt klimat-  
och miljöprojekten, Ökade alternativkostnader i investeringsprojekten, 
Risk för störningar hos hyresgäster samt merkostnader, försämrad 
kundservice och kundindex, 
Risk för driftsstörningar i livsmedelsleveransen, Minskat synergi 
i kommunövergripande samarbeten, Risk för skada på medborgare,  
Förbättringar för medborgare uteblir, Ökad underhållsskuld och minskat 
värde på egenägda fastigheter, Ökad underhållsskuld med försämrad tra-
fiksituation och vägstatus, 
Risk för störningar hos hyresgäster samt merkostnader”, 
 

Deltar inte i beslutet 

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

Nämndens behandling 
Yrkanden 

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

” Den Socialdemokratiska gruppen yrkar att Ekonomisk rapport sep-
tember 2022 Änr TN 2022/209 återremitteras för omarbetning struktur-
mässigt 

I händelse av att detta inte vinner gehör kommer den socialdemokratiska 
gruppen reservera sig emot fattat beslut och lämnar nedanstående som 
skriftlig reservation och deltar inte vidare i beslut kopplat till ärendet. 

Den socialdemokratiska gruppen finner att den ekonomiska rapporten är 
missvisande då beslut taget 2022-06-22 inte är inarbetat i de ekonomiska 
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förutsättningarna. Givet de kostnadsökningar som följt världsmarknadslä-
get för bränsle och material beslutade Tekniska nämnden att begära bud-
getkompensation och inte genomföra de presenterade åtgärderna för 
budget i balans.  

Uteblivet underhåll skapar kapitalförstöring. Arbetsmiljön för den anställ-
da personalen försämras. Kvaliteten för Kristianstads invånare och besö-
kande försämras. Allt på informellt beslutande grunder som saknar trans-
parens och demokratisk förankring. Den socialdemokratiska gruppen är av 
uppfattningen att den ekonomiska rapporten inte tydligt visar en korrekt 
uppställning enligt fattade beslut och således inte är beslutsmässig. För-
valtningen, under ordförandes ledning, har inte haft mandat att genomföra 
kvalitetssänkningar. Detta till trots så prognostiseras avvikelser.  

Den Socialdemokratiska gruppen yrkade att Ekonomisk rapport september 
2022, Änr TN 2022/209, skulle återremitteras för omarbetning struktur-
mässigt då de följder verkställt beslut från 2022-06-22 inte presenteras i 
rapporten. För att synliggöra följer nedan en summerad uppställning uti-
från konsekvenser av den åtgärdsplan som avslogs men genomsyrar age-
randet som skapat förutsättningarna bakom den ekonomiska rapporten  

Konsekvenser: Ökad arbetsbelastning på medarbetare, Nivåsänkning kom-
petensutveckling, Nivåsänkning arbetsmiljöarbete, Konsekven-
ser för vallprojektet samt klimat-  
och miljöprojekten, Ökade alternativkostnader i investeringsprojekten, 
Risk för störningar hos hyresgäster samt merkostnader, försämrad 
kundservice och kundindex, 
Risk för driftsstörningar i livsmedelsleveransen, Minskat synergi 
i kommunövergripande samarbeten, Risk för skada på medborgare,  
Förbättringar för medborgare uteblir, Ökad underhållsskuld och minskat 
värde på egenägda fastigheter, Ökad underhållsskuld med försämrad tra-
fiksituation och vägstatus, 
Risk för störningar hos hyresgäster samt merkostnader”, 
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Propositionsordning 

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. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning september 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 2022-09-26 

Månadsrapport september 2022 
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TN § 145 

Fastställande av internhyra 2023 
Änr TN 2022/2355 

Beslut 
• Att fastställa schablon för hyreskostnad avseende interna kontrakt 

exklusive kapitalkostnader till 570 kr/kvm för år 2023.  

Reservationer 

Martin Hallingström Skoglund (S), Elek Oksenfeld (S), Thomas Nilsson (S) 
och Elisabet Blomdahl (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt föl-
jande:  

” Den socialdemokratiska gruppen finner att det schablonsystem som 
används är otidsenligt och beslut om internhyror bör föregås av framta-
gande av ett incitamentsystem för hyresgäster som främjar sänkta energi-
kostnader, kommunkoncernfrämjande nyttjande av lokaler och minskad 
vattenkonsumtion.  

Den Socialdemokratiska gruppen yrkar med anledning av ovanstående 
att ärendet återremitteras för komplettering efter inhämtning av 
förvaltningsövergripande överenskommelse gällande incitamentsav-
tal  

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 och deltar inte vidare i beslut 
kopplat till ärendet.” 

Deltar inte i beslutet 

Martin Hallingström Skoglund (S), Elek Oksenfeld (S), Thomas Nilsson (S) 
och Elisabet Blomdahl (S) deltar inte i beslutet. 
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Nämndens behandling 
Yrkande 

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

”Den socialdemokratiska gruppen finner att det schablonsystem som an-
vänds är otidsenligt och beslut om internhyror bör föregås av framtagande 
av ett incitamentsystem för hyresgäster som främjar sänkta energikostna-
der, kommunkoncernfrämjande nyttjande av lokaler och minskad vatten-
konsumtion.  

Den Socialdemokratiska gruppen yrkar med anledning av ovanstående 
att ärendet återremitteras för komplettering efter inhämtning av 
förvaltningsövergripande överenskommelse gällande incitamentsav-
tal  

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 och deltar inte vidare i beslut 
kopplat till ärendet.” 

Propositionsordning 

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. 

 

Sammanfattning 
Vid tillkommande internhyreskontrakt används en standardiserad kostnad 
per kvm för att beräkna driftdelen av internhyran. Schablonen baseras på 
tidigare års utfall, Aareons nyckeltal för skolfastigheter i Sverige och be-
räknad kostnad framöver. 

Beräknad kostnad för 2023 har tagits fram och uppgår till 570 kr per 
kvadratmeter. 
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Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att fastställa schablon för hyreskostnad avseende interna kontrakt 

exklusive kapitalkostnader till 570 kr/kvm för år 2023.  

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-09-26 
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TN § 146 

Tekniska nämndens sammanträden 2023 
Änr TN 2022/2269 

Beslut 
• Tekniska nämnden beslutar fastställa nämndens sammanträdesdagar 

under 2023 enligt följande: 

Tekniska nämnden 

Månad  Datum  Tidpunkt 

Januari  26  13.00-17.00 
Februari  2/3  13.00-17.00 
Mars  30  13.00-17.00 
April  27  13.00-17.00 
Maj  25  09.00-17.00 
Juni  21  13.00-17.00 
Augusti  31  13.00-17.00 
September  28  13.00-17.00 
Oktober  26  09.00-17.00 
November  23  13.00-17.00 
December  14  13.00-17.00 

 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Tekniska nämnden beslutar fastställa nämndens sammanträdesdagar 

under 2023 enligt följande: 
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Tekniska nämnden 

Månad Datum Tidpunkt 

Januari 26  13.00–17.00 

Februari 2/3  13.00–17.00 

Mars 30  13.00–17.00 

April 27  13.00–17.00 

Maj 25  09.00-17.00 

Juni 21  13.00–17.00 

Augusti 31  13.00–17.00 

September 28  13.00–17.00 

Oktober 26  09.00-17.00 

November 23  13.00–17.00 

December 14  13.00–17.00 

 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-09-19 
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TN § 147 

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 
avloppsanläggningar 2023. 

Reservationer 

Martin Hallingström Skoglund (S), Elek Oksenfeld (S), Thomas Nilsson (S) 
och Elisabet Blomdahl (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt föl-
jande:  

” 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 

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 2022-10-20 med följande 
reservation som tillförs protokollet: 
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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.” 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

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

” 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 

Att Tekniska förvaltningen planerar verksamhet gällande Vatten och av-
lopp i enlighet med, av Tekniska nämnden framtida, beslutad VA-plan för 
verksamhetsåret 2023 
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I händelse av att detta inte vinner gehör reserverar sig den socialde-
mokratiska gruppen mot beslut i ärendet 2022-10-20 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.” 

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 
VA-taxan återremitterades från kommunstyrelsen i juni 2022 till tekniska 
nämnden för tydliggörande av de delar som är taxedrivande innan nytt 
beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutas.  

De två komponenter som är taxedrivande är: 
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• Driftkostnaderna påverkas till största delen av omvärldsfaktorer som 
till exempel el och kemikalier, de följer således inte VA-strategin.  

• Investeringarna i ledningar och anläggningar (ca 35% av totala kost-
naden) påverkas i begränsad del av VA-strategin men kan balanseras 
med inbyggda komponenter för att rymmas i beslutad budget. 

Andra stycket i VA-strategin under inledande punkten för Ekonomi anger 
följande: Utbyggnad och investering av den kommunala VA-
anläggningen ska finansieras i sin helhet av beslutad VA-taxa. Texten är 
identisk med texten i VA- Policy antagen av KF 2016-10-18 TN § 147 

VA-Strategin är formulerad så att kommunen ges möjlighet att möta fram-
tidens utmaningar och samtidigt uppnå balans i ekonomin. 

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 
avloppsanläggningar 2023. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-05 

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

 
PM - VA taxa 2023 
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TN § 148 

Avgiftsfria uteserveringar november 2022 - mars 
2023 
Änr TN 2022/2409 

Beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige: 

• Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering 
utgår under tidsperioden 1 november 2022 till och med 31 mars år 
2023. Kravställning på ägaren till uteserveringen enligt detta tjäns-
teutlåtande ställs som motkrav. 

• Ge tekniska förvaltningen budgetkompensation för uteblivna intäkter 
med 0,1 mkr för motsvarande period. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads city har kommit in med en ansökan om avgiftsfria uteserve-
ringar under perioden 1 oktober 2022 till 31 mars 2023 för att exempelvis 
kunna bidra till att skapa en ökad känsla av trygghet, trivsel och en levande 
stadskärna under årets mörkaste period, samt skapa inbjudande uteserve-
ringar under höst och vinter som skapar en starkare myskänsla i stadskär-
nan. 

Tekniska förvaltningen är positiv till åtgärden. Dock är det inte genomför-
bart för innevarande månad (oktober) utan lämpligt startdatum är 1 no-
vember 2023. Åtgärden medför uteblivna intäkter med cirka 0,1 mkr för 
perioden. Tekniska nämnden föreslår således en kompensation för utebli-
ven intäkt på 0,1 mkr av kommunstyrelsen. 
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Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige: 

• Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering 
utgår under tidsperioden 1 november 2022 till och med 31 mars år 
2023. Kravställning på ägaren till uteserveringen enligt detta tjäns-
teutlåtande ställs som motkrav. 

• Ge tekniska förvaltningen budgetkompensation för uteblivna intäkter 
med 0,1 mkr för motsvarande period. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-10-03 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2020-06-23 § 73 
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TN § 149 

Initiativärende - Trygghet kring Bastionpar-
ken/hundrastgården 
Änr TN 2022/2082 

Beslut 
• Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genom en förstudie redogö-

ra förutsättningarna för att öka tryggheten vid området runt hundrast-
gården och Bastionparken för att besluta om vidare åtgärder. 

 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har inkommit med ett initiativärende på tekniska 
nämnden 2022-08-30 gällande ökad trygghet kring Bastionparken och 
hundrastgården. Sverigedemokraterna föreslår att tekniska förvaltningen 
utreder och inventerar belysningen samt tar fram en åtgärdsplan. 

Tekniska förvaltningens förslag till tekniska nämnden är att ge tekniska 
förvaltningen i uppdrag att genom en förstudie redogöra förutsättningarna 
för att öka tryggheten kring området runt hundrastgården och Bastionpar-
ken för att besluta om vidare åtgärder. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genom en förstudie redogö-

ra förutsättningarna för att öka tryggheten vid området runt hund-
rastgården och Bastionparken för att besluta om vidare åtgärder. 
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Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-09-05 

Beslut TN 2022-08-30, §2022/122 TN 

Initiativärende - Trygghet kring Bastionparken/hundrastgården 
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TN § 150 

Medborgarförslag - Trafikhinder på Folkets Parkga-
tan 
Änr TN 2021/373 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att bygga  
trafikhinder på Folkets Parkgatan i Åhus. 

Tekniska förvaltningen svarar att en åtgärd där bommar sätts upp för att 
stänga av cykelvägen för passager av andra fordon har genomförts under 
hösten 2022. 

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

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-08-02 

Medborgarförslag 2021-02-23 
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TN § 151 

Medborgarförslag - Utökning av parkeringsplatser i 
hamnen Åhus 
Änr TN 2021/2689 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Åhus föreslår i ett medborgarförslag en utökning av parke-
ringsplatser i hamnen i Åhus. 

Förvaltningen svarar att det inte är möjligt att tillskapa parkeringsplatser 
enligt medborgarförslagets placering. Kommunen äger inte ytan söder om 
fabriken och planbestämmelserna för gällande detaljplan över ytan vid 
gamla järnvägsspåret är inte förenligt med parkeringsändamål. Denna 
åtgärd hade krävt en planändring av området. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-04-19 

Medborgarförslag 2021-11-01 
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TN § 152 

Medborgarförslag - Utveckla odlingen i Hälsoträd-
gården så att man i större omfattning tar emot 
barngrupper 
Änr TN 2021/3187 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget. 

Reservationer 

Martin Hallingström Skoglund (S), Elek Oksenfeld (S), Thomas Nilsson (S) 
och Elisabet Blomdahl (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt föl-
jande:  

”Den socialdemokratiska gruppen yrkar att bifalla medborgarförslaget   

Medborgare har i ett medborgarförslag framställt en önskan om att utveck-
la verksamheten vid hälsoträdgården. Denna önskan är i linje med den 
verksamhetsutveckling som Socialdemokraterna föreslagit i innevarande 
budgetårs verksamhetsutformning och ett mycket positivt initiativ. Social-
demokraterna yrkar att förslaget bifalls 

I händelse av att detta inte vinner gehör reserverar sig den socialde-
mokratiska gruppen mot beslut i ärendet 2022-10-20 med ovanstå-
ende beskrivande text som skriftlig reservation som tillförs protokol-
let.” 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

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

”Den socialdemokratiska gruppen yrkar att bifalla medborgarförslaget   
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Medborgare har i ett medborgarförslag framställt en önskan om att utveck-
la verksamheten vid hälsoträdgården. Denna önskan är i linje med den 
verksamhetsutveckling som Socialdemokraterna föreslagit i innevarande 
budgetårs verksamhetsutformning och ett mycket positivt initiativ. Social-
demokraterna yrkar att förslaget bifalls 

I händelse av att detta inte vinner gehör reserverar sig den socialde-
mokratiska gruppen mot beslut i ärendet 2022-10-20 med ovanstå-
ende beskrivande text som skriftlig reservation som tillförs protokol-
let.” 

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.  

Omröstning 

Omröstning begärs. Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång ja 
för tekniska förvaltningens förslag och nej för Martin Hallingström 
Skoglunds (S) med fleras förslag. 

Med 8 ja röster, Jesper Persson (M), Christina Höök (L), Anders Fredriksson 
(L), Erik Jönsson (KD), Bo Nilsson (SD), Pia Dahlin (SD), Bengt Håkansson 
(SD) och Qalinle Dayib (C) och 3 nej röster, Martin Hallingström Skoglund 
(S), Thomas Nilsson (S) och Elek Oksenfeld (S) beslutar tekniska nämnden 
enligt förvaltningens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Tollarp, föreslår i ett medborgarförslag att odlingen i Hälso-
trädgården utvecklas så att man i större omfattning tar emot barngrupper. 

Förvaltningen svarar att en utveckling av Hälsoträdgården enligt förslaget 
begränsas av dagens personalresurser. Att tillsätta personal för en efterfrå-
gad utveckling av hälsoträdgården ryms dessvärre inte inom verksamhe-
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tens budget. Vidare skapar en utökad verksamhet troligen följdeffekter där 
större och fler lokaler och en utökad planteringsyta kan krävas. Dessa 
åtgärder är inte möjliga att utföra i nuläget på grund av platsbrist. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-27 

Medborgarförslag 2021-12-29 
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TN § 153 

Medborgarförslag - Skarpare belysning vid över-
gångsställe Långebrogatan vid Finlandshusen 
Änr TN 2021/3190 

Beslut 
• Att bifalla medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att skarpare 
belysning sätts upp vid övergångsställen Långebrogatan vid Finlandshusen. 

Tekniska förvaltningen ställer sig positiva till att undersöka möjligheten att 
utöka belysningen vid övergångstället i syftet att öka trafiksäkerheten. 
Därför kommer möjligheten att placera belysning enligt förslaget att ses 
över.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att bifalla medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-27 

Medborgarförslag 2021-12-29 
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TN § 154 

Medborgarförslag - Upprustning och utveckling av 
elljusslinga på A3-området i Norra Åsum 
Änr TN 2021/3191 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att upprustning 
och utveckling av elljusslingan på A3-området i Norra Åsum sker. 

Förvaltningen svarar att det i dagsläget inte planeras några åtgärder gäl-
lande den befintliga belysningsanläggning som finns i anslutning till na-
turstigen vid Åsums fure. Förvaltningen avvaktar framtida planläggning för 
utveckling av den kommunägda marken inom området.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-25 

Medborgarförslag 2021-12-29 
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TN § 155 

Medborgarförslag - Farthinder i Norra Åsum 
Änr TN 2022/698 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget. 

Protokollsanteckning 
 

Martin Hallingström Skoglund (S), Elek Oksenfeld (S), Thomas Nilsson (S) 
och Elisabet Blomdahl (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Medborgare har i ett antal medborgarförslag föreslagit åtgärder i och 
omkring Norra Åsum. Trots att dessa inte har kunnat bifallas så ger de ett 
tydligt medskick att en trafikutredning bör genomföras i syfte att skapa en 
långsiktig bra trafiksituation i takt med att Norra Åsum utvecklas och antal 
boende ökar ytterligare. Tekniska nämnden har uppdragit förvaltningschef 
att lyfta frågan på de tjänstemannaberedningar som följer Kristianstads 
kommuns samhällsbyggnadsprocess under 2022.” 

Hela tekniska nämnden godkände denna protokollsanteckning som Social-
demokraterna föreslog. 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga fart-
hinder i Norra Åsum.  

Tekniska förvaltningen svarar att åtgärder sedan tidigare vidtagits för att 
underlätta trafiksituationen i relation till det nybyggda området i Norra 
Åsum. Att anlägga fartgupp nära husens fasader utmed Lottavägen skulle 
dock kunna medföra sättningar i de befintliga byggnaderna och rekom-
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menderas därför inte. Så som situationen ser ut idag bedömer tekniska 
förvaltningen att vidare åtgärder inte ska vidtas i området. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-24 

Medborgarförslaget daterat 2022-03-17 
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TN § 156 

Medborgarförslag - Renovera lekplatser i Everöd 
Änr TN 2022/1282 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget.  

 

Sammanfattning 
Medborgare, Everöd, föreslår i ett medborgarförslag att renovera  
lekplatser i Everöd.  

Tekniska förvaltningen svarar att förvaltningen arbetar efter en prioriterad 
planering där hänsyn tas till hela kommunens behov gällande anläggande 
av lekytor. Detta görs inom budgeten för park- och lekplatsprogrammet. 
Lekplatserna i Everöd rustades upp 2013. Idag finns fler lekplatser i kom-
munens övriga orter som är i större behov av upprustning än efterfrågade 
inom förslaget. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget.  

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens tjänsteutlåtande 2022-08-03 

Medborgarförslag 2022-05-19 
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TN § 157 

Redovisning av delegeringsbeslut oktober 2022 
Änr TN 2022/10 

Beslut 
• Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

 

Sammanfattning 
Änr TN 2022/10, Hid TN 2022.9333 

Tekniska förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på tekniska nämn-
dens sammanträde 20 oktober. 

      

      

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-10-20  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 158 

Delgivningar och informationer 
Änr TN 2022/192 

Beslut 
• Till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Investeringsprojekt 

Sammanställning åtgärder – dialogmöten 

Energikartläggning 

Badriket 

CRV 

Inarbetning besparingsåtgärder VA 

Förvaltningschefen informerar 
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