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TN § 159 

Fastställande av dagordning 
 TN 

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 oktober 
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 
dagordningen 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 att godkänna ordförandes förslag till dagordning. 
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TN § 160 

Ekonomisk rapport oktober 2022 
Änr TN 2022/209 

Beslut 
• Tekniska nämnden godkänner rapporten 

Protokollsanteckning 
 

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) och Elisabet Blomdahl (S) lämnar följande proto-
kollsanteckning: 

” Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning som tekniska 
nämnden ställer sig bakom, Begreppet ”utrangering” i VA-rapporten omfat-
tar kostnader för förstudier som sedan inte fullföljts.” 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning oktober 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 2022-10-31 

Månadsrapport oktober 2022 
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TN § 161 

Intern kontroll resultat 2022 
Änr TN 2021/2602 

Beslut 
• Att godkänna tester utförda 2022 och åtgärder avseende identifierade 

brister 

Deltar inte i beslutet 

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

 

Sammanfattning 
Intern kontrollplan 2022 bestod av 13 kontroller. Fem av dessa testades 
med tillfredsställande resultat, tre med vissa mindre brister och fyra med 
något allvarligare brister. En kontroll utgick då den inte längre är aktuell. 
Förslag på åtgärdsplan har tagits fram för identifierade brister. 

I likhet med föregående år ska årsrapport avseende vårt arbete med intern 
kontroll upprättas och beslutas av tekniska nämnden. Statusen föreslås till 
nivån ”Standardiserad” med motiveringen att riskanalys på delprocessnivå 
är klar och att ett flertal av riskerna är kopplade till kontrollaktiviteter. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att godkänna tester utförda 2022 och åtgärder avseende identifiera-

de brister 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-31 

Detaljerade testresultat av årets kontrollmoment (Bilaga 1) 

Årsrapport Intern kontroll 2022 (Bilaga 2) 
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TN § 162 

Intern kontroll plan 2023 
Änr TN 2022/2683 

Beslut 
• Att godkänna årsplan och organisation för intern kontroll 2023 

Reservationer 

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

”Att Tekniska nämnden återremitterar Ärende TN 2022/2683 till 
Tekniska förvaltningen för att omarbetas efter att nya riktlinjer behand-
lats av Tekniska nämnden i enlighet med Reglemente för intern kontroll i 
Kristianstads kommun 2019-12-10 § 280   

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

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

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

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

• en tillförlitlig finansiell rapportering  

• att lagar, regler och styrdokument följs  
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• att risker identifieras och bedöms efter väsentlighet, så att de kan före-
byggas och förhindras  

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

• att skapa förutsättningar för verksamheten att ständigt utvecklas och 
förbättras  

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

Den socialdemokratiska gruppen finner nuvarande policy otillräcklig som 
utgångspunkt för att intern kontroll skall vara det redskap för politiskt 
ansvarstagande, ledarskap och verksamhetsstyrning som den socialdemo-
kratiska gruppen vill att nämnden skall utöva. Med anledning av det felakti-
ga reglemente som ligger till grund för underlaget är beslutsunderlaget 
otillräckligt och den socialdemokratiska gruppen deltar inte i vidare besluts-
fattande i ärendet, efter att återremissen avslogs.  

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

Deltar inte i beslutet 

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

Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), 
Thomas Nilsson (S) och Elisabet Blomdahl (S) yrkar skriftligt enligt följan-
de: 

”Att Tekniska nämnden återremitterar Ärende TN 2022/2683 till 
Tekniska förvaltningen för att omarbetas efter att nya riktlinjer behand-
lats av Tekniska nämnden i enlighet med Reglemente för intern kontroll i 
Kristianstads kommun 2019-12-10 § 280   

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

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

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

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

• en tillförlitlig finansiell rapportering  

• att lagar, regler och styrdokument följs  

• att risker identifieras och bedöms efter väsentlighet, så att de kan före-
byggas och förhindras  

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

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

Den socialdemokratiska gruppen finner nuvarande policy otillräcklig som 
utgångspunkt för att intern kontroll skall vara det redskap för politiskt 
ansvarstagande, ledarskap och verksamhetsstyrning som den socialdemo-
kratiska gruppen vill att nämnden skall utöva. Med anledning av det felakti-
ga reglemente som ligger till grund för underlaget är beslutsunderlaget 
otillräckligt och den socialdemokratiska gruppen deltar inte i vidare besluts-
fattande i ärendet, efter att återremissen avslogs.  

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

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 
Plan för intern kontroll 2023 består av två delar: 

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

• Väsentliga riskområden som kontrolleras/testas under 2023 
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Arbetet med att få ett strukturerat ramverk för intern kontroll på plats 
pågår. Förvaltningens huvudprocesser samt delprocesser är identifierade 
och riskanalys för dessa upprättad sedan tidigare. Under 2023 fortsätter 
processkartläggningen för områden med medel till hög risk. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på kontrollplan för 2023 innehållande 
13 kontrollmoment. Urvalet baseras på riskanalys och det pågående pro-
cessarbetet. Till dessa kan komma kommunövergripande kontrollområden 
som beslutas av KS i januari. Testning sker under perioden januari till 
oktober 2023 och slutrapporteras till TN i november 2023.  

 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att godkänna årsplan och organisation för intern kontroll 2023 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-31 

Risk- och kontrollmatris över föreslagna kontrollområden 2023 (Bilaga 1) 

Policy för intern kontroll (Bilaga 2) 
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TN § 163 

Tecknande av hyresavtal med Kristianstad Airport 
AB 
Änr TN 2021/28 

Beslut 
Att föreslå för kommunstyrelsen 

• Att godkänna tecknande av hyresavtal om 20 år med Kristianstad 
Airport AB 

 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har tidigare fått godkännande av att uppföra en 
hangarbyggnad med plats för två helikoptrar samt en bostadsdel och per-
sonallokaler för Sjöfartsverket SAR. Detta efter att Kristianstad Airport 
vunnit upphandlingen av en permanent helikopterbas för Sjöfartsverket 
SAR. Byggnaderna är idag uppförda och togs i anspråk av Sjöfartsverket 
SAR i juni 2022.  
 
Kristianstad Airport har tecknat hyresavtal sen tidigare med Sjöfartsverket 
SAR. Kristianstad kommun genom tekniska förvaltningen äger byggnaden, 
därav behöver hyresavtal tecknas med Kristianstad Airport. Hyresavtalet 
med Kristianstad Airport AB baseras på deras senaste justerade hyresavtal 
med Sjöfartsverket.  

Tekniska förvaltningens förslag till tekniska nämnden är att föreslå kom-
munstyrelsen att godkänna tecknandet av hyresavtal om 20 år med Kristi-
anstad Airport AB.  
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Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Föreslå kommunstyrelsen 

• Att godkänna tecknande av hyresavtal om 20 år med Kristianstad 
Airport AB.  

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-03 

Beslut TN 2021-03-03 § 19 

Beslut KSAU 2021-04-21 § 100  

Utkast av hyresavtal mellan Kristianstad kommun och Kristianstad Airport 
AB 
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TN § 164 

Initiativärende - Återanvända inventarier från gamla 
badhuset. 
Änr TN 2022/2333 

Beslut 
• Att anse Initiativärende – Återanvända inventarier från gamla badhuset 

besvarat 
 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har inkommit med ett initiativärende på tekniska 
nämnden 2022-09-22 gällande inventering av vad som kan återbrukas, 
materialåtervinnas, energiåtervinnas eller behöver deponeras och att det 
upprättas en plan där det redovisas hur produkter för återbruk planeras 
att tas om hand av Tivolibadets inventarier. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska förvaltningens projektenhet har som rutin vid rivningsärende att 
dokumentera hur inventarier deponeras. Inför en rivningsupphandling 
genomförs en miljöinventering för att identifiera förekomsten av farligt 
avfall. Det genomförs även en inventering för att ta vara på material som vi 
kan ha omsättning på i det övriga fastighetsbeståndet. Ofta är det kompo-
nenter för styr & reglersystem, elartiklar, vitvaror, sanitetsporslin, ventila-
tionsaggregat m.m.  

Tekniska förvaltningens förslag till tekniska nämnden  

• Att anse Initiativärende – Återanvända inventarier från gamla badhu-
set besvarat 
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Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-01 

Initiativärende - Återanvända inventarier från gamla badhuset 
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TN § 165 

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  

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

”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 2022-11-24 med följande 
reservation som tillförs protokollet: 

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 
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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.”  

Nämndens behandling 
Yrkande 

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

”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 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-11-24   

 

        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 2022-11-24 med följande 
reservation som tillförs protokollet: 

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.”  
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Propositionsordning 

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

 

Sammanfattning 
VA-strategi för Kristianstad kommun återremitterades från kommunstyrel-
sen i juni 2022 till tekniska nämnden på grund av omvärldens brist på 
material, material- och elkostnader som skenar vilket kan påverka vad 
kommunen planerar göra i framtiden innan nytt beslut i kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige beslutas.  

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. 

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 2022-10-26 

VA-strategi för Kristianstads kommun 
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TN § 166 

Igångsättningstillstånd för ledningsförnyelse Sör-
vångsgatan 
Änr TN 2022/465 

Beslut 
• Att ge igångsättningstillstånd för arbetet med ledningsförnyelse av 

Sörvångsgatan 

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller ledningsförnyelse av Sörvångsgatan i Önnestad. Projektet 
går ut på att lösa ledningsproblematiken vad det gäller vatten-, dag-, och 
spilledningar. Ledningsförnyelsen planeras att starta december 2022. 

Projektet ligger i tekniska nämndens budget och beräknas uppgå till 10 
mkr. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att ge igångsättningstillstånd för arbetet med ledningsförnyelse av 

Sörvångsgatan  

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-10-26 
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TN § 167 

Medborgarförslag - Inför parkeringsförbud på Särla-
gatan i Tollarp 
Änr TN 2022/705 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Tollarp, föreslår i ett medborgarförslag att införa parkerings-
förbud på Särlagatan i Tollarp. 

Tekniska förvaltningen svarar att det är troligt att den byggnationen som 
pågår vid Träskon 7, fastigheten som enligt medborgarförslaget markeras i 
gult på figuren bilagd förslaget, genererar ökad parkering på Särlagatan av 
byggtrafik. Tekniska förvaltningen avser att avvakta vidare åtgärder tills 
byggnationen av Träskon 7 färdigställts för att senare utreda behovet av 
parkeringsförbud på Särlagatan.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-10 

Medborgarförslag daterat 2022-03-17 
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TN § 168 

Medborgarförslag - Säkrare skolväg vid Axonaskolan 
i Tollarp 
Änr TN 2022/706 

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 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 både 
enligt medborgarförslagets motiv, men även utifrån lämpliga åtgärder för 
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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. ” 

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 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 både 
enligt medborgarförslagets motiv, men även utifrån lämpliga åtgärder för 
att förenkla stråkförbindelse mellan kollektivtrafiken utanför samhället 
och Tollarp. 
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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 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 ordna säkrare 
skolväg vid Axonaskolan i Tollarp genom att anlägga en gång- och cykelbro 
vid stenbron, alternativt att sätta upp rödljus eller hastighetssänkande 
åtgärder på befintlig bro.  

Tekniska förvaltningen svarar att med tanke på att stenvalvsbron över 
Vramsån har ett kulturhistoriskt värde kan möjligheten att uppföra en 
separat gång- och cykelbro eller fysiska åtgärder vid den befintliga bron 
vara begränsade. En dialog med Länsstyrelsen krävs i ärendet för att utre-
da vilka möjligheter som finns att skapa en säkrare och tryggare trafikmiljö 
intill Axonaskolan. Därför bör möjligheterna för framtida åtgärder utredas. 
Vid val av åtgärder föreslås dessa lyftas vid budgetäskande för 2024. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-09 

Medborgarförslag daterat 2022-03-17 
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TN § 169 

Medborgarförslag - Anlägg mittrefug vid t-korsning i 
Yngsjö 
Änr TN 2022/1077 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Yngsjö, föreslår i ett medborgarförslag att anlägga mittrefug i 
korsningen mellan Gamla Byvägen och Torgasträdet i Yngsjö. 

Tekniska förvaltningen svarar att vid Gamla byvägen, som är i kommunal 
regi, finns inget utrymme att anlägga en refug. Torgasträdet är däremot 
enskild väg och här har kommunen inte rådighet att utföra åtgärder. Om 
föreningen som berörs av den enskilda vägen väljer att utföra åtgärder på 
enskild väg är det dock viktigt att tänka på att renhållningsfordon eller 
andra transporter har utrymme att ta sig förbi.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget  

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-08-29 

Medborgarförslag daterat 2022-04-29 
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TN § 170 

Medborgarförslag - Varningssignal för bilister vid 
övergångsställe Kanalgatan/Prästallén 
Änr TN 2022/1078 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga var-
ningssignal för bilister vid övergångsställe Kanalgatan/Prästallén. 

Tekniska förvaltningen svarar att korsningen som ingår i förslaget är in-
kluderat i projektet Kanalgatan, där korsningen planerar att omgestaltas 
för att bli hastighetsäkrad med en upphöjd passage samt att gatan smalnas 
av.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att anse medborgarförslaget besvarat  

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-08-29 

Medborgarförslag daterat 2022-04-29 
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TN § 171 

Medborgarförslag - Rusta upp och förnya lekplats i 
Öllsjö 
Änr TN 2022/1081 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att rusta upp och 
förnya lekplatser i Öllsjö. 

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 Öllsjö innefattades inom upprustningar 2012–2014. I nulä-
get finns det platser och orter med större behov av utveckling i kommunen 
än efterfrågad plats. Därför kommer inga åtgärder vidtas gällande lekplat-
ser i Öllsjö i nuläget. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-07-08 

Medborgarförslag daterat 2022-04-29 
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TN § 172 

Medborgarförslag - Förnya lekplatsen i Tivoliparken 
alternativt bygg en ny vid arenan eller det nya bad-
huset 
Änr TN 2022/1280 

Beslut 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att förnya lek-
platsen i Tivoliparken, alternativt bygga en ny vid arenan eller vid det nya 
badhuset.  

Tekniska förvaltningen svarar att Lekplatsen i Tivoliparken planeras att 
rustas upp inom en femårsperiod baserat på en prioritering och finansie-
ring inom park- och lekplatsprogrammet. Det finns inga planer i dagsläget 
att bygga någon ny lekplats på övriga efterfrågade platser. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-08-03 

Medborgarförslag daterat 2022-05-19 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-11-24  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 173 

Medborgarförslag - Lekplats eller lekställning i an-
slutning till utegymmet i Åhusparken 
Änr TN 2022/1666 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att bygga lekplats eller 
lekställning i anslutning till utegymmet i Åhusparken. 

Tekniska förvaltningen svarar att placera en lekplats i anslutning till ute-
gymmet inte bedöms som lämpligt. Detta på grund av att ute-gym och 
lekplatser inte har samma säkerhetsstandarder. Att placera dessa i anslut-
ning till varandra riskerar att skapa en sammankoppling mellan ytorna, där 
risk för barnens säkerhet kan bli en konsekvens. Detta är något förvalt-
ningen inte vill uppmuntra.  

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-09-28 

Medborgarförslag daterat 2022-07-04 
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TN § 174 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Hammar 
Änr TN 2022/1661 

Beslut 
• Att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga hund-
rastgård på en yta i Lökparken, Hammar. 

Tekniska förvaltningen svarar att det i dagsläget inte finns några intentio-
ner att bygga en hundrastgård i Hammar. Lökparken, som omnämns i 
förslaget, har potential till att utvecklas till en stadsdelspark med fler funk-
tioner och ökade kvaliteter för en växande stadsdel. Det kan därför i fram-
tiden bli aktuellt att se över möjligheten för tillförsel av andra funktioner 
inom parken. Att inhägna ytor för hundrastgårdar begränsar dock ytor till 
en användargrupp. Närheten till villor kan dessutom upplevas som störan-
de för de boende. 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
• Att avslå medborgarförslaget  

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-09-27 

Medborgarförslag daterat 2022-07-04 
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TN § 175 

Redovisning av delegeringsbeslut november 2022 
Änr TN 2022/10 

Beslut 
• Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 

 

Sammanfattning 
Änr TN 2022/10, Hid TN 2022.11144 

Tekniska förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på tekniska nämn-
dens sammanträde 24 november. 
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TN § 176 

Delgivningar och informationer 
Änr TN 2022/192 

Beslut 
• Till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Investeringsprojekt 

Budget 2023 

Torgplatser Lilla Torg 

PM matvagnar och foodtrucks 

Ledningsförnyelse E22 Fjälkinge-Gualöv 

CRV 

Avtal Lyckeby – information 

Förvaltningschefen informerar 
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