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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2016-02-16

6-10

Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30–15.00

Beslutande

Kerstin Persson (S), ordförande
Carl Axel Wilhelmsson (C), 1.e vice ordförande
Johan Petersson (S)
Kent Lodesjö (S) tjg ersättare för Kenneth Dådring (M)

Övriga närvarande

Lars- Åke Svensson, kanslichef
Björn Petersson, teknisk chef
Barbara Hartleb, sekreterare

Utses att justera

Hans-Bertil Sinclair (M)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansli, tisdagen den 23 februari, kl.13.00.

Sekreterare
____________________________________________
Barbara Hartleb
Ordförande
____________________________________________
Kerstin Persson
Justerare
____________________________________________
Hans-Bertil Sinclair

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Klippans kommun, Tekniskt utskott

Sammanträdesdatum

2016-02-16

Datum för anslags
uppsättande

2016-02-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansli

Underskrift

Barbara Hartleb

Datum för anslags
nedtagande

2016-03-15
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Innehållsförteckning:
§ 6Bostadsanpassningsbidrag
§ 7Plan för ökad tillgänglighet och delaktighet, f.d. Handikapplan
§ 8Ny lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på delar av Infanterigatan i
Ljungbyhed. (LTF 2015:282)
§ 9Anläggande av trädgårdsrabatter innehållande vilda blommor för insekter
§ 10Håll Sverige Rent
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Sammanträdesdatum

2016-02-16

§6
Bostadsanpassningsbidrag (15057)
KS 2016.0142.274

Ärendet
Ansökan har inkommit om bidrag till säkerhetsåtgärder på fastighet och har
kostnadsberäknats till ca 128 750:-kr. inkl. moms.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-03
Arbetsutskottets beslut
Ansökan om bostadsbidrag bifalles med 128 750:- kr. inkl. moms att utbetalas efter
besiktning av arbetet.
_____
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2016-02-16

§7
Plan för ökad tillgänglighet och delaktighet, f.d. Handikapplan
KS 2015.0549.790

Ärendet
Teknisk chef Björn Pettersson redovisar lägesrapport för arbetet med enkelt avhjälpta
hinder. Det finns ingen sammanställning men det har inkommit rapporter från
nämnderna. Det har dock aldrig skett någon sammanställning av rapporterna.
Tekniska förvaltningen har främst fokuserat sitt arbete avseende enkelt avhjälpta
hinder på skolor. Då det gäller gata-/ park har det önskats information, synpunkter på
var människor rör sig och önskemål om åtgärder.
Det sker inom tekniska förvaltningen en prioritering d.v.s. arbete genomförs i
områden och på platser där det av något skäl är påkallat. Avsaknad av
sammanställningen är en påtaglig brist. Plan för ökad tillgänglighet behöver hållas
uppdaterat av handikappkonsulent eller motsvarande.
Beslutsunderlag
Socialnämnden yttrande gällande plan för ökad tillgänglighet 2015-05-19.
Barn och utbildningsnämnden tjänsteskrivelse 2015-08-24.
Plan- och byggnämnden tjänsteskrivelse 2015-08-24.
Kultur- och fritidsnämnden tjänsteskrivelse 2015-02-11.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utforma en metod för att arbeta
vidare med tillgänglighetsfrågorna.
2. Noterar nämnder och styrelsens redovisningar av lägesbeskrivning gällande
tillgänglighet.
_____
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2016-02-16

§8
Ny lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på delar av Infanterigatan i
Ljungbyhed. (LTF 2015:282)
KS 2015.1436.511

Ärendet
Vid en kontroll av skyltade parkeringsförbud i Ljungbyhed upptäcktes att flera
saknade föreskrifter. Förbuden har då ingen juridisk verkan och skyltarna har tagits
ner. Några av gatusträckorna har haft förbudet sedan länge och orsaken till förbudet
är borta.
På södra sidan av Infanterigatan fanns ett skyltat parkeringsförbud öster om
Paviljonggatan. För att underlätta för gatuunderhållet, särskilt vintertid, föreslogs i
våras att förbudet flyttades till norra sidan av sträckan i stället. Detta beslutades
också i trafiknämnden.
Under vintern 2014/15 provades tidsbegränsat parkeringsförbud på tre sträckor i
Klippan, för att underlätta för vinterväghållningen och vårsopningen av gatorna.
Detta fungerade mycket bra.
Efter att tekniska förvaltningen studerat hela Infanterigatan och tagit del av
synpunkter från boende lämnas följande förslag;
1) Parkeringsförbudet på norra sidan av Infanterigatan öster om Paviljong-gatan
kvarstår, men begränsas till vintertid, 1/12-30/4.
2) Parkeringsförbud införs på södra sidan av Infanterigatan mellan
Klostergatan och Kungsgatan. Infanterigatan är där smal och en hel del utfarter
ansluter. Även detta förbud begränsas till tiden 1/12-30/4. Beskrivning av ärendet
genom en kort sammanfattning
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-09 inklusive lokal trafikföreskrift
1276 2016:282, bilaga TU § 8/16.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Fastställa trafikföreskrift om parkeringsförbud på delar av Infanterigatan
Ljungbyhed LTF 1276 2016:282.
_____
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§9
Anläggande av trädgårdsrabatter innehållande vilda blommor för
insekter
KS 2015.1556.330

Ärendet
Miljöpartiet har 2015-12-08 inkommit med skrivelse angående behov av att anlägga
rabatter och eventuellt större områden innehållande vilda blommor på olika
strategiskt valda platser i Klippans kommun. Trädgårdsrabatterna skall innehålla
vilda ängsblommor som gynnar mångfalden av insekter och deras överlevnad.
Teknisk förvaltning delar åsikten att insekters livsmöjligheter kan förbättras utan att
åtgärder behöver bli omfattande och kostsamma.
Kommunen använder inte gifter i mark och parkskötseln, till skillnad mot en hel del
privata tomtägare, undantag gäller för arbetet mot jättelokan. Parkverksamheten har
i besparingstider varit utsatt under de senaste 20 åren. Så sakteliga har anslagen ökat,
därmed skötselintensiteten och därmed prydligheten. Teknisk förvaltning kan dock
inte sköta en del parkarealer på den nivå som förutsattes när dessa anlades. Frågan
kan ställas om kommunen ska försöka vara föredöme i det aktuella avseendet när
”grundskötseln” inte är fullgod.
Förslaget att anlägga rabatter kan modifieras till att några lämpliga gräsytor väljs ut,
jorden magras med sand och besås med blomfrön. Därefter lämnas ytorna utan annan
skötsel än skräpplockning och årlig slagning.
Om åtgärden är att förbättra för faunan, så ses skyltning som sekundär. Alla skyltar
kostar. Kostnader för underhåll och ersättning vid skadegörelse dominerar över den
initiala anskaffningskostnaden.
Utan mer ingående beräkning är en kostnadsbedömning osäker. Anta att tre platser à
cirka 300 kvadratmeter väljs ut i Klippan kan kostnaden bli 20-25 000 kronor.
Åtgärden kan fungera i flera år men bör ses som en driftkostnad under
anläggningsåret.
Beslutsunderlag
Miljöpartiet skrivelse 2015-11-25.
Tekniska utskottets protokoll 2016-01-19 § 4.
Tekniska förvaltningens yttrande 2016-02-09.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Uppdrar åt tekniska förvaltningen att anlägga rabatter för vilda blommor till nytta för
insekter i stadsparken på tre platser samt i grönområdet vid Ladugårdsvägen,
Mammarpsgatan och järnvägen.
_____
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§ 10
Håll Sverige Rent
KS 2016.0132.450

Ärendet
Håll Sverige Rent tackar i brev 2016-01-22 för svar på enkät kring nedskräpning.
Förfrågan föreligger om Klippans kommun ska ansluta sig till nätverket ”Håll
Sverige Rent” för att underlätta arbete med att minska nedskräpning.
Beslutsunderlag
Håll Sverige Rent skrivelse 2016-01-22.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Går för närvarande ej med som deltagare i Håll Sverige Rent.
2. Uppdrar åt tekniska förvaltningen att bevaka ärendet som tas upp på tekniska
utskottet till hösten 2016 (september månad).
_____
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