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§ 55
Utbyte av armaturer för gatubelysning
KS 2016.1229.317

Ärendet
Under hösten 2015 genomförde tekniska förvaltningen upphandling av en
entreprenad som omfattar leverans och utbyte av cirka 1 500 st.
gatubelysningsarmaturer. Tekniska utskottet gav, när anbudsutvärderingen var klar,
förvaltningen rätt att avsluta upphandlingen.
Upphandlingen försenades kraftigt på grund av att anbudsgivare begärde
överprövning i två instanser. Först i maj månad 2016 kunde avtal tecknas.
Arbetet med att byta armaturerna startar inom två veckor och entreprenören
meddelade vid ett tidigare startmöte att utbytet ska vara klart vid årsskiftet.
Tekniska förvaltningen räknar med att kostnaden för byten och därtill ett mindre
antal nya stolpar blir cirka 5 Mkr. Detta belopp finns i budget 2016.
Det kan noteras att kommunen innan bytet har cirka 2 500 st. kvicksilverarmaturer.
När den aktuella entreprenaden är avslutad kvarstår cirka 1 000 st. Innan dessa byts
ut ska frågan klarläggas om kommunens belysning på Trafikverkets vägar och
enskilda vägar. I stället för att byta ut armaturer kan det bli fråga om att överlåta eller
släcka.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2016-10-04.
Protokollsutdrag Tekniskt utskott § 44.
Tekniska utskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 56
Bron vid Forsmöllans kraftstation
KS 2015.0642.312

Ärendet
Tekniska utskottet har behandlat frågan om ny gångbro vid Forsmöllans kraftstation
vid sammanträde 13oktober år 2015, 13 september och 8 november år 2016.
Tekniska förvaltningen har i rapport 1, 13 september år 2016, och vid sammanträdet
den 8 november år 2016 redovisat vad som har vidtagits för att klarlägga
möjligheterna till en ny bro. Även skiss på en stål-bro redovisades vid det senare
tillfället.
I enlighet med utskottets beslut den 8 november år 2016 rapporterar Tekniska
förvaltningen om den fortsatta hanteringen av brofrågan.
En bedömd totalkostnad på 1,4 Mkr redovisades muntligen vid sammanträdet
8 november 2016. Skånska Energi AB har undersökt möjligheten att delfinansiera
brobytet och har svarat att företaget kan bidra med 100-150 kkr, eller ungefär 10 %.
I en situation med kommunen som finansiär till 90 % och uppförande av bro på
företagets mark bör övervägas om inte kommunen genom nyttjanderättsavtal ska
bygga en i egen ägo. Företaget skulle då bidra med sina 10 % och ha möjlighet att
hänga en 20 kV elkabel under bron.
Nästa steg är att Kommunstyrelsen tar ställning till om brobytet ska ske till kända
ekonomiska villkor eller om annan eller kompletterande medfinansiering ska prövas.
För att genomföra brobytet i teknisk mening krävs att Teknisk förvaltningen tar fram
en teknisk specifikation och genomför en upphandling av prefabricerad bro med
montage.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Tekniskt utskott §49.
Tekniska förvaltningens Rapport 2, 2016-11-29.
Tekniska utskottets beslut
Uppdrar åt Tekniska förvaltningen att undersöka om finns begagnade broar på
marknaden. Uppdraget redovisas till tekniska utskottets vid nästa sammanträde,
2017-01-17.
_____
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§ 57
Nya Snyggatorpsskolan anslag om investering för 2016-2018
KS 2010.0062.291

Ärendet
Renoveringen av skolan har skjutits upp två år för att under sommaren 2016 skjuta
fart igen med renovering av etapp 3.
Fullmäktige beslutade den 23 augusti 2016 att etapp 3 får genomföras inom en
projekt kostnad på 20,8 Mkr.
Etapp 3 a är i princip färdigställd. Anbud har inkommit och utvärdering pågår
avseende etapp 3 b+c. Hela etapp 3 kommer att kunna genomföras inom
projektramen 20,8 Mkr.
Arbetena med etapp 3 b+c kan påbörjas direkt in på nyåret 2016/2017 och utföras
utan att temporära lokaler behöver anskaffas. Arbetet med lokalerna bedöms vara
slutfört i september 2017.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningen tjänsteskrivelse 2016-11-29.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-05.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-03.
Tekniska utskottets beslut
Uppdrar åt tekniska förvaltningen att slutföra upphandlingen av byggentreprenad för
etapp 3 b+c Nya Snyggatorpsskolan och att genomföra projektet.
_____
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§ 58
Rapport om utredning av hur Storgatan i Klippan fungerar som
gångfartsområde
KS 2016.1692.512

Ärendet
Kommunen har i den årliga RTI-ansökan sökt bidrag från Trafikverket för bland
annat:
Utredning av funktionen för befintligt gångfartsområde på Storgatan i Klippan.
Åtgärder för att dämpa fordonshastigheten och öka säkerheten för de gående
inklusive underlag för ställningstagande om att göra ett avsnitt till gågata.
Beräknad totalkostnad är 200 kkr.
Trafikverket har godkänt ett bidrag på 100 kkr, att användas under åren 2016.
Tekniska förvaltningen har låtit företaget Trivector Traffic genomföra en utredning
av hur gångfartsområdet fungerar och hur lämpliga åtgärder kan utformas.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningen tjänsteskrivelse 2016-11-30.
Trivector Traffic Rapport, bilaga TU § 58/19.
Tekniska utskottets beslut
1. Använda rapporten för vidare diskussion om lämpliga åtgärder, som preciseras
av förvaltningen inför ett slutligt ställningstagande.
2. Informationen noteras.
_____
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§ 59
Ansökan från Ugglarp-Tolleröd, driftbidrag för utbyte av vägbro
KS 2016.1694.318

Ärendet
Arbetet med utbyte av vägbro har utförts och Trafikverket har lämnat bidrag med
70 % av kostnaden. Summa kostnader blev 2 076 kkr inklusive moms. Kommunens
bidragsdel blir då 233 700 kr, med 50-50 uppdelning kommun-förening av resterande
del när Trafikverkets bidrag är avdraget.
Årets anslag för bidrag till enskild väghållning är förbrukat dels till alla löpande
driftbidrag, dels till två större särskilda driftbidrag.
Bidragsreglerna säger bland annat att en förening ska ansöka året innan en åtgärd blir
aktuell. Tekniska förvaltningen har föreslagit att denna punkt ändras för särskilt
driftbidrag från senast 1 september året före planerat utförande år till senast
1 februari aktuellt utförande år.
Föreningens bidrag kan dock utbetalas först under åren 2017.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-30.
Tekniska utskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Godkänner ansökan om särskilt driftbidrag till Ugglarp-Tolleröd
vägsamfällighet för byte av vägbro.
2. Bidragsbeloppet utbetalas när åtgärd är genomförd och godkänd av tekniska
förvaltningen samt anslag finns tillgängligt.
____
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§ 60
Kungsleden, eventuell utbyggnad av kommunal VA-försörjning
KS 2010.0141.340

Ärendet
Sedan många år har en utbyggnad varit aktuell av kommunens vattenledningar och
spillvattenledningar längs en del av Kungsleden.
Tekniska förvaltningen redovisade för Tekniska utskottet den 10 maj år 2016 hur
förberedelsearbetet förlöpte.
Anbud har inkommit och antalet visar på ett bra intresse bland entreprenörerna.
Utvärdering pågår och inget pekar på att projektet ska överskrida kalkylen på
3 600 kkr.
I budget för år 2016 finns 2 000 kkr och beloppet avser vad som kvarstår efter avdrag
av anläggningsavgifterna som berörda fastighetsägare måste betala.
Det förutsätts att budgetbeloppet får överföras till budgetår 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Tekniskt utskott § 19.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-29.
Tekniska utskottets beslut
Uppdrar åt tekniska förvaltningen att slutföra upphandlingen av utbyggnad av
kommunal VA-försörjning.
____
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§ 61
Muntlig Information
Dialog Trafikverket angående framtida järnvägslösningar
KS 2016.1739.310

Information om ändrade tidtabellen, Skånetrafiken
KS 2016.1740.501
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