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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2017-05-09, kl  13:30
Plats: Sessionssalen

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska ringa in sin personliga 
ersättare.

Tekniska utskottets ledamöter, Teknisk chef Ardiana Demjaha, Chef för 
fastighetsavdelningen Håkan Abrahamsson, Trafikingenjör Camilla Lundgren, 
Kommunjurist Lars-Åke Svensson, kallas till sammanträdet. Tekniska utskottets ersättare 
delges kallelsen.

Kerstin Persson (S)

Ordförande
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1. Val av justerare  

2. Redovisning av bostadsanpassningsärenden Eva Bodén 

Sammanfattning
Information avseende Tekniska förvaltningens arbete med 
bostadsanpassningsärenden. Kommunen handlägger cirka 80-100 
bostadsanpassningsärenden om året.
 
Beslutsunderlag
Eva Bodéns tjänsteskrivelse, 2017-05-03
Redovisning av bostadsanpassningsbidrag 2007-2016, 2017-05-03
Enkätsvar rörande bostadanpassning, 2017-05-03
 

Förslag till beslut
Notera informationen.

3. Skånetrafiken tillköp av trafik för trafikåret 2018 Camilla Lundgren 

Sammanfattning
Önskemål har inkommit till kommunen om att man ska lägga till ytterligare en tur 
på kvällen för buss 528 mot Perstorp för att möjliggöra för personer som slutar 
arbeta runt klockan fem att ta sig hem med bussen.
 
Beslutsunderlag
Camilla Lundgrens tjänsteskrivelse 2017-05-03

Förslag till beslut
Godkänna tillköp av ytterligare en tur för buss 528 mot Perstorp på vardagskvällar.

4. Omfördelning av kollektivtrafikplanering Camilla Lundgren 

Sammanfattning
Tidigare har frågor avseende kollektivtrafik legat under kommunledningen. För 
några år sedan blev detta område överfört till Tekniska förvaltningen i och med att 
förvaltningen byggde en hållplats. Förvaltningen har dock inte den strategiska 
bakgrunden som kollektivtrafikfrågorna i allmänhet innebär.  
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Beslutsunderlag
Teknisk chef Ardiana Demjahas skrivelse, 2017-05-03

Förslag till beslut
Godkänna att handläggning av kollektivtrafikfrågor i framtiden hanteras av 
kommunledningen.

5. Vidaredelegering av tillfälliga Lokala Trafikföreskrifter Camilla Lundgren 

Sammanfattning
I Klippans kommun beslutas de lokala trafikföreskrifterna, LTF, av Trafiknämnden 
(Kommunstyrelsen). Det kan ta flera månader för att få igenom en LTF med 
den nuvarande beslutsgången.
 
Beslutsunderlag
Camilla Lundgrens skrivelse, 2017-04-26
 

Förslag till beslut
Godkänna att beslut om Lokala trafikföreskrifter vidaredelegeras till chefen för 
Tekniska förvaltningen.

6. Nyttjanderättsavtal mellan Ljungbyhed Park AB och 
Klippans kommun, del av Klippan Sjöleden 1:5.

Lars-Åke Svensson 

Sammanfattning
Klippans kommun och fastighetsägaren Ljungbyhed Park AB har träffat 
nyttjanderättsavtal om att kommunen erhåller rätt att nyttja del av fastigheten 
Klippan Sjöleden 1:5 för anläggande och drift av banvall och 
järnvägsspår. Klippans kommun upplåter i andra hand nyttjanderätten till 
Föreningen Veteranjärnvägen.
 
Beslutsunderlag
Påskrivet nyttjanderättsavtal, 2016-12-12
Kartskiss, 2016-10-05

Förslag till beslut
Notera informationen.

7. Förslag till försäljning av delar av fastigheterna 
Pilagården 1:42 och 1:96

Ardiana Demjaha 
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Sammanfattning
Det lokala företaget KNW Förvaltning AB har visat intresse för delar av 
fastigheterna Pilagården 1:42 och 1:96 för att bygga hyresrätter på området. Redan 
2013 togs en första kontakt. Vid detta tillfälle valde KNW att avvakta med köpet. 
Nu vill KNW förvärva markområdet och idag är prisbilden 85 kr/m² vilket ger en 
köpeskilling om 314 500 kr. KNW medger kommunen rätt att å fastigheten 
bibehålla gång- och cykelväg  inom området.
 
Beslutsunderlag
Monica Johanssons tjänsteskrivelse, 2017-05-03
Förslag till köpekontrakt, 2017-05-03
Skiss för delar av fastigheterna Pilagården 1:42 och 1:96, 2017-03-05
Karta för delar av fastigheterna Pilagården 1:42 och 1:96, 2017-03-05
Förslag till Servitutsavtal, 2017-05-03
Karta avseende förslag till servitut, 2017-05-03

Förslag till beslut
1. Godkänna Tekniska förvaltningens förslag till köpekontrakt 

avseende del av fastigheterna Pilagården 1:42 och 1:96,
2. Godkänna förtida tillträde till marken,
3. Godkänna servitutsavtal för befintlig GC-väg.

8. Information avseende skötsel och underhåll av fastighet 
förskolan Villa Villerkulla

Ardiana Demjaha 

Sammanfattning
2017-04-25 hölls ett möte med representant från föräldrakooperativet Villa 
Villekulla som hyr lokaler av Klippans kommun i Ljungbyhed. Hyresavtalet 
samt lokalernas status diskuterades.  
 
Beslutsunderlag
Teknisk chef Ardiana Demjahas skrivelse, 2017-05-02

Förslag till beslut
Notera informationen.

9. Ansökan om vägbidrag från Färingtofta-Guvarp-
Kampholma vägförening

Ardiana Demjaha 

Sammanfattning
Samfällighetsföreningen har sökt driftbidrag för en viss del av de vägar som 
föreningen svarar för. Denna del är en sträcka på 7,1 km inom Klippans kom-mun.
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Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens yttrande, 2017-04-25
Brev angående bidrag för 7,1 km inom vägområdet, 2017-01-11

Förslag till beslut
Avslå ansökan 2017-01-09 från Färingtofta-Guvarp-Kampholma vägsamfällighet 
om kommu-nalt driftbidrag för vägsträcka som inte godkänns för statligt 
driftbidrag.
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