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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2017-06-13, 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, Måltidschef Lill Spenninge, Gatu- och parkchef 
Michel Tränefors, Markingenjör Monica Johansson, Eva Bodén, Thomas Andersson kallas 
till sammanträdet. Tekniska utskottets ersättare delges kallelsen.

Kerstin Persson (S)

Ordförande

1 (7)

http://www.klippan.se/


KALLELSE
Tekniskt utskott

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Sida

1. Val av justerare  

2. Information om nedskräpningen kring DHL Michel Tränefors 

Sammanfattning
Kommunen har iordningställt ett område för lastbilsparkering utanför DHL:s 
inhängande område. Det har uppkommit ett problem med att chaufförerna skräpar 
ner på kommunens tomt som ligger intill vilket medför att Gatu- och 
Parkavdelningen behöver åka dit och städa upp regelbundet.
 
Beslutsunderlag
Michel Tränefors tjänsteskrivelse, 2017-06-02
Bilder, 2017-06-02

Förslag till beslut
Uppdra åt Tekniska förvaltningen att i första hand förelägga fastighetsägaren om 
att hålla fastigheten i väl vårdat skick. I andra hand att stänga av möjligheten för 
lastbilarna att stanna utanför vägområdet.

3. Prioriteringsplan för asfaltsarbeten 2017 Michel Tränefors 

Sammanfattning
En prioriteringsplan avseende asfaltsarbeten i kommunen kommer att presenteras 
vid sammanträdet.
 
Handlingar delas ut vid sammanträdet.

4. Nedskräpning vid rastplatsen vid Forsmöllan  

Sammanfattning
Det finns ett problem med nedskräpning vid rastplatsen vid Forsmöllan.
 
 
Handlingar delas ut vid sammanträdet.
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5. Diskussionsunderlag för hantering av byggnader Sågen 
1

Håkan Abrahamsson 

Sammanfattning
Fastighetsavdelningen har tagit fram ett diskussionsunderlag för hantering av 
Sågen 1 enligt det uppdrag som Tekniska förvaltningen fick av Tekniska utskottet 
2017-04-11 § 27.
 
Beslutsunderlag
Diskussionsunderlag för hanteringen av byggnader Sågen 1, 2017-06-07
Flygbild Sågen 1

6. Förslag till fastställande av reglemente för säkerhet vid 
vägarbete

Thomas Andersson 

Sammanfattning
Klippans kommun är i behov av ett beslut gällande säkerhetsregler för vägarbete.
 
Beslutsunderlag
Thomas Anderssons tjänsteskrivelse, 2017-05-30
Trafikverkets nya säkerhetsregler för vägarbeten, 2017-05-30

Förslag till beslut
Anta Trafikverkets säkerhetsregler för vägarbeten i Klippans kommun.
 

7. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Eva Bodén 

8. Förslag om att utöka anslaget för bidrag till enskild 
väghållning

Eva Bodén 

Sammanfattning
Det finns i år ett underskott i kommunens anslag för vägbidrag.
 
Beslutsunderlag
Björn Petterssons tjänsteskrivelse, 2017-04-28
Lista över föreningar som har sökt bidrag

Förslag till beslut
Anslå extra medel om 557 000 kronor för bidrag till enskild väghållning.
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9. Ansökan från Ljung-Allarps samfällighetsförening för 
broreparation

Eva Bodén 

Sammanfattning
Samfällighetsföreningen ansöker om bidrag för att reparera en bro på vägen mellan 
Forestad och Allarp. Arbetet beräknas till 220 000 kronor inklusive moms och 
Trafikverket lämnar troligtvis bidrag till 70 % av kostnaden.
 
Beslutsunderlag
Björn Petterssons tjänsteskrivelse, 2017-04-28

Förslag till beslut
Ansökan från Ljung-Allarps samfällighetsförening om särskilt driftbidrag för 
broreparation godkänns under förutsättning att Trafikverkets bidragsandel blir 70 
%. Kommunens bidrag om cirka 35 000 kronor utbetalas när åtgärden är 
genomförd, godkänd av Tekniska förvaltningen och anslag finns tillgängligt.
 
 

10. Ansökan från Krika-Kumle vägsamfällighet för byte av 
vägtrumma

Eva Bodén 

Sammanfattning
Samfällighetsföreningen ansöker om bidrag till kostnader för att byta vägtrumma 
utmed Längste bäck i Krika. Arbetet är utfört och beräknas till 235 000 kronor 
inklusive moms. Trafikverket ger bidrag med 70 % av kostnaden.
 
Beslutsunderlag
Björn Petterssons tjänsteskrivelse, 2017-04-28

Förslag till beslut
Godkänna ansökan från Krika-Kumle vägsamfällighet om särskilt driftbidrag för 
byte av vägtrumma. Kommunens bidrag om cirka 35 000 kronor utbetalas när 
åtgärden är genomförd, godkänd av Tekniska förvaltningen och anslag finns 
tillgängligt.
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11. Ansökan från Rösa samfällighetsförening - Bjersgårds 
vägsamfällighet för broreparation

Eva Bodén 

Sammanfattning
Samfällighetsföreningen ansöker om särskilt driftbidrag för att reparera bron över 
Bjälane å. Arbetet beräknas kosta 625- 650 000 kronor inklusive moms och 
Trafikverket lämnar troligtvis bidrag till 70 % av kostnaden.
 
Beslutsunderlag
Björn Petterssons tjänsteskrivelse, 2017-04-28

Förslag till beslut
Godkänna ansökan från Rösa samfällighetsförening-Bjersgårds vägsamfällighet om 
särskilt driftbidrag för broreparation under förutsättning att Trafikverkets 
bidragsandel blir 70%. Kommunens bidrag om cirka 100 000 kronor utbetalas när 
åtgärden är genomförd, godkänd av Tekniska förvaltningen och anslag finns 
tillgängligt.  

12. Visual appetizer- en webbaserad applikation för måltider Lill Spenninge 

Sammanfattning
Vizual appetiser är en projektidé för en mobil webbapplikation med en plattform 
som innebär att vårdpersonal på ett enkelt och inspirerande sätt kan visa bilder på 
kommande måltider för brukare inom äldrevården. Framförallt kommer Visual 
appetizer att underlätta för utlandsfödda brukare och personal.
 
Beslutsunderlag
Måltidschef Lill Spenninges tjänsteskrivelse, 2017-06-07
Projektbeskrivning Visual appetizer
Kostnadsspecifikation
 

Förslag till beslut
Anslå 500 000 kronor från kommungemensamma migrationsmedel för 
framtagandet av Vizual appetizer.

13. Förslag till försäljning av del av Östra Ljungby 3:2 Monica Johansson 

Sammanfattning
Det lokala företaget MLF Transport AB har visat intresse för en del av kommunens 
fastighet Östra Ljungby 3:2 för etablering av mindre åkeriverksamhet. Företaget 
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ägs av Hans Eliasson. Köpeskillingen är 75 kr/m² vilket ger en köpeskilling om 
195 000 kr.
 
Beslutsunderlag
Monica Johanssons tjänsteskrivelse, 2017-05-29
Förslag till köpekontrakt, 2017-05-29
Kartskiss, 2017-05-29

Förslag till beslut
1. Godkänna Tekniska förvaltningens förslag till köpekontrakt 

avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2,
2. Godkänna förtida tillträde till marken.

14. Information angående Centrumutveckling Klippan Ardiana Demjaha 

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen fick 2017-04-11 § 21 i uppdrag att ta fram förslag på 
dialogprocess för centrumutvecklingen i Klippan. Ett förslag kommer att 
presenteras vid Tekniskt utskott i september.
 
Beslutsunderlag
Camilla Lundgrens tjänsteskrivelse, 2017-05-30

Förslag till beslut
Notera informationen.

15. Information avseende Tekniska förvaltningens yttrande 
angående hastighetsbegränsning på väg 13 genom 
Nybygget/Övad

Ardiana Demjaha 

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen föreslog 2010-05-27 att hastigheten på väg 13 förbi den 
tätare bebyggelsen i Nybygget skulle begränsas till 60 km/h, i stället för 50 km/h. 
Nära i tid kommer Tekniska förvaltningen att föreslå en övergång till jämna 
hastighetsgränser på ett mer enhetligt sätt för kommunens gatunät. Den aktuella 
sträckan av väg 13 genom Nybygget ska behandlas i den kommande översynen. 
Ärendet kan därför avslutas.
 
Beslutsunderlag
Björn Petterssons tjänstesskrivelse 2017-04-24.

Förslag till beslut
Notera informationen.
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16. Godkännande av avtal för bron vid Forsmöllans 
kraftstation

Ardiana Demjaha 

Sammanfattning
Skånska Energi Rönne å Kraft AB har undertecknat avtalet om överlåtelse och 
rivning av bro samt rätt att uppföra och bibehålla gång- och cykelbro vid 
Forsmöllan. Nu kvarstår bara godkännande av avtalet och underskrift från 
kommunens sida.
 
Beslutsunderlag
Avtal, 2017-05-22

Förslag till beslut
Godkänna avtalet med Skånska Energi om överlåtelse och rivning av bro samt rätt 
att uppföra och bibehålla gång- och cykelbro.
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