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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2017-04-11, kl  13:30
Plats: Sessionssalen

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

Tekniska utskottets ledamöter, Ardiana Demjaha, Björn Pettersson, kallas till sammanträdet. 
Tekniska utskottets ersättare delges kallelsen.

Kerstin Persson (S)

Ordförande
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1. Val av justerare  

2. Bostadsanpassning Eva Bodén 

Sammanfattning
Eva Bodén informerar vid sammanträdet.

3. Parkeringsplatser i Klippans centrum- information  

Sammanfattning
Parkeringssituationen i Klippans centrum behandlades vid Tekniskt utskotts 
sammanträde 2017-03-14. Utskottet beslutade att ärendet avseende 
parkeringsplatser och centrumutveckling skulle diskuteras i respektive partigrupp 
inför Tekniskt utskott
2017-04-11.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Tekniskt utskott 2017-03-14, § 17
Kartskiss över parkeringsplatser i Klippans kommun

4. Uppföljning av uppdrag avseende 
hastighetsbegränsning på Storgatan

Björn Pettersson 

Sammanfattning
I samband med tekniska utskottets behandling 2017-03-14 av moderaternas motion 
om försöksperiod för ”bilfri” Storgata fick tekniska förvaltningen i uppdrag att 
utreda och föreslå åtgärder för att trafiken på Storgatan ska iaktta stadgad 
hastighetsbegränsning.
 
Beslutsunderlag
Björn Petterssons skrivelse 2017-04-03
Kartskiss över förslag till gupp på Storgatan

Förslag till beslut
Godkänner tekniska förvaltningens förslag avseende att gångfartsområdet på 
Storgatan i Klippan kompletteras med fyra gupp.
Kostnaden ska belasta investeringsprojekt 596, Trafiksäkerhetsprojekt.
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5. Utökning av parkeringsplatser vid kommunhuset  

Sammanfattning
Parkeringssituationen vid kommunhuset för kommunens anställda och 
förtroendevalda är relativt ansträngd. Antalet tillgängliga parkeringsplatser har 
under det senaste året minskat till följd av att parkeringsplatserna på husets 
framsida gjordes om till besöksparkeringar medan ett antal parkeringsplatser vid 
norra gaveln reserverats för el- och hybridbilar.
 
 
Bestlutsunderlag
Kommundirektör Tomas Rikses skrivelse 2017-03-22
Fastighetschef Håkan Abrahamssons skrivelse 2016-02-06
Skiss över parkeringsplatser vid kommunhuset
 

Förslag till beslut
Uppdrar åt Teknisk förvaltning att beställa entreprenaden i enlighet med 
föreliggande specifikation, kostnadsberäkning och skiss.
 
Kostnaden för de nya parkeringsplatserna om 263.000 kronor finansieras via 
kommunstyrelsens förfogandeanslag i investeringsbudgeten.

6. Möjlighet till placering av bänkar av modell Klippan 
soffan på lämpliga platser i kommunen

Björn Pettersson 

Sammanfattning
Miljöpartiet har 2015-11-05 inkommit med skrivelse angående möjlighet att 
placera bänkar av IKEAs soffa modell Klippan på lämpliga platser i kommunen.
 
Beslutsunderlag
Björn Petterssons tjänsteskrivelse 2017-04-04

Förslag till beslut
Ärendet överlämnas utan eget förslag.

7. Yttrande över VA-fråga Kungsleden Mats G Nilsson Björn Pettersson 

Sammanfattning
Mats G Nilsson inkom 2017-02-28 med ett brev till kommunen angående VA-
utbyggnaden på Kungsleden. Björn Pettersson har skrivit ett förslag till yttrande 
som svar på Nillssons brev.
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Beslutsunderlag
Björn Petterssons tjänsteskrivelse 2017-04-03
Brev från Mats G Nilsson 2017-02-28
 

Förslag till beslut
Godkänner tekniska förvaltningens yttrande 2017-04-03 som svar på begäran 
2017-02-28 från Mats G Nilsson om VA-frågor som rör Kungsleden.

8. Yttrande över VA-fråga Kungsleden Lisen och Anders 
Stigmar

Björn Pettersson 

Sammanfattning
Lisen och Anders Stigmar inkom 2017-03-06 med ett brev till kommunen 
angående VA-utbyggnaden på Kungsleden. Björn Pettersson har skrivit ett förslag 
till yttrande som svar på deras brev.
 
Beslutsunderlag
Björn Petterssons tjänsteskrivelse 2017-03-31
Brev från Lisen och Anders Stigman 2017-03-06

Förslag till beslut
Godkänner tekniska förvaltningens yttrande 2017-03-31 som svar till  Lisen och 
Anders Stigmar.

9. Statusrapport avseende byggnader Sågen 1 Björn Pettersson 

Sammanfattning
Björn Pettersson redovisar vid sammanträdet.

Förslag till beslut
Noterar informationen.

10. Utökning av parkeringsplatser för personal i 
Ljungbygården, Ljungbyhed

Björn Pettersson 

Sammanfattning
Det finns i dagsläget ett behov av utökning av parkeringsplatser vid 
verksamheterna i de tre sammanbyggda anläggningarna Ljungbygården, 
Syréngården och Rickmansgården. På bifogad karta visas den utökning av 
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parkeringsplatser som tidigare har skis-sats. På tomten kan förhållandevis enkelt 10 
bilplatser ordnas. Bygglov krävs dock. Kostnaden för de 10 bilplatserna på 
asfalterad yta beräknas till 200 000 kr.
 
Beslutsunderlag
Björn Petterssons skrivelse 2017-04-05
Skiss över förslag till parkeringsplatser Ljungbygården

Förslag till beslut
Godkänner tekniska förvaltningens förslag om att Projekt Ljungbygården, 
Markarbeten och miljöhus, i investeringsbudget 2018 utökas till att omfatta 10 nya 
bilparkeringsplatser till en beräknad kostnad på 200 000 kr.

11. Cirkulationsplatsen på Ladugårdsvägen, utsmyckning 
av rondellen

Björn Pettersson 

Sammanfattning
Rondellen har uppfattats av tekniska utskottet som alltför dåligt utsmyckad. När 
den byggdes var avsikten att innanför kanstenen skulle en marktäckande växt 
etableras. Dock har den marktäckande växten inte har utvecklats som tänkt och 
matjorden var och är smittad med ett mycket besvärligt ogräs.
 
Beslutsunderlag
Björn Petterssons tjänsteskrivelse 2017-04-04

Förslag till beslut
Upprustning av rondellen i cirkulationsplatsen Ladugårdsvägen- Fabriksallén 
planeras in i driftbudgeten för parkverksamheten 2018.
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