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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2017-08-15, kl  13:30
Plats: Flygteknikcenter, Ljungbyhed

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, gatu- och parkchef Michel Tränefors, måltidschef Lill Spenninge 
kallas till sammanträdet. Tekniska utskottets ersättare delges kallelsen.

Kerstin Persson (S)

Ordförande
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1. Lägesrapport om renovering av badet i Ljungbyhed Håkan Abrahamsson, 
Bengt-Göran Karlsson 

Sammanfattning
Under våren 2017 har friliftsbadet i Ljungbyhed renoverats.
 
Beslutsunderlag
Håkan Abrahamssons tjänsteskrivelse, 2017-08-07
Lägesrapport om renovering av friluftsbadet i Ljungbyhed Karlsson Climate, 2017-
07-27

Förslag till beslut
Rekommendera inriktning för fortsatta åtgärder.

2. Slutredovisning av Täppan 3 Håkan Abrahamsson 

Sammanfattning
Fastighetsavdelningen fick 2014 i uppdrag att projektera för nya förskolelokaler i 
anslutning till befintliga lokaler på Bladgatan 20 i Klippan. Hela projektet 
beräknades kosta 11 275 000 kronor. När byggnaden nu är uppförd och projektet 
avslutat kan det konstateras att den totala investeringen för Täppan 3 stannade på 9 
313 000 kronor.
 
Beslutsunderlag
Slutredovisning av förskolan Täppan 3, 2017-07-25
 

Förslag till beslut
Notera informationen.

3. Information om renovering och ombyggnad av Nya 
Snyggatorpsskolans aula och matsal, nästa etapp

Håkan Abrahamsson 

Sammanfattning
2009 startades ett projekt för att renovera Snyggatorpsskolan. Projektet har 
genomförts etappvis och undervisningen har fortsatt i de lokaler som inte omfattats 
av pågående ombyggnad. Etapp 3 pågår just nu, samtidigt som projektering och 
upphandling av etapp 4 har startat.
 
Beslutsunderlag
Håkan Abrahamssons tjänsteskrivelse, 2017-07-36
Skiss över renoveringar och ombyggnad Snyggatorpsskolan
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Förslag till beslut
Uppdra åt tekniska förvaltningen att, tillsammans med skolans ledning, ta fram 
ett förslag på renovering och ombyggnad av aulan, ny handikapptoalett samt 
uppfrächning av matsalen.

4. Skötsel och underhåll av fastighet förskolan  Villa 
Villerkulla

Håkan Abrahamsson 

Sammanfattning
Möte har hållts med Villa villerkullas förskolechef Pia Andréasson, deras 
ordförande Jenny Hallevåg, teknisk chef Ardiana Demjaha och fastighetschef 
Håkan Abrahamsson då man diskuterade nytt avtal och skötsel av förskolans 
lokaler. Det nuvarande avtalet löper ut 2019-12-31.
 
Beslutsunderlag
Håkan Abrahamssons tjänsteskrivelse, 2017-08-01
Ekonomiuppföljning, 2017-07-25

Förslag till beslut
Godkänna informationen.

5. Installation av cykelpump vid Klippans station Michel Tränefors 

Sammanfattning
Den efterlängtade cykelpumpen har nu installerats vid Klippans station och är redo 
att användas.
 
Beslutsunderlag
Michel Tränefors tjänsteskrivelse, 2017-08-03
Foton på nyinstallerad cykelpump, 2017-08-03

Förslag till beslut
Notera informationen.

6. Cirkulationsplatsen på Ladugårdsvägen, utsmyckning 
av rondellen

Michel Tränefors 

Sammanfattning
Tekniska utskottet beslutade 2017-04-11 att uppdra åt tekniska förvaltningen att ta 
fram förslag på hur cirkulationsplatsen ska utsmyckas. Utskottet ställde sig bakom 
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ett förslag som innebär att den marktäckande växten tas bort och att växtbädden 
ordnas så att blomlökar och sommarblommor planteras två gånger per säsong.
 
Beslutsunderlag
Michel Tränefors tjänsteskrivelse, 2017-08-03

Förslag till beslut
Ärendet lämnas utan eget förslag till beslut.

7. Cirkulationsplatsen vid Forsmöllan, väg 21 – väg 13, de 
saknade kloten

Michel Tränefors 

Sammanfattning
Trafikverket är de som har ansvar för rondellen vid Forsmöllan. Den byggdes med 
flera klotformade stålkonstruktionen med invändig belysning och olika material på 
marken. Idag saknas klot, belysningen verkar inte fungera som den ska och det 
finns tidvis gott om ogräs på marken.
 
Beslutsunderlag
Michel Tränefors tjänsteskrivelse, 2017-07-25

Förslag till beslut
Ärendet lämnas utan eget förslag till beslut.

8. Rensning av dammen i Ljungbyhed Michel Tränefors 

Sammanfattning
Dammen i Ljungbyhed behöver rensas. Gata- och Parkavdelningen planerar att en 
maskinell rensning av dammen. Denna kommer att utföras så fort tillstånd har 
inkommit från Länsstyrelsen, vilket förmodligen blir någon gång i oktober-
november.
 
Beslutsunderlag
Michel Tränefors tjänsteskrivelse, 2017-08-03
Naturinventering av Ekologgruppen, 2017-06-15

Förslag till beslut
Notera informationen.
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9. Kommunens vägbelysning längs Trafikverkets vägar Michel Tränefors 

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag på riktlinjer för hantering av 
belysning längs Trafikverkets vägar. Riktlinjerna remitterades till Landsbygdsrådet 
som på sitt sammanträde 2017-05-30 tog fram ett antal synpunkter som de vill att 
Tekniska utskottet tar hänsyn till.
 
Beslutsunderlag
Michel Tränefors tjänsteskrivelse, 2017-08-09
Förslag till riktlinjer för hantering av belysning längs Trafikverkets vägar, 2017-
08-09
Protokollsutdrag från Landsbygdsrådets sammanträde 2017-05-30 § 8

Förslag till beslut
1. Godkänna tekniska förvaltningens förslag till riktlinjer för hantering av 
belysning längs Trafikverkets vägar enligt bilaga.
2. Vidaredelegerar beslut enligt kommunens riktlinjer om borttagning av 
belysningsarmatur längs Trafikverkets vägar till teknisk chef.

10. Ansökan om kommunalt bidrag förbättringsarbeten 
Lycke samfällighetsförening

Ardiana Demjaha 

Sammanfattning
Lycke samfällighetsförening ansöker om bidrag för att förbättra vägen. Arbetet är 
utfört. Trafikverket ger bidrag med 70% av kostnaden vilket innebär att 
kommunens bidragsdel blir 34 133 kronor.
 
Beslutsunderlag
Yttrande över ansökan från Lycke samfällighetsförening, 2017-07-11

Förslag till beslut
Gokänna ansökan om 34 113 kronor från Lycke samfällighetsförening avseende 
särskilt driftbidrag  för förbättring av vägen.  

11. Ansökan om 2018 års bidrag för statlig medfinansiering 
till regionala kollektivtrafikåtgärder, RTI-planen

Ardiana Demjaha 

Sammanfattning
Trafikverket ger varje år möjlighet för kommunerna att uppdatera fjolå-rets 
ansökan om statlig medfinansiering till kollektivtrafikanlägg-ningar och 
förbätt-ringar inom trafiksäkerhet och miljö på kommunala gator.
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Beslutsunderlag
Förslag till ansökan om RTI-investeringar 2018-2020
Lista över förslag- bilaga 1 till RTI-ansökan
Skisser över åtgärder 2, 5, 6, 8, 9, 10

Förslag till beslut
Godkänna förslag till ansökan.

12. Skånetrafiken tillköp av trafik för trafikåret 2018, buss 
528 mot Perstorp

Ardiana Demjaha 

Sammanfattning
I dagsläget går sista turen för buss 528 mot Perstorp klockan 16.30 på vardagar 
från Klippan. Önskemål har inkommit till kommunen om att man ska lägga till 
ytterligare en tur på kvällen för att möjliggöra för personer som slutar arbeta runt 
klockan fem att ta sig hem med bussen.
 
Beslutsunderlag
Camilla Lundgrens tjänsteskrivelse, 2017-08-01

Förslag till beslut
Uppdra åt tekniska förvaltningen att be Skånetrafiken att flytta 13:30-turen mot 
Perstorp till kl. 17:30.

13. Muntlig lägesbeskrivning angående buss 520 Ardiana Demjaha 

Sammanfattning
Dialog har förts med Skånetrafiken angående återinförande av busslinje 520 mellan 
Klippan och Helsingborg. Teknisk chef Ardiana Demjaha redogör muntligt för 
ärendet på sammanträdet.

Förslag till beslut
Notera informationen.

14. Information om årlig rapport om parkeringsövervakning Ardiana Demjaha 

Sammanfattning
I fortsättningen kommer de årliga rapporterna om parkeringsövervakning att 
redovisas för utskottet i januari.
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Beslutsunderlag
Camilla Lundgrens tjänsteskrivelse, 2017-08-02

Förslag till beslut
Notera informationen.

15. Centrumutveckling Klippan Ardiana Demjaha 

Sammanfattning
Under början av hösten kommer tekniska förvaltningen att hålla i dialogmöten med 
medborgare, företagare och politiker angående centrumutvecklingen i Klippan.
 
Beslutsunderlag
Camilla Lundgrens tjänsteskrivelse, 2017-08-09

Förslag till beslut
Godkänna planering av dialogmöten.

16. Information om granulat på konstgräsplanen på 
Åbyvallen

Ardiana Demjaha 

Sammanfattning
Vid tekniskt utskott 2017-05-09 kom det en fråga  angående vilken typ av granulat 
som kommunen använder till sin konstgräsplan apropå den negativa miljöpåverkan 
som vissa typer av granulat har. Det granulat som används i kommunen är  R-
EPDM vilket består av nytillverkat vulkaniserat industrigummi.
 
Beslutsunderlag
Ardiana Demjahas tjänsteskrivelse, 2017-08-02

Förslag till beslut
Notera informationen.

17. Utställning av förslag till Avfallsplan år 2018-2021 för 
Klippans, Perstorps  och Örkelljunga kommuner

 

Sammanfattning
Nårab har tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för år 2018-2021 för Klippans, 
Perstorps och Örkelljunga kommuner. Innan förslaget antas av kommunfullmäktige 
ska det ställas ut för granskning under minst fyra veckor.
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Beslutsunderlag
Nårabs skrivelse, 2017-06-07
Förslag till Avfallsplan 2018-2021

Förslag till beslut
Godkänna utställande av förslag till Avfallsplan på lämpliga ställen i kommunen.

18. Information om avslutad VA-utbyggnad vid Gränsvägen Ardiana Demjaha 

Sammanfattning
För att tillhandahålla kommunalt vatten till en nybyggd villa på Gränsvägen har det 
byggts 140 meter vattenledning och 8 stycken vattenserviser har avsatts till 
fastigheter vid vägen.
 
Beslutsunderlag
Mona Eliassons tjänsteskrivelse, 2017-07-25
Karta- bilaga till skrivelsen, 2017-07-25

Förslag till beslut
Notera informationen.

19. Muntlig lägesbeskrivning av VA-utbyggnad på 
Kungsleden

Ardiana Demjaha 

Sammanfattning
Ardiana Demjaha informerar muntligt om ärendet vid sammanträdet.

Förslag till beslut
Notera informationen.

20. Information om ny organisation för Måltidsservice 2017 Ardiana Demjaha, Lill 
Spenninge 

Sammanfattning
Under våren 2017 har ett förändringsarbete pågått för att ta fram en ny, mer 
effektiv organisation för Måltidsavdelningen. Ardiana Demjaha och Lill Spenninge 
berättar under sammanträdet om förändringsarbetet och Måltidsavdelningens 
verksamhet.
 
Beslutsunderlag
Ardiana Demjahas tjänsteskrivelse, 2017-07-25
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Riskanalys för omorganisation inom Måltidsservice, 2017-06-21
Power point-presentation om ny organisation inom Måltidsservice, 2017-06-20
 
 

Förslag till beslut
Notera informationen.
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