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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2017-10-10, kl  13:30
Plats: Sessionssalen

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

Tekniska utskottets ledamöter, kommundirektör Tomas Rikse, teknisk chef Ardiana 
Demjaha, chef för frivilliga skolformerna Mattias Säflund, chef för fastighetsavdelningen 
Håkan Abrahamsson och gatu- och parkchef Michel Tränefors kallas till sammanträdet. 
Tekniska utskottets ersättare delges kallelsen. Notera att tiderna som är satta för när de olika 
ärendena kommer att presenteras är preliminära.

Kerstin Persson (S)

Ordförande
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1. Val av justerare  

2. Utredning om utbyggning av Åbyskolans matsal Ardiana Demjaha 13:30

Sammanfattning
BUN har frågat tekniska om de kan utreda möjligheten att bygga ut matsalen på 
Åbyskolan då det idag är för få platser.
 
Beslutsunderlag
Ardiana Demjahas tjänsteskrivelse, 2017-10-04
 
Förslag till beslut
Uppdra åt tekniska att ta fram skiss, tidplan och kostnadsberäkning för olika 
alternativ för utökning av matsplatser på gymnasieskolan.

3. Gångbro över spåren vid järnvägsstationen Ardiana Demjaha 13:50

Sammanfattning
Konsultfirman Structor Mark Malmö AB, som kommunen har ett ramavtal med, 
stämde möte med Trafikverket för att diskutera ÅVS:en, åtgärdsvalsstudien, som 
behöver göras inför att kommunen ska kunna söka pengar för byggnationen av en 
gångbro över spåren vid järnvägsstationen. Mötet ägde rum 2017-10-02.
 
Beslutsunderlag
Ardiana Demjahas skrivelse, 2017-10-04
Brev från Trafikverket, 2017-10-04
 
Tekniska utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Uppdra åt tekniska förvaltningen att ta fram kostnadsberäkning för framtagande av 
ÅVS, åtgärdsvalsstudie.
 

4. Förslag att återinföra regionbuss 520 Klippan-
Helsingborg

Ardiana Demjaha 14:15

Sammanfattning
Avtal från Skånetrafiken inväntas. Om detta har hunnit inkomma i tid till mötet 
delas det ut under sammanträdet.
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Tekniska utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Godkänna framlagt förslag på avtal avseende införande av buss 520.

5. Textilinsamling i Klippans kommun Michel Tränefors 14:30

Sammanfattning
Kommunen har varit i kontakt med Emmaus angående uppställning av contrainrar 
för klädinsamling. Befintliga och planerade uppställningsplatser presenteras vid 
sammanträdet.
 
Beslutsunderlag
Michel Tränefors tjänsteskrivelse, 2017-09-29
Förslag till avtal med Emmaus, 2017-09-29
 
Förslag till beslut
Uppdra åt tekniska förvaltningen att tecka avtal med Emmaus enligt bifogat 
avtalsförslag.

Förslag till beslut
Godkänna förslag till avtal med Emmaus anvseende textilinsamling.

6. Stadsparkens belysning Ardiana Demjaha 15:00

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen fick vid tekniskt utskott 2017-09-12 § 76 i uppdrag att ta 
fram kostnadsförslag för utredning av hela parkmiljön i Stadsparken ur ett 
trygghetsperspektiv.
 
Beslutsunderlag
Michel Tränefors tjänsteskrivelse, 2017-10-04
 
Förslag till beslut
Uppdra åt tekniska förvaltningen att ta kontakt med SLU i Alnarp för att undersöka 
möjligheten för en student att genomföra en utredning avseende Stadsparkens miljö 
ur ett trygghetsperspektiv.

7. Hastighetsgränser inom kommunens tätorter Ardiana Demjaha 15:15

Sammanfattning
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En skrivelse har inkommit från Centerpartiet med ett förslag att tekniska 
förvaltningen ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna för enhetliga fartgränser 
inom kommunens tätorter om 40 km/tim samt merkostnader för genomförandet.
 
Beslutsunderlag
Motion från Centerpartiet, 201708-29
Camilla Lundgrens tjänsteskrivelse, 2017-10-02
 
Förslag till beslut
Uppdra åt tekniska förvaltningen att ta fram konsultkostnad för vidare utredning av 
åtgärdsprogram för sänkning av hastigheter i Klippans tätorter.

8. Information från verksamhetsområde Fastighet Håkan Abrahamsson 15:30

Sammanfattning
Fastighetschef Håkan Abrahamsson berättar om fastighetsavdelningens 
verksamheter vid sammanträdet.

Förslag till beslut
Notera informationen.

9. Förslag till byte av mark Ardiana Demjaha 15:45

Sammanfattning
Mikael Hultén vill byta bort vissa delar av fastigheten Kungsleden 2:16, se Mikaels 
skrivelse för mer detaljer, mot tomt nummer 4 på kommunalägda fastighet Stidsvig 
2:188. Tekniska förvaltningen har inget intresse i detta byte utifrån bland annat 
ekonomiska aspekter.
 
Beslutsunderlag
Brev från Mikael Hultén, 2017-08-11
Ardiana Demjahas tjänsteskrivelse, 2017-10-02
 
Förslag till beslut
Avslå Mikael Hulténs förslag avseende att byta mark.  

10. Förslag till nytt verksamhetsområde i Gråmanstorp Ardiana Demjaha 16:00

Sammanfattning
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Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för 
fastigheter i Gråmanstorp i Klippans kommun innebär en utökning av 
verksamhetsområdets omfattning och Klippans kommuns åtagande i 
tillhandahållande av vattentjänster.
 
Beslutsunderlag
Mona Eliassons tjänsteskrivelse, 2017-10-04
Tekniska förvaltningens förteckning över fastigheter inom föreslaget utökat 
verksamhetsområde, 2017-09-29
Karta VO Gråmanstorp, 2017-09-29
Översiktskarta Gråmanstorp, 2017-09-29
 
Förslag till beslut
Fastställa att kommunens verksamhetsområde för försörjning av vatten och 
spillvatten utökas i Gråmanstorp till att även omfatta fastigheter enligt tekniska 
förvaltningens förteckning 2017-09-29 med tillhörande karta.

  

5 (5)

http://www.klippan.se/

	f4044e76-16b1-4d19-99ce-2b174d920b02.docx
	Val av justerare
	Utredning om utbyggning av Åbyskolans matsal
	Gångbro över spåren vid järnvägsstationen
	Förslag att återinföra regionbuss 520 Klippan-Helsingborg
	Textilinsamling i Klippans kommun
	Stadsparkens belysning
	Hastighetsgränser inom kommunens tätorter
	Information från verksamhetsområde Fastighet
	Förslag till byte av mark
	Förslag till nytt verksamhetsområde i Gråmanstorp


