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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2018-08-14, kl  13:30
Plats: Sessionssalen

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

Kallade till sammanträdet är tekniska utskottets ledamöter, Tomas Rikse, Ardiana Demjaha, 
Michel Tränefors, ´Monica Johansson och Eva Bodén. Kallelsen delges tekniska utskottets 
ersättare.

Kerstin Persson (S)

Ordförande
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1. Val av justerare  

2. Fastighetsreglering berörande Klippan 3:145 och 
Pantern 18

Monica Johansson 13:30

Sammanfattning
Inom de flesta av kommunens befintliga detaljplaner finns markområden som ska
utgöra allmän platsmark.

Historiskt har en del av dessa områden inte blivit inlösta av kommunen.
 
Härmed berörs allmän platsmark på Villagatan i Klippan som ska lösas in från
privatperson, och i detta fall utgörs marken av gata och trottoar.
 
Beslutsunderlag
Markingenjör Monica Johanssons förslag till beslut 2018-08-01.
 
Förslag till beslut
Tekniska utskottets beslut
Överenskommelse om fastighetsreglering berörande fastigheten Klippan 3:145 och
Pantern 18 godkänns.

3. Fastighetsreglering berörande del av Klippan 3:15 och 
Stataren 2, för komplettering av befintlig fastighet och 
verksamhet

 

Sammanfattning
Klippans kommun sålde mark till Lennart Olsson, Au § 56/08.
Marken avstyckades och fastigheten Stataren bildades.
På fastigheten bedriver Lennart Olsson företaget Resteamet AB och Lennart
har byggt ett bussgarage med tillhörande tvättutrymme för bussarna.
För fortsatt expansion behöver Lennart ytterligare en bit mark i anslutning till
sin fastighet.
 
Beslutsunderlag
Markingenjör Monica Johanssons förslag till beslut 2018-07-12.
 
Förslag till beslut
Tekniska utskottets beslut
1.   Överenskommelse om fastighetsreglering berörande del av fastigheten
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      Klippan 3:15 och Stataren 2 godkänns.
2.   Förtida tillträde till marken godkänns.

4. Fastighetsreglering Capella 9 och Klippan 3:145 samt 
bildande av gemensamhetsanläggning Capella 9 och 
Pollux 1.

 

Sammanfattning
I gällande detaljplan från 1986 1166-P86/0214 ligger den södra delen av Åbygatan
som kvartersmark och ändamål specialområde Tp, parkering.

De båda bostadsrättsföreningar, Brf Capella soch äger Capella 9 och Brf Pollux
som äger Pollux 1 vill nu förvärva marken och bilda en gemensamhetsanläggning
för parkeringsytan.
 
De kommer att att iordningställa marken till en mer optimal parkerings- och 
trafikyta
för interna ändamål.
 
I detaljplanen förutsätts att även Pollux 2, Brf Åsen ska ha del av parkeringsytan.
Brf Åsen har avsagt sig intresset för dessa parkeringsplatser.
 
Beslutsunderlag
Markingenjör Monica Johanssons förslag till beslut 2018-08-01.
 
Förslag till beslut
Tekniska utskottets beslut
Överenskommelse om fastighetsreglering berörande fastigheten Capella 9 och
del av  Klippan 3:145 och biladande av gemensamhets- anläggning berörande
Capella 9  och Pollux 1 samt bildandet av ledningsrätt godkänns.

5. Ansökan om bostadsanpassning. Eva Bodén 14:00

6. Ansökan om bostadsanpassning  

7. Ansökan om statlig medfinansiering 2019 till regionala 
kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande 

Michel Tränefors 14:30
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och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- 
och gatunätet 2019

Sammanfattning
Varje år söker kommunen statlig medfinansiering till förbättringar inom
trafiksäkerhet och miljö på kommunala gator.
 
Beslutsunderlag
Gatu- och parkchef Michel Tränefors förslag till beslut 2018-07-30.
Lista över objekt som ingår i RTI-planen 2019-2021.
 
Förslag till beslut
Tekniska utskottets beslut
1.  Klippans kommun ansöker om statlig medfinansiering med 50% för
     objekt enligt tekniska förvaltningens lista 2018-07-30.
2.  Ger gatu- och parkchef Michel Tränefors behörighet att underteckna 
     ansökan.

8. Öppning av Gullvivevägen och Södra vägen i Östra 
Ljungby

 

Sammanfattning
Gullvivevägen och Södra vägen i Östra Ljungby har varit avstängda med
betongsuggor för genomfartstrafik.
 
Gullvivevägen var avstängd med motiveringen att minska antalet bilar i
genomfartstrafik då det låg en förskola i området.
 
Förskolan är inte längre i drift varför avstängningen kan upphöra helt och
återgå till normal villagata.
 
Södra vägen har varit avstängd på motsvarande sätt.
 
Beslutsunderlag
Gatu- och parkchef Michel Tränefors förslag till beslut 2018-07-30.
 
Förslag till beslut
Tekniska utskottets beslut
1. Gullvivievägen i Östra Ljungby öppnas upp permanent för fordonstrafik.
2. Södra vägen i Östra Ljungby öppnas upp permanent för fordonstrafik.
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9. Kostnadsunderlag för bron vid Forsmöllans kraftstation  

Sammanfattning
Nytt kostnadsförslag för bron i Forsmöllan har tagits fram då det tidigare
förslaget baserades på felaktigt ritningsunderlag.
 
Det tidigare offererade priset för bron uppgick till 395tkr.
Den nya spännviddenär mer än dubbelt så lång varför kostnadsökningen för
att förstärka bron innebär ett påslag på drygt 20%.

Inklusive projektering och gjutning av nya upplag innebär det att nytt kalkylerat
pris blir 1060 tkr.
 
Upphandling av bron behöver inte ske då den ska utföras med av kommunens
befintliga markentreprenörer.
 
Beslutsunderlag
Gatu- och parkchef Michel Tränefors tjänseskrivelse 2018-07-30.
 
Förslag till beslut
Tekniska utskottets beslut
Informationen noteras.

10. Väghållning av skolvägen förbi Färingtofta skola  

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att klargöra hur väghållningen förbi
Färingtofta skola ombesörjs.
 
I Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-17, § 183 fick tekniska förvaltningen
i uppdrag att klargöra hur väghållningen ombesörjdes med anledning av den
nedlagda skolan.
 
Då kommunen inte är väghållare utan vägen tillhör en vägsamfällighet kan
ärendet avslutas utan åtgärd.
Kommunen måste dock framföra till föreningen att väghållningen måste bli bättre
om det ska startas upp ny verksamhet i skolan.
 
Beslutsunderlag
Gatu- och parkchef Michel Tränefors förslag till beslut 2018-07-30.
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Förslag till beslut
Tekniska utskottets beslut
Ärendet avslutas utan åtgärd.

11. Information om Håll Sverige Rent  

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande Kerstin Persson har efterlyst att kommunen
ska arbeta med Håll Sverige Rent (HSR).
 
Under våren 2018 efterfrågades samarbete mellan Håll Sverige Rent och
Klippans kommun.
Vid kontroll kunde det konstateras att Klippans kommun är medlem
i Håll Sverige Rent. Sammanhållande är miljöstrateg Tord Andersson.
 
Under hösten 2018 har skolorna inplanerade kampanjer kring nedskräpning
där de får stöd från Håll Sverige Rent.
Tekniska förvaltningen skulle kunna vara en del i detta arbete då ansvaret
för dumpningar i naturen ligger på tekniska förvaltningen.
Det skulle vara bra ur ett pedagogiskt hänseende att visa det onödiga i att slänga
skräp i naturen.
 
Beslutsunderlag
Gatu- och parkchef Michel Tränefors tjänsteskrivelse 2018-07-30.
 
Förslag till beslut
Tekniska utskottets beslut
Informationen noteras.

12. Information Kungsleden - muntlig redovisning Ardiana Demjaha 

13. Information kring avveckling av moduler, Kapellet 
Elfdalen - muntlig redovisning

Ardiana Demjaha 
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