
PROTOKOLL
Tekniskt utskott
2019-02-12

Paragrafer
§§1-6

Sekreterare
Salah Ebrahimsson

Ordförande
Johan Petersson (S)

Justerande
Åsa Edvardsson (SD)

Plats och tid Sessionssalen kl. 13:30-16:30

Beslutande ledamöter Åsa Edvardsson (SD) (vice ordförande)
Johan Pettersson (S) (ersättande ordförande)
Börje Norén (C)
Robert Larsson (KD)
Christer Johansson (C)  ersätter Hans Bertil Sinclair (M) (ordförande)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Ralf Scott (SD)
Boris Svensson (S)

Övriga närvarande Salah Ebrahimsson (Nämndsekreterare)
Ardiana Demjaha (Förvaltningschef tekniska förvaltningen)
Michel Tränefors (Park- och gatuchef)

Utses att justera Åsa Edvardsson (SD)

Justeringens plats och 
tid

Kommunhuset ,  2019-02-21   17:00
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Tekniskt utskott
 
Sammanträdesdatum 2019-02-12
 

Datum för anslags 
uppsättande

2019-02-22 Datum för anslags 
nedtagande

2019-03-15

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset Klippan

 
.................................................Underskrift

Salah Ebrahimsson
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 1 Val av justerare
§ 2 Regler för gatupratare och varuskyltning
§ 3 Årlig rapportering om Lokala trafikföreskrifter (LTF) 2018
§ 4 Årlig rapportering om Parkeringsövervakning 2018
§ 5 Årlig rapportering om flyttade fordon 2018
§ 6 Bostadsanpassning 2018 allmänt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Tekniska utskottet beslutar
Åsa Edvardsson (SD) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll den 21 februari 
klockan 17.00 på Kommunhuset.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2

Regler för gatupratare och varuskyltning 
KS 2019.0072

Ärendet
Butiker och restauranger ska varje år förnya sitt marklov för att få ställa ut gatupratare 
eller ha någon varuskyltning. Såväl reglerna för deras placering från 2015 som att söka 
tillstånd för att få ställa ut gatupratare och varuskyltning efterlevs inte. Noll ansökningar 
om marklov för dessa ändamål har kommit in i år.

Det ökade antalet gatupratare utgör även ett allt större hinder för tillgängligheten. Fler 
städer har redan beslutat att gatupratare och varustånd inte får finnas eftersom det stör 
siktlinjen för synskadade och är i vägen för personer med rullstol eller rullator.

Med bakgrund i ovan behöver därför gatu- och parkavdelningen utreda 
möjligheterna till regler för gatupratare och varuskyltning.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 24 januari 2019.

Tekniska utskottets beslut
Uppdra till gatu- och parkavdelningen att utreda möjligheterna till regler för gatupratare 
och varuskyltning.

_____
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§ 3

Årlig rapportering om Lokala trafikföreskrifter (LTF) 2018 
KS 2019.0074

Ärendet
Tekniska förvaltningen har infört Lokala trafikföreskrifter om laddplats, parkering, 
ändamålplats, påbud att köra i viss riktning, parkering för rörelsehindrade, cykelöverfart, 
stannande och parkering och högsta tillåten hastighet.

Antalet tillverkade och publicerade lokala trafikföreskrifter var 51 stycken 2018. I 
trafikförordningen beskrivs trafikreglerna och hur lokala trafikföreskrifter får införas. 
Lokala trafikföreskrifter ska vara den sista åtgärden då andra åtgärder som förtydligar 
eventuella dolda problem inte kan avhjälpas med andra åtgärder.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 6 januari 2019.
Förteckning över LTF 2018, upprättad 6 januari 2019.
 
Tekniska utskottets beslut 
Informationen noteras.

_____
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§ 4

Årlig rapportering om Parkeringsövervakning 2018 
KS 2019.0076

Ärendet
Övervakningen under första delen av 2018 har skett 4 ggr/månad, men har på grund av 
ökade problem utökats till 6 ggr/månad.

Antalet utfärdade parkeringsanmärkningar 2018 var 369 st.
Antalet utfärdade parkeringsanmärkningar 2017 var 327 st.
Antalet utfärdade parkeringsanmärkningar 2016 var 303 st.

EKONOMI
2018     Intäkter 188 tkr      Utgifter 83 tkr
2017     Intäkter 174 tkr      Utgifter 83 tkr
2016     Intäkter 136 tkr      Utgifter 78 tkr

Man ska dock ha i åtanke att intäkterna släpar efter eftersom vi får invänta betalningen av 
parkeringsanmärkningarna, som inte alltid sker i tid. Till utgifterna ska även läggas 
kommunens administrativa kostnader som ligger på 30-35 tkr/år.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 23 januari 2019.
Sammanställning av parkeringsanmärkningar 2018, upprättad 23 januari 2019.
 
Tekniska utskottets beslut 
Informationen noteras.

_____
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§ 5

Årlig rapportering om flyttade fordon 2018 
KS 2019.0075

Ärendet
Tekniska förvaltningen ansvarar för att flytta fordon på kommunal mark.

Antalet flyttade fordon 2018 var 55 stycken.
Antalet flyttade fordon 2017 var 95 stycken.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens stjänsteskrivelse, upprättad 24 januari 2019
Sammanställning av flyttade fordon 2018, upprättad 24 januari 2019.

Tekniska utskottets beslut
Informationen noteras.

_____
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§ 6

Bostadsanpassning 2018 allmänt 
KS 2019.0005

Ärendet
Under 2018 inkom 71 stycken ärenden:

58 var bifall.
6 var avslag. 
4 avskrevs.
3 återkallades.

500 700 kronor var kostnaderna för återställande och återtagande av ramper, hissar, 
duschkabiner och reperationer av tidigare beviljade anpassningar 2018.

Budget 2018 för bostadsanpassningsbidrag var 1 800 000 kronor.
Kostnader 2018 för bostadsanpassningsbidrag var 2 905 182 kronor.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse "Bostadsanpassning 2018 allmänt", upprättad 7 januari 
2019.

Tekniska utskottets beslut
Informationen noteras.

_____
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