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Tekniska nämnden
Tid och plats

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby, klockan 08.00 -11.00.

Beslutande

Karl-Gustav Sundgren (C), ordförande
Krister Lundin (M)
Gunilla Åström (M)
Tommy Andersson (C)
Paul Kowalski (S), ersättare för Conny Simonsson (S)
Gun Lindell (S)
Ann-Charlotte Henrysson (S)
Joel Gauffin (S), ersättare för Mathias Wanderoy (S)
Tommy Göransson (MP)
Krister Salomonsson (SD)
Nils-Erik Wetter (KD)

Övriga
deltagande

Jan Bernhardsson, teknisk chef
Lisa Åberg, sekreterare
Sonja Edén, planeringschef
Carl Håkansson, räddningschef, § 87
Pia Davidsson, VA-renhållningschef, §§ 88-90
Maritha Davidsson, projekteringsledare, § 91
Trond Strangstadstuen, fastighetsförvaltare, § 86

Åhörare

Anton Gera (ALT)
Anita Wanderoy (S)
Gunnel Nilsson (C)

Justerare

Krister Salomonsson

Justeringens
tid och plats

Tekniska förvaltningen den 20 oktober 2015

Paragrafer

85-94

Sekreterare

Lisa Åberg

Ordförande

Karl-Gustaf Sundgren

Justerare

Krister Salomonsson

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2015-10-20

Tekniska nämnden

Justerandes sign

2(15)

Sammanträdesprotokoll
2015-10-20

3(15)

Tekniska nämnden
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla
Nämnd/styrelse

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

20 oktober 2015

Överklagningstid

21 oktober 2015 – 10 november 2015

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

11 november 2015

Underskrift

Lisa Åberg
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Tekniska nämnden

Tn § 85

Fastställande av dagordning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ändra dagordningen i enlighet med ordförandens
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden frågar om ytterligare ärenden om meddelanden och möte med
revisorer kan behandlas under sammanträdet.
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Tekniska nämnden

Tn § 86

Information
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Projektinformation.
Planeringschefen informerar om pågående projekt på Storgatan i Lidhult,
Tellushuset, vindskydd på busshållplatsen och Violenrondellen.
Ljungby Arena slutbesiktigades fredagen den 16 oktober. Mestadels såg
det bra ut men några småjusteringar behöver utföras innan bygget är
godkänt. Dialogen om Ljungby Arena mellan kommunen och
kunkurrensverket fortgår.
Överklagandet avseende upphandling av hybridgräs är nu hanterat och
bedömningen är att Ljungby kommun har agerat på ett korrekt sätt.
2. Projekt räddningstjänst
Ljungby kommun hade besök av Tlokwe kommun i Sydafrika och deras
räddningstjänst under vecka 41. Projektet som bedrivs som ett
kommunalt partnerskap är finansierat av SIDA och är ett sätt att bedriva
biståndsarbete genom kompetensöverföring mellan de bägge
kommunerna.
3. Hjortsbergsskolan
Fastighetsförvaltaren för Hjortsbergsskolan redovisar processen för
arbetet med rivning av Hjortsbergsskolans B-byggnad, lösning av säker
trafiksituation, inhyrning av skolpaviljonger och uppbyggnad av ny
skolbyggnad.
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Tekniska nämnden
4. Flyktingläget i kommunen
Tekniska nämnden får information om arbetet med att finna skollokaler
för de barn som kommer till kommunen. Barn- och utbildningsförvaltningen söker även lämpliga lokaler för förskoleverksamhet.
Fastighetsavdelningen redogör även för arbetet som pågår med att söka
bostäder till ensamkommande barn.
5. Möte med revisorer
Tekniska nämndens presidium och tekniska chefen kommer på torsdag
den 22 oktober att ha ett möte med kommunrevisionen. Tekniska chefen
redogör för de frågeställningar revisorerna vill ha svar på och vilka
områden som kommer att granskas djupgående.
6. Övriga ärenden
Överföringsledning mellan Bollstad – Ljungby och Byholma – Lidhult
diskuteras.
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Tekniska nämnden

Tn § 87

TK2015/0158

015

Höjning av taxor hos räddningstjänsten
Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner förvaltningens
förslag till höjning av taxor inom räddningstjänsten.
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten har gjort en genomgång av samtliga taxor under 2015 och
föreslår höjning för 2016 enligt nedan. En jämförelse är gjord med andra
räddningstjänster i länet. Senaste höjningen av taxorna gjordes 2013.
Taxor
 Taxan för återställningen av ett automatiskt brandlarm, som i efterhand
visar sig vara orsakat av annan anledning än en brand, föreslås höjas från
5.000 kr till 5.300 kr.


Taxan för återställning av ett fellarm från en brandlarmanläggning
föreslås höjas från 2.000 kr till 2.300 kr.



Taxan för nyanslutning av en automatisk brandlarmanläggning. I taxan
ingår administration samt bl.a. platsbesök, nyckelhantering, intern
information. Taxan föreslås höjas från 1.500 kr till 1.800 kr. Taxan gäller
alla anläggningar.



Den årliga serviceavgiften för en automatisk brandlarmanläggning är
idag 1.000 kr. Taxan föreslås höjas till 1.200 kr.



Räddningstjänsten utövar brandtillsyn. Grundbeloppet föreslås höjas från
1.600 kr till 1.850 kr. Timdebiteringen per påbörjad halvtimme föreslås
höjas från 400 kr till 450 kr.

Förlag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska utskottet att besluta om ovanstående
ändringar av taxor.
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Tn § 88

TK2015/0159

303

Höjning av VA-taxa
Beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att godkänna
förslag till höjning av VA-taxan.
Sammanfattning av ärendet
För att undvika stora prisjusteringar i framtiden och för att följa
kostnadsutvecklingen för VA verksamheten höjs taxan med prisindex för
kommunal verksamhet för ökade driftkostnader samt ytterligare 3 % för att
täcka framtida investeringar till år 2016. Den sammalagda ökningen blir
3+3%=6%
VA- taxan är uppdelad i brukningsavgifter och anläggningsavgifter.
För brukningsavgiften föreslås den fasta avgiften höjas med 162 kr inkl. moms
och den rörliga kostnaden med 1.74 kr/kbm inkl. moms. Detta innebär för en
villa med 150 kvadratmeters våningsyta, 800 kvm tomt, och en
vattenförbrukning på 150 kbm vatten/år att kostnaden stiger från 7546 kr/år inkl.
moms till 7999 kr/år inkl. moms. En höjning med 453 kr/år inkl. moms.
Anläggningsavgiften för en villa enligt ovanstående blir 105 587 kr inkl.
moms. En höjning med 5 244 kr inkl. moms.
Tekniska förvaltningen har gjort jämförelser med andra kommuner i länet
enligt SKLs statistik och Ljungby kommuns taxor ligger bland de lägre i
länet.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till
höjning av VA-taxan.
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Tekniska nämnden

Tn § 89

TK2015/0164

026

Återbrukshus på Bredemad, arbetsmarknadsåtgärd
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden godkänner steg 1, för
omedelbart införande. Steg 1 ska återrapporteras till tekniska nämnden i mars
2016. Tekniska förvaltningen får även i uppdrag att tillsammans med
socialförvaltningen arbeta vidare med steg 2.
Beslutet fattas under förutsättning att socialnämnden och personal- och
arbetsmarknadsutskottet fattar erforderliga beslut.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2013 har det funnits ett återbruksrum på återvinningscentralen Bredemad.
Här finns det möjlighet för Ljungby kommuns medborgare att lämna in och
likaså hämta mindre artiklar för återbruk.
Ett medborgarförslag har kommit in med önskemål om att skapa möjlighet för
Ljungby kommuns medborgare att lämna in byggmaterial som t.ex. dörrar/foder,
klinkers, gipsskivor med mera. Tjänstemän inom Tekniska förvaltningen
tillsammans med tjänstemän inom Socialförvaltningen började undersöka hur en
sådan verksamhets skulle kunna bedrivas. Målet är att skapa ett återbruks
möjlighet för medborgare samtidigt som vi skapar en meningsfull sysselsättning
för deltagare inom Socialförvaltningens dagverksamhet och även skapar
arbetstillfällen/praktikplatser för arbetslösa ungdomar.
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2016 beslutat att ge uppdrag till
Socialnämnden och Tekniska nämnden att tillsammans med personal- och
arbetsmarknadsutskottet införa Återbruket på Bredemad som en
arbetsmarknadsåtgärd.
Steg 1- omedelbart: Befintligt större tält som finns ställs upp för insamling.
Personal och deltagare på dagverksamhet är på plats och tar hand om det som
lämnas in. Tältet står jämte befintligt återbruksrum som används även
fortsättningsvis. Personal och deltagare från dagverksamheten tar hand om och
säljer de mindre artiklarna i rummet och tältet. Tyngre artiklar som tål att stå
utomhus ex tegel, plattor mm kan direkt ställas på ytan vid trädgårdsavfallet och
säljas.
Kostnader Tekniska förvaltningen:
 48 000kr för container och rengöringsmedel
Justerandes sign
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Kostnader för Socialförvaltningen:
 1 kassaapparat,
 en heltidstjänst mån-tor 9-18, fre 9-16 och lör. 9-13. Kostnad för en
heltidstjänst beräknas vara cirka 450 tkr. Det finns alternativ att ta in en
av arbetslösa ungdomar på praktik via personalavdelningen.
Steg 2- 2016:Bygga ett nytt återbrukshus på Bredemad. I byggnaden kommer
personer att arbeta med reparationer och enklare rengöring på artiklar som kan
säljas direkt i återbrukshuset.
Kostnad renhållningen:
 2 Miljoner för återbrukshus. Pengarna tas från vinsten från deponisidan
eller skjuts reinvestering på maskiner fram och de två miljonerna
omfördelas till återbrukshuset. (2015 & 2016). I huset kommer inte
omklädningsrum eller lunchrum finnas. Befintlig byggnad på Bredemad
används för detta.
 Tjänster för återbruk får tas ut på renhållningskollektivet. Personal som
anställs till dessa tjänster bör även ha uppdrag att vara handledare för
deltagare inom dagverksamhet. Tjänsterna ska anpassas för öppettiderna
mån –tor 9-18, fre 9-16 och lör 9-13. Ingen taxehöjning beräknas för
detta då nuvarande taxa täcker kostnaden. Det finns alternativ att ta in en
av arbetslösa ungdomar på praktik via personalavdelningen.
Kostnad för socialförvaltningen blir:
 En heltidstjänst mån-tor 9-18, fre 9-16 och lör. 9-13. Kostnad för en
heltidstjänst beräknas vara cirka 450 tkr (som i steg 1).
Renhållningskollektivet får INTE bekosta försäljningsdelen.
Socialförvaltningen får stå för arbetsledning.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner steg ett, för
omedelbart införande. Steg 1 ska återrapporteras till tekniska nämnden i mars
2016. Tekniska förvaltningen får även i uppdrag att tillsammans med
socialförvaltningen arbeta vidare med steg 2.
Yrkanden
Gunilla Åström (M) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag till beslut.
Gun Lindell (S) yrkar att beslutet fattas under förutsättning att socialnämnden
och personal- och arbetsmarknadsutskottet fattar erforderliga beslut.
Skickas till
Socialnämnden, personal-och arbetsmarkandsutskottet och kommunkansliet.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2015-10-20

11(15)

Tekniska nämnden

Tn § 90

TK2015/0023

456

Belysning av återvinningsstationen i Lidhult
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden tackar medborgaren för förslaget. Tekniska förvaltningen
kommer ta med sig förslaget till sitt årliga möte med Förpacknings- och
tidningsinsamlingen.
När kommunen i framtiden eventuellt tar över ansvar för insamling av
förpackningar och tidningar kan eventuellt belysning av återvinningsstationen
ordnas.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska medverka till att det kommer tillfredställande belysning på
återvinningsstationen i Lidhult anser en kommuninvånare i ett
medborgarförslag. Kommunen äger marken där återvinningsstationen finns
och borde medverka till att platsen blir tillfredställande belyst.
I Sverige har producenterna ansvar för att samla in det material de sätter på
marknaden. Det innebär i praktiken att de återvinningsstationer som finns runt
om i kommunen är förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvariga för.
Kommunen har inte ansvar för dessa stationer. Tekniska förvaltningen vill
uppmana medborgaren att istället kontakta FTI med sitt förslag på åtgärd och
kommer själva att ta med sig förslaget till sitt årliga möte med FTI.
Tekniska förvaltningen förstår att det är svårt för kommuninvånare att sortera
sitt avfall när återvinningstationen är mörk. Kommunen följer det
nyttjanderättsavtal som finns upprättat mellan kommunen och FTI, där ställs
inga krav på belysning. I de fall där det är möjligt placeras återvinningsstationer
på ett sådant ställe så att den blir belyst av till exempel gatubelysning.
Beredning
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 6 oktober 2015 tekniska nämnden
att tacka medborgaren för förslaget och be medborgaren att istället kontakta
förpacknings- och tidningsinsamlingen med sitt förslag på åtgärd. De nås enklast
på telefonnummer 0200-88 03 11. Tekniska förvaltningen kommer ta med sig
förslaget till sitt årliga möte med Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
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Tn § 91

TK2015/0114

312

Bygg en gång- och cykelväg mellan Storgatan och stallet i
Lagan
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tacka för förslaget och ger förvaltningen i
uppdrag att presentera förslaget för Trafikverket under nästa möte.
Sammanfattning av ärendet
En kommuninvånare föreslår i maj 2015 att en cykelväg ska byggas utmed
Värnamovägen i Lagan, mellan Storgatan och stallet. Cykelvägen ska vara
på den sidan där företagen finns. Detta skulle leda till förbättrad säkerhet
för skolbarn som samsas med mycket trafik på vägen, särskilt vid
omledningar.
Det är trafikverket som är väghållare för Värnamovägen därför kan
kommunen inte besluta om att anlägga cykelväg längsmed vägen, detta
skriver tekniska förvaltningen i en tjänsteskrivelse daterad den 15
september 2015. Kommunen kan däremot erbjuda sig att ta upp förslaget
till diskussion med Trafikverket.
Beredning
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 6 oktober 2015 att tekniska
nämnden beslutar att tacka för förslaget och ger förvaltningen i uppdrag att
presentera förslaget för Trafikverket under nästa möte.
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Tn § 92

TK2015/0166

108

Ersättningsanspråk inom projektet Ljungby Arena
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att inte ersätta Ljungby Hockey för det framställda
ersättningsanspråket med anledning av att föreningen blev erbjuden andra
utrymmen i den nya arenan om föreningen valt att fortsätta sin verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Ljungby hockey hade tidigare egna utrymmen i Sunnerbohov. Dessa
utrymmen hade föreningen, med kommunens tillåtelse, byggt och rustat upp
med egna medel. I samband med ombyggnationen av Sunnerbohov har dessa
utrymmen rivits och som ersättning från kommunen erbjöds Ljungby Hockey
nya utrymmen i den nya arenan.
I slutet av maj 2015 meddelar Ljungby Hockey att de inte kommer att bedriva
verksamhet under säsongen 2015-2016 och har nu ställt krav på ersättning för de
kostnader som föreningen har haft för byggnation av sina tidigare lokaler. Deras
totala anspråk är på 262 250 kronor. Anspråket täcker ersättning för bygg- och
installationsmaterial och nerlagd tid för byggnation av utrymmena.
Beredning
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 6 oktober 2015 att tekniska
nämnden beslutar att inte ersätta Ljungby Hockey för det framställda
ersättningsanspråket med anledning av att föreningen blev erbjuden andra
utrymmen i den nya arenan om föreningen valt att fortsätta sin verksamhet.
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Tekniska nämnden

Tn § 93

Delegationsbeslut
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av beslut fattade på delegation.
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut rörande markärenden med mera som fattats av tekniska
förvaltningen under augusti 2015.
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Tekniska nämnden

Tn § 94

Meddelanden
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Lagans samhällsförening skriver till tekniska nämnden den 19 oktober
2015 med önskemål om utformning av överfart/underfart av väg 25 för
cykelvägen mellan Ljungby och Lagan.
2. Tekniska nämndens beslut 2015-09-22 om utformning av överfart väg 25
är överklagat.
3. Kommunstyrelsen återremitterar den 13 oktober 2015 ett e-förslag om
ringled kring Lagans samhälle till tekniska förvaltningen för att samtliga
frågor i förslaget ska besvaras.
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