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Tekniska nämnden

Sekreterare

Lisa Åberg

Ordförande

Karl-Gustaf Sundgren

Justerare

Tommy Andersson

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

19 februari 2016

Överklagningstid

23 februari 2016 – 14 mars 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

15 mars 2016

Underskrift

Lisa Åberg

Justerandes sign

Planeringsavdelningen, tekniska förvaltningen

Sammanträdesprotokoll
2016-02-19

3(14)

Tekniska nämnden

Tn § 8

Fastställande av dagordning
Beslut
Nämnden beslutar att behandla ett extra ärende om buller och att ärendet om
Investeringar 2015 – begäran om tilläggsanslag till 2016, behandlas som ett
informationsärende.
Nämnden beslutar även att lägga överföringsledning och återkoppling om
restaurang Åsikten till dagordningen.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden frågar nämnden om ett extra beslutsärende kan hanteras under
dagens sammanträde:
Överklagan gällande föreläggande om att reducera buller på fastigheten Läraren
13, Ljungby kommun.
Ordföranden frågar också nämnden om ärendet om tilläggsbeslut, investeringar
2016 kan behandlas som ett informationsärende.
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Tekniska nämnden

Tn § 9

Information
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Handlingsplan från gruppen för strategiska cykelfrågor.
Förvaltningen redogör för hur prioriteringar avseende utbyggnad av det
kommunala cykelvägsnätet görs. Arbetet görs i samverkan mellan
tekniska förvaltningen, kommunledningsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen. Även miljö- och byggförvaltningen berörs i vissa
avseenden. Säkerhet, framkomlighet, tillgänglighet och andra hänsyn tas.
2. Investeringar 2015 – begäran om tilläggsanslag till 2016
Förvaltningen redovisar planerade kostnader för projekt som utförts
under år 2015 och det verkliga utfallet för dessa projekt. Redovisningen
skickas till kommunledningsförvaltningen för slutgiltigt beslut i
kommunstyrelsen.
3. Marksanering i Dörarp. Slutrapport.
Marksanering en av den förorenade tomten i Dörap är klar och
slutbesiktigad. Bland annat har 1400 kg koppar sanerats bort, 1700 kg
krom,15 kg krom IV, 1700 kg nickel,94 kg cyanid och 3 400 kg zink.
Förvaltningen redovisar den metod som använts för att systematiskt
sanera hela markområdet.
Nästa steg i processen med sanering är sjödelen. Sjön kommer att
dämmas upp för att saneringen ska kunna ske systematiskt och för att
sedimentvatten ska kunna hanteras väl.
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Tekniska nämnden
4. Energieffektivisering, 2009-2014. Slutrapport.
Förvaltningen redovisar hur energiförbrukningen minskats under ett
antal år genom att bland annat byta ut fönster, ersätta olja som
uppvärmning, se över radiatorer, miljöklassade bilar och liknande. Detta
har resulterat i att Ljungby kommun har fått en lägre energikostnad för
sina byggnader och mindre miljöpåverkan.
5. Redovisning av näringsriktiga måltider.
Näringsinnehåll beräknas på sexveckorsperioder. Generellt sett är alla
näringsvärden på en lagom hög nivå. Det är dock svårt att hålla
järninnehållet på en tillräckligt hög nivå. De rätter som ger allra mest
järn, blodpudding och lever, är inte särskilt populära bland skolbarnen.
Förvaltningen arbetar på olika sätt med att få upp järninnehållet i maten,
bland annat genom att servera solrosfrön till salladsbuffén och att ofta
erbjuda broccoli, dessa båda livsmedel innehåller höga järnhalter.
Värdena är liknande för både det vegetariska alternativet och det
konventionella.
6. Redovisning av besök i Tlokwe, Sydafrika.
Förvaltningen redovisar arbetet med det SIDA-finansierade
biståndsprojekt som bedrivs mellan räddningstjänsterna i Tlokwe,
Sydafrika och Ljungby. Under vecka 6, 2016, besökte åtta tjänstemän
från tekniska förvaltningen Tlokwe för att arbeta vidare med de
fokusområden som identifierats som extra intressanta att utveckla;
förebyggandeinsatser i form av information till allmänheten i Tlokwe
och att förbättra det fysiska skicket på brandmännen i Tlokwe. Båda
dessa områden bedöms intressanta på grund av den direkta effekt detta
kan ge i form av förbättrad trygghet för kommuninvånarna.
7. Tekniska nämnden informerar.
8. Övriga ärenden.
Återkoppling om Restaurang Åsikten
Rundvandring på nyrenoverade Brunnsgården.
Överföringsledning.
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Tekniska nämnden

Tn § 10

TK2016/0009

511

Lokal trafikföreskrift vid korsningen mellan Gängesvägen
och Kånnavägen
Beslut
Tekniska nämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2016:1 om
parkering i anslutning till korsningen Kånnavägen/Gängesvägen i Ljungby.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 17
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande:
På parkeringsplats i anslutning till korsningen Kånnavägen/Gängesvägen, med
anslutning från Kånnavägen, på markerade platser som anges på karta i bilaga,
får fordon parkeras högst 2 timmar i följd. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller
parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen
(1998:1276).
Tidsbegränsningen gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan
klockan 08 och 18 och vardag före sön- och helgdag mellan klockan 08 och 14.
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 11

TK2016/0022.511

Lokal trafikföreskrift Byagårdsvägen/Sadelvägen
Beslut
Tekniska nämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2016:4 om
hastighet på Byagårdsvägen och Sadelvägen i Ljungby.
Sammanfattning av ärendet
Invid Byagårdsvägen och Sadelvägen ligger Byagårdens förskola. Hastigheten
på dessa gator är idag satta till 50 km/h. Ljungby kommun har beslutat att
hastigheten ska sättas ned till 30 km/h förbi skolor och förskolor. Därmed är en
hastighetssänkning på ovan nämnda gator enligt gällande principbeslut.
Polismyndigheten har vid samråd tillstyrkt bifall till föreslagen föreskrift.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta om lokala
trafikföreskrifter 0781 2016:4 om hastighet på Byagårdsvägen och Sadelvägen i
Ljungby.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens beslutsunderlag daterat 2016-02-02
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 12

TK2016/0026

108

Överklagande gällande föreläggande om att reducera
vägtrafikbuller på fastigheten Läraren 13, Ljungby
kommun
Beslut
Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till överklagande och
beslutar att skicka överklagandet till Länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har den 27 januari 2016 förelagts att inkomma med
åtgärdsförslag för fastigheten Läraren 13 avseende bullerreducerande
åtgärder. Planeringsavdelningen har på uppdrag av Gatuavdelningen
utarbetat ett förslag till överklagande daterat den 19 februari 2016.
Tekniska förvaltningens uppfattning, enligt förslaget till överklagande, är
att inga åtgärder krävs, då gällande bullerriktvärden inte överskrids och
överklagar genom yttrandet Miljökontorets beslut för prövning av
Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens förslag till överklagande daterat 2016-02-19
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggnämnden, Ljungby kommun
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Tekniska nämnden

Tn § 13

TK2016/0025

041

Bokslut 2015, tekniska förvaltningen
Beslut
Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till bokslut 2015 för tekniska
förvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till bokslut 2015. Resultatet
för tekniska förvaltningen uppgår till -18 566 tkr. Resultatet per
verksamhetsområde är fördelat enligt följande:
Exploatering och mark +1 416 tkr
Gator och vägar -3 999 tkr
Parker -1 091 tkr
Räddningstjänst -1 276 tkr
Fastigheter -5 690 tkr
Kost -1 309 tkr
Kansli och övrigt +1 842 tkr
Vatten och avlopp +744 tkr
Avfall -9 205 tkr
Tekniska förvaltningen föreslår den 16 februari 2016 att nämnden
godkänner upprättat förslag till bokslut 2015 för tekniska förvaltningen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterat 2016-02-16
Verksamhetsberättelse för år 2015
Skickas till
Tekniska förvaltningen, för vidarebefordran till budgetberedningen.
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Tekniska nämnden

Tn § 14

TK2015/0205

820

Upphandling av servicebyggnad vid Kronoskogsbadet
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att avbryta upphandlingen av servicebyggnad vid
Kronoskogsbadet med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beslut den 14
december 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har planerat och beställt en så kallad servicebyggnad
vid Kronoskogsbadet. Byggnaden skulle inrymma omklädningsrum, duschar,
toaletter, reception och liknande. 5.4 miljoner kronor har beviljats projektet.
Upphandlingen resulterade i två anbud som båda överstiger den avsatta
budgeten med drygt en miljon kronor. Under år 2016 kommer en förstudie av
Sunnerbohallen med bassänger och sporthall att påbörjas. I denna förstudie är
det lämpligt att även inkludera den service som planerats i servicebyggnaden.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 14 december 2015 att tekniska nämnden
avbryter upphandlingen av servicebyggnad vid Kronoskogsbadet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut daterat den 14 december 2015, § 148.
Skickas till
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Tekniska nämnden

Tn § 15

TK2015/0081

390

Köttfri måndag i kommunens kök
Svar på motion
Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att införa en köttfri dag i
veckan, förslagsvis måndagar, inom förskola, skola och äldreomsorg. Detta
skulle bland annat minska den slentrianmässiga konsumtionen av kött som
har en negativ påverkan på miljö och folkhälsa.
Tekniska förvaltningen skriver den 28 januari 2016 att förvaltningen
arbetar kontinuerligt för att måltiderna ska vara så klimatsmarta som
möjligt. Att servera mindre mängd kött till förmån för vegetabilier är en
viktig faktor. Här har förvaltningen även en verksamhetsplan antagen av
KS att rätta sig efter. Denna säger att köttkonsumtionen ska minska till
förmån för vegetabilier. Inom skola serveras i nuläget ett vegetariskt
alternativ dagligen samt att båda rätterna är vegetariska en dag/var tredje
vecka. Frekvensen på förskolorna är ungefär densamma. Inom
äldreomsorgen arbetar man med fler måltider och strävar där efter en
minskad köttkonsumtion till en nivå som accepteras av de äldre, och som
uppfyller näringsrekommendationerna.
Förvaltningen skriver vidare att acceptansen för vegetariska måltider har en
gräns och att man behöver arbeta på flera fronter för att ett eventuellt
införande av detta ska lyckas. Att välja en bestämd dag kan leda till att
vissa gäster kommer att välja alternativa serveringar. Som ytterligare skäl
till att just måndagar inte är en bra dag är att goda, hemlagade vegetariska
rätter ur behöver förberedas dagen före.
Det som talar för att införa en vegetarisk dag i skola/förskola är att det är
viktigt att kostverksamheten, som är en del av den pedagogiska
verksamheten och är skattefinansierad agerar ansvarsfullt i miljöfrågor och
där köttkonsumtionen har en stor betydelse.
Tekniska förvaltningen föreslår den 28 januari 2016 att kommunfullmäktige avslår motionen som den är skriven.
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Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger tekniska
förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan som kopplas till kommande
”Policy för måltider” där det framgår hur man tillsammans med övriga
förvaltningar lever upp till mer klimatsmarta måltider och där en köttfri dag
för skola och förskola skulle kunna vara ett av målen.
Beslutsunderlag
Socialdemokraternas motion daterad 9 april 2015
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2016
Yrkanden
Gun Lindell (S), Conny Simonsson (S), Tommy Göransson (MP), Mathias
Wanderoy och Ann-Charlott Henrysson (S) yrkar bifall till motionen.
Nils-Erik Wetter (KD), Krister Lundin(M), Gunilla Åstrand (M) Krister
Salomonsson (SD) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar nämnden om motionen kan anses avslagen eller bifallen och
finner att tekniska nämnden beslutar att avslå motionen.
Skickas till
Kommunstyrelsen
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Tekniska nämnden

Tn § 16

TK2015/0157

074

Verksamhetsplan mot klotter och liknande skadegörelse
Beslut
Tekniska nämnden godkänner förslaget till verksamhetsplan och uppdrar åt
tekniska förvaltningen att arbeta enligt planen.
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att särredovisa kostnaden för
sanering av klotter och liknande skadegörelse.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har, tillsammans med brottsförebyggande rådet,
utarbetat ett förslag till verksamhetsplan mot klotter och liknande
skadegörelse.
Ljungby kommun ska upplevas som snyggt, tryggt, tillgängligt och säkert. Att
arbeta enligt punkterna i den utarbetade verksamhetsplanen bidrar till detta.
Klotter, trasiga parkbänkar, förstörda lampor och nedskräpade områden bidrar
bland allmänheten till en ökad känsla av otrygghet. Klotter och skadegörelse
förstör dessutom det estetiska intrycket av kommunens egendom.
Att tvätta bort klotter och städa undan efter skadegörelse minskar risken för att
klotter och skadegörelse ska öka i omfattning och är alltså ett led i arbetet för att
förebygga vidare brottslighet. Av erfarenhet vet tekniska förvaltningen att en
redan nedklottrad vägg inbjuder till mer klotter.
Tekniska förvaltningen föreslår den 27 januari 2016 att tekniska nämnden
godkänner förslaget till verksamhetsplan och uppdrar åt tekniska
förvaltningen att arbeta enligt planen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 27 januari 2016
Utkast till verksamhetsplan mot klotter
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 17

Meddelanden
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid.
Sjukfrånvaro till och med januari 2016 redovisas.
2. Ungdomsrådets årsredovisning 2015.
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