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Tekniska nämnden
Tid och plats

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby, klockan 08.00 -12.30,
13.30-15.30.

Beslutande

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

Icke
tjänstgörande
politiker

Paul Kowalski (S)

Övriga
deltagande

Jan Bernhardsson, teknisk chef
Lisa Åberg, sekreterare
Sonja Edén, planeringschef
Urban Cederqvist, restaurangchef Åsikten, § 35
Maritha Davidsson, projekteringsledare, § 36
Trond Strangstadstuen, fastighetsförvaltare, § 37
Katarina Hildebrand, ekonom, §§ 38-42
Per-Olov Almqvist, exploateringschef, §§ 39-42
Sylve Wiik, parkchef, §§ 39-42
Stefan Åberg fastighetschef, §§ 39-42
Pia Davidsson, VA-renhållningschef, §§ 39-42
Mariana Axelsson, kostchef, §§ 39-43
Christer Jonasson, gatuchef, §§ 35, 39-42
Carl Håkansson, räddningschef, §§ 39-42, 44-45

Justerare

Gun Lindell

Justeringens
tid och plats

Tekniska förvaltningen den 25 april 2016

Paragrafer

35-47

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Sekreterare

Lisa Åberg

Ordförande

Karl-Gustaf Sundgren

Justerare

Gun Lindell
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla

Nämnd/styrelse

Tekniska nämnden
19 april 2016

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsatt

25 april 2016

Överklagningstid

26 april 2016 – 16 maj 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

17 maj 2016

Underskrift

Lisa Åberg

Justerandes sign

Planeringsavdelningen, tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 35

Information
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Återrapport om kvällsservering på restaurang Åsikten
Antalet lunchgäster på restaurangen ökar stadigt. Kvällsserveringen drar
fortfarande inte så mycket spontangäster. Bättre belysning av entrén till
restaurangen och närområdet skulle kunna bidra till att området upplevs
mer inbjudande. Ett skötbord behövs på en av toaletterna.
2. Verksamheten på gatuavdelningen.
Gatuchefen informerar om planering, nybyggnation och skötsel av gatuoch vägnätet, som är avdelningens ansvarsområde. Avdelningen hanterar
dessutom den kommunala bilpoolen och mängder av frågor och
synpunkter från kommuninvånarna.
3. Tekniska nämnden informerar
Bergastigen har blivit sönderkörd när åkanten utmed stabiliserats. Stigen
kommer att lagas när häckningsperioden för hägrar är över.
4. Övriga ärenden.
Nedskräpning i Ljungby tätort under helger diskuteras.

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 36

TK2016/0042

511

Parkeringar vid Stora Torg, utanför Tellus
Beslut
Tekniska nämnden beslutar om ombyggnation till parkeringsplatser vid Stora
Torg, längs kvarteret Tellus.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen redogör den 7 mars 2016 för att ytan längs kvarteret
Tellus används som parkeringsplats trots att detta inte är tillåtet. Tekniska
förvaltningen skriver att problemet kan hanteras antingen genom att blomurnor
placeras på ytan så att det blir omöjligt att parkera där, eller genom att ledstråket
placeras närmare fasaden på byggnaden och därmed blir det möjligt att skapa
parkeringsplatser.
Kostnaden för blomsterlaternativet beräknas till cirka 45 000 kronor i inköp och
cirka 20 000 kronor i underhållskostnad per år. Att flytta ledstråket och bygga
om kostar cirka 50 000 kronor och den årliga kostnaden blir något lägre än det
tidigare alternativet.
Tekniska förvaltningen föreslår den 7 mars 2016 att tekniska nämnden beslutar
om ombyggnad till parkeringsplatser.
Tekniska nämnden beslutar den 15 mars 2016 att bordlägga ärendet till
nämndens nästa sammanträde.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-03-07.
Yrkanden
Conny Simonsson (S) och Tommy Göransson (MP) yrkar avslag på
förvaltningens förslag till beslut.
Gunilla Åström (M), Nils-Erik Wetter (KD) och Krister Lundin (M) yrkar bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Gun Lindell (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen.

Justerandes sign
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Tekniska nämnden
Beslutsordning
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, och finner
att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden frågar nämnden om man beslutar enligt Gunilla Åström med fleras
yrkande eller i enlighet med Conny Simonsson med fleras yrkande. Ordföranden
finner att nämnden beslutar i enlighet Gunilla Åström med fleras yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
JA-röst för bifall till Gunilla Åström med fleras yrkande.
Nej-röst för bifall till Conny Simonsson med fleras yrkande.
Omröstning genomförs med följande resultat:
Karl-Gustav Sundgren
Krister Lundin
Gunilla Åström
Tommy Andersson
Conny Simonsson
Gun Lindell
Ann-Charlott Henrysson
Mathias Wanderoy
Tommy Göransson
Anton Gera
Nils-Erik Wetter

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

6 ja-röster och 5 nej-röster. Ordföranden finner därmed att nämnden beslutat om
ombyggnation till parkeringsplatser vid Stora Torg, längs kvarteret Tellus.
Reservation
Tommy Göransson (MP), Conny Simonsson (S), Ann-Charlott Henrysson (S),
Mathias Wanderoy (S) och Gun Lindell (S) reserverar sig mot beslutet.
Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 37

TK2016/0060

290

Hyreskontrakt för LSS-boende på Skinnarevägen 199, 201,
203
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att teckna lokalhyreskontrakt med Ljungbybostäder
avseende lägenheter på Skinnarevägen 199, 201, 203.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen blockhyr i dag aktuella fastighet som gruppboende. På
begäran från socialförvaltningen har hyresvärden tagit fram förslag på nytt
hyresavtal som innefattar ombyggnad av fastigheten till 3 styck lägenheter i
kategori anpassat boende.
Tekniska förvaltningen har tagit fram underlag till ett hyreskontrakt.
Hyresvärd är Ljungbybostäder AB.
Hyresobjekt hyrs ut för användas för LSS lägenheter kategori anpassad
boende.
Lägenheternas totala yta är ca 159 m2 i ett plan.
Hyrestid är 2016-09-01—2031-08-31.
Uppsägning är skriftligen 12 månader före hyrestidens utgång annars
förlängs hyresavtalet med 3 år.
Hyra är 268 600:- per år (1 689:-/m2).
Påslag enligt kommunens regler för internhyra med 4 516:- per år (28,40:/m2).
Hela hyresbeloppet indexregleras med KPI och basmånad oktober 2016.
Hyresgästen står för kostnaden av hyresobjektets el, avfallshantering och
skötsel utomhus.
Kostnaden för anpassning och modernisering enligt bifogade ritningar av
hyresobjektet ingår i hyran. Inre underhåll bekostas av hyresgästen.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 30 mars 2016 att tekniska
nämnden beslutar att teckna hyresavtal med Ljungbybostäder för blockhyrning
av lägenheter på Skinnarevägen 199, 201, 203.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-02-15
Skickas till
Tekniska förvaltningen, Ljungbybostäder AB
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-04-19

7(18)

Tekniska nämnden

Tn § 38

Fördelning av resultatbalanserade medel
Beslut
Tekniska nämnden godkänner fördelningen av tekniska förvaltningens
resultatbalanserade medel.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-08 om resultatbalansering av
driftbudgeten mellan åren 2015 och 2016. För tekniska förvaltningen
innebär beslutet en balansering med minus 3 714 tkr. Till årets balanserade
medel kommer belopp från tidigare års resultatbalansering och en del
flyttas till 2017 och 2018.
För renhållningen föreslås följande fördelning:


taxefinansierad verksamhet +485 tkr

 deponin -3 554 tkr
För fastighetsavdelningen föreslås följande fördelning:


verksamhetslokaler -151 tkr

 lokalbanken -662 tkr
För övriga tekniska förvaltningen föreslås följande fördelning:
 parkavdelningen -100 tkr
 gatuavdelningen -500 tkr
 räddningstjänsten -100 tkr
 buffert +868 tkr
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 30 mars 2016 att tekniska
nämnden godkänner fördelningen av tekniska förvaltningens
resultatbalanserade medel.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2016-03-23
Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 39

TK2016/0066

040

Omprioritering av projekt inom gatuavdelningen samt
omfördelning av investeringsbudget för verksamhetsåret
2016
Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta att omfördela 8 200 tkr från projekt Laganskolan till:
 Trafiklösning vid Stora torg 500 tkr.
 Parkeringsplats vid Bussterminalen 1 700 tkr.
 Säker skolväg Storgatan, Lidhult 1 000 tkr.
 Kompletterande brandskydd och energisparlösningar Ljungby Arena
5 000 tkr.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår den 12 april 2016 att beslutade medel i budget
2016 omfördelas för att slutföra pågående projekt avseende centrumplanen och
förbättrad trafiklösning vid ”posthörnan” Stora torg och parkeringsplats vid
bussterminalen, kompletterande brandskydd och installationsåtgärder att spara
energi på Ljungby Arena och slutförande av säker skolväg Storgatan i Lidhult.
I budget för 2016 finns medel till ombyggnad av Laganskolan till förskola med
9 883 tkr.
Tekniska förvaltningen ser att endast medel för projektering behövs under 2016
då planeringen är att byggnationen genomförs under 2017.
I investeringsplan för 2017-2021 kommer tekniska förvaltningen föreslå att år
2017 budgetera 21 000 tkr för ombyggnad av Laganskolan till förskola.
Tekniska förvaltningen föreslår att omfördela 8 200 tkr av beslutad budget 2016
för ombyggnad av Laganskolan till förskola enligt följande:
 Trafiklösning vid Stora torg 500 tkr.
 Parkeringsplats vid Bussterminalen 1 700 tkr.
 Säker skolväg Storgatan, Lidhult 1 000 tkr.
 Kompletterande brandskydd och energisparlösningar Ljungby Arena
5 000 tkr.
Därmed återstår 1 683 tkr för projektering och att påbörja byggnationen för
ombyggnad av Laganskolan till förskola.
Tekniska förvaltningen föreslår den 12 april 2016 tekniska nämnden att föreslå
Kommunstyrelsen att besluta omfördela 8 200 tkr för slutförandet av
ovanstående projekt.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-04-12
Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 40

TK2016/0067

103

Övergripande mål för 2017 för tekniska förvaltningen
Beslut
Tekniska nämnden godkänner de övergripande målen 2017 för tekniska
förvaltningen och beslutar att överlämna dem till budgetberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår att de övergripande mål som beslutades till
2016 även ska gälla för 2017. De övergripande målen är följande:
Övergripande mål för det strategiska området tillväxt:
Med en väl utbyggd infrastruktur och en bra service formar vi ett attraktivt
samhälle med en positiv utveckling.
Övergripande mål för det strategiska området kunskap:
Genom hög kompetens skapar vi en professionell verksamhet med bra
kvalitet och ett samhälle för framtiden.
Genom lärande och kompetensutveckling får vi en stimulerande/attraktiv
arbetsplats.
Övergripande mål för det strategiska området livskvalitet:
Vi skapar förutsättningar för god hälsa, trygga och tilltalande miljöer där vi
hushållar med våra resurser.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 30 mars 2016 att tekniska
nämnden godkänner de övergripande målen 2017 för tekniska förvaltningen och
beslutar att överlämna dem till budgetberedningen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2016.
Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 41

TK2016/0060

040

Investeringsplan 2017-2021
Beslut
Tekniska nämndens beslutar att godkänna tekniska förvaltningens förslag till
investeringsplan för åren 2017 till 2021 och beslutar att överlämna den till
budgetberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till investeringsplan för
åren 2017 till 2021. I förslaget redovisas avdelningsvis de investeringar
som planeras och vilka kostnader de medför.
Tekniska förvaltningen föreslår den 22 mars 2016 att tekniska nämnden
godkänner tekniska förvaltningens förslag till investeringsplan för åren
2017 till 2021 och beslutar att överlämna den till budgetberedningen .
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar den 30 mars 2016 att ge
förvaltningen i uppdrag att inför tekniska nämndens sammanträde den 19
april revidera beslutsunderlaget och se över investeringsnivån.
Yrkanden
Tommy Göransson (MP) och Mathias Wanderoy (S) yrkar att parkeringsplatsen
vid Kronoskogen inte ska iordningställas förrän förstudien om kvarteret Fritiden
är klar.
Tommy Andersson (C) yrkar att parkeringsplatsen vid Kronoskogen görs i
ordning enligt föreslagen investeringsplan.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om tekniska nämnden beslutar i enlighet med Tommy
Göranssons yrkande eller i enlighet med Tommy Anderssons yrkande och finner
att nämnden beslutar i enlighetmed Tommy Anderssons yrkande.
Reservationer
Tommy Göransson reserverar sig mot beslutet att iordningställande av
parkeringsplatsen vid Kronoskogen utförs enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-03-22
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Justerandes sign
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Tekniska nämnden
Tn § 42

TK2016/0068

040

Behovsanalys för tekniska förvaltningens driftbudget
2017 och framåt
Beslut
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens behovsanalys för
driftbudgeten och beslutar att överlämna den till budgetberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har den 22 mars 2016 gjort en behovsanalys för
driftbudgeten med faktorer som påverkar förvaltningens budget på kort och
lång sikt. Analysen har gjorts avseende samtliga verksamheter.
Tekniska förvaltningen föreslår den 22 mars 2016 att tekniska nämnden
godkänner tekniska förvaltningens behovsanalys för driftbudgeten och
beslutar att överlämna den till budgetberedningen.
Tekniska nämndens arbetsutskott ger den 30 mars 2016 förvaltningen i uppdrag
att till tekniska nämndens sammanträde den 19 april revidera beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2016
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Sammanträdesprotokoll
2016-04-19

13(18)

Tekniska nämnden

Tn § 43

TK2016/0053

390

Policy för måltider
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att skicka förslaget till policy för måltider på remiss
till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
Tekniska nämnden beslutar att, under förutsättning att lagstiftningen så tillåter,
upphandling görs enligt svenska djurskyddskrav.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har i uppdrag att ta fram en kommunövergripande
Policy för måltider. Storhushållen har en betydande roll för våra matvanor
och miljömål. En väl fungerande måltidsverksamhet inom kommunen är av
stor vikt dels för främjandet av den nationella folkhälsan och dels för den
enskilda individens välbefinnande. Policy för måltider är en viktig
beståndsdel så att de som arbetar med kommunens måltider har ett
gemensamt synsätt och arbetar mot samma mål.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 30 mars 2016 att
kommunfullmäktige beslutar om att godkänna föreslagen Policy för måltider
och ger kommunens förvaltningar i uppdrag att arbeta fram specifika
verksamhetsplaner och rutiner.
Yrkanden
Tommy Andersson (C) yrkar att hänsyn till svenska djurskyddskrav förs in i
policyn.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-03-23
Förslag till policy för måltider
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Tekniska nämnden

Tn § 44

TK2015/0227

015

Samnyttjande av kommunens resurser
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden tackar för förslaget och beslutar att i dagsläget inte
genomföra de förändringar som föreslås. Tekniska nämnden beslutar, tack vare
förslaget, att samordna ett studiebesök på ”Räddningstjänsten Väst” samt att
erbjuda ett utbildningspaket till hemtjänsten, dag och natt, enligt
socialförvaltningens önskemål.
Sammanfattning av ärendet
En kommuninvånare föreslår i december 2015 att socialförvaltningens
nattpatrull ska utgå från Räddningstjänsten för att samnyttja kommunens
resurser vid bränder och hjärtstopp. Detta skulle kunna bli en trygghetspatrull i
glesbygdskommunen Ljungby.
Socialförvaltningen yttrar sig över förslaget den 25 februari 2016.
Socialförvaltningen anser att förslaget är intressant men det skulle innebära stora
förändringar och investeringar att genomföra. ”Räddningstjänst Väst” jobbar på
ett sätt som liknar det som beskrivs i medborgarförslaget.
Räddningstjänsten delar den 8 mars 2016 socialförvaltningens synpunkt att det
skulle krävas stora förändringar, investeringar och politiska beslut för att
genomföra förslaget fullt ut.
Räddningstjänsten och socialförvaltningen är eniga om att ett studiebesök på
Räddningstjänst Väst och utbildning för nattpatrullen i Hjärt-lungräddning och
enklare brandsläckning skulle kunna vara lämpliga insatser.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 30 mars 2016 att tekniska
nämnden tackar för förslaget och beslutar att samordna ett studiebesök på
”Räddningstjänsten Väst” samt att erbjuda ett utbildningspaket till nattpatrullen
enligt socialförvaltningens önskemål.
Yrkanden
Conny Simonsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-03-08
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-02-25
Justerandes sign
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Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 45

TK2016/0061

015

Samverkansavtal; I väntan på ambulans, IVPA
Mellan Ljungby kommun och Region Kronoberg
Beslut
Tekniska nämnden godkänner samverkansavtalet mellan Region Kronoberg och
Ljungby kommun.
Avtalstiden är 2016-04-15 till och med 2019-04-15.
Sammanfattning av ärendet
Landstinget och de kommunala räddningstjänsterna i Kronobergs län bedriver
sedan 2007 en form av utökad samverkan vilken bland annat innefattar IVPA, I
väntan på ambulans. Räddningstjänsterna och regionen har nu tagit fram förslag
på vidareutveckling av ursprungsavtalet i samband med andra avtalsperiodens
slut. Den nya avtalstiden är 2016-04-15 – 2019-04-15.
Räddningstjänsten åtar sig genom avtalet att upprätthålla sådan kompetens att
räddningstjänstpersonal kan ge HLR med god kvalitet, använda hjärtstartare,
pocketmask och medicinsk oxygen vid behandling av hjärtstopp. Vid misstanke
om hjärtstopp larmar SOS Alarm räddningstjänsten, om de beräknas vara
framme före ambulans. Vid misstanke om livshotande trauma larmar SOS
Alarm räddningstjänst, om de beräknas vara framme före ambulans.
Kostnaderna fördelas enligt följande: Regionen svarar för kostnader för
riktlinjer, ledning och uppföljning, medicinteknisk utrustning och instruktörsutbildning. Räddningstjänsten svarar för kostnader för utbildning av
räddningstjänstens personal och lönekostnader.
Utryckningskostnaden ersätts med 2000 kronor per utryckning avseende IVPA
larm. Räddningstjänsten skall, enligt Region Kronobergs anvisningar,
dokumentera IVPA utryckningar och använda som underlag vid ersättning.
Beslutsunderlag
Förslag till samverkansavtal daterat 2016-03-28
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Region Kronoberg
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Tekniska nämnden

Tn § 46

Anmälan om beslut fattade på delegation
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av beslut fattade på delegation.
Sammanfattning av ärendet
1. Tekniska förvaltningen redo
2. Attestlista

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 47

Meddelanden
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Brev om för höga hastigheter på Ågårdsvägens raksträcka kom till
tekniska förvaltningen i mars 2016. Trafikingenjören har besvarat de
frågor och synpunkter som ställs i brevet. Bland annat skriver man i
svaret att en skylt som mäter trafikanternas hastighet och upplyser
om hastighetsbegränsningen överskrids kommer att sättas upp under
en period.
2. Ljungbyortens biodlarförening skriver till tekniska nämnden i april
2016 med önskemål om en plats för bikupor och en mindre lokal för
utbildningsverksamhet. Biodlarföreningen skriver att intresset för
natur och trädgård ökar och därför finns behov av att sprida kunskap
om hantverket kring biodling.

Justerandes sign

