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Tekniska nämnden
Tid och plats

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby, klockan 09.30 -12.30

Beslutande

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

Övriga
deltagande

Sonja Edén, planeringschef
Lisa Åberg, sekreterare
Mariana Axelsson, kostchef, §§ 75-77
Urban Cederqvist, restaurangchef Åsikten, § 76
Katarina Hildebrand, ekonom, § 75
Per-Olov Almqvist, exploateringschef, § 75
Sylve Wiik, parkchef, § 75
Stefan Åberg fastighetschef, § 75
Carl Håkansson, räddningschef, § 75
Christer Jonasson, gatuchef, § 75
Micael Holmstrand, brandinspektör, § 75
Maritha Davidsson, projekteringsledare, § 78
Ann-Kristin Bondeson, trafiktekniker, § 75
Ebba Lejeby, utredningsingenjör, § 79

Icke
tjänstgörande
ersättare

Paul Kowalski (S)

Åhörare

2 allmänhet

Justerare

Tommy Göransson

Justeringens
tid och plats

Tekniska förvaltningen den 8 augusti 2016

Paragrafer

74-80

Sekreterare

Lisa Åberg
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Sammanträdesprotokoll
2016-09-06

Tekniska nämnden

Ordförande

Karl-Gustaf Sundgren

Justerare

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

Tekniska nämnden
6 september 2016

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsatt

8 september 2016

Överklagningstid

9 september 2016 – 29 september 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

30 september 2016

Underskrift

Lisa Åberg
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Tekniska nämnden

Tn § 74

Fastställande av dagordning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ärendet om Restaurang Åsikten under dagens
sammanträde behandlas som ett beslutsärende.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande föreslår att informationspunkten om restaurang åsikten behandlas
som ett beslutsärende under dagens sammanträde.
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Tekniska nämnden

Tn § 75

Information och diskussion
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Budgetuppföljning till och med juni 2016. Prognos 2016.
Förvaltningen redovisar avdelningarnas resultat till och med juni 2016.
Nyckeltal presenteras för alla avdelningar inom tekniska förvaltningen.
Statistiska mätningar avseende nöjdheten bland kommuninvånare,
måluppfyllelse, tillgänglighet för kommuninvånare till tjänstemän och
liknande redovisas.
Budgetuppföljning redovisas avdelningsvis till och med juni 2016.
Prognosen pekar mot ett underskott på cirka 6.2 miljoner kronor för år
2016.
2. Branden i Fettje mosse. Redovisning av insats och kostnader.
Räddningstjänsten informerar om branden i Fettje mosse i juni 2016.
Branden var svårtillgänglig, endast en väg ledde till brandområdet. Den
totala kostnaden blev 860 000 kronor för Ljungby kommuns
räddningstjänst. Halmstad, Markaryd, Värends, Agunnaryd, Bolmsö och
Ryssby räddningstjänster och brandvärn hjälpte till med
släckningsarbetet. Dessutom släppte försvarsmaktens helikopter 360
kubikmeter vatten över området, hemvärnet bidrog med 20-25 personer.
Sveaskog, som äger marken som brann, hade också personal på plats.
Rapid Relief Team bidrog med mat och dryck till alla som arbetade i
området.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-09-06

6(13)

Tekniska nämnden
3. Fiberutbyggnad, statusuppdatering.
Projekteringsledare, exploateringschef och trafiktekniker redovisar hur
arbetet går med grävtillstånd, markavtal, servitutsavtal och annat i
Lagans samhälle, Bolmsö kyrkby och Vittaryd.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att förutsättningarna för arbetet
ständigt förändras genom utvidgning av områden. Detta medför behov
av nya markavtal och stora mängder tjänstemannatid.
4. Tekniska nämnden informerar.
5. Övriga ärenden
Diskussion om rekrytering av ny teknisk chef.
6. Meddelanden
Inga meddelanden.
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Tekniska nämnden

Tn § 76

TK2015/0119

390

Restaurang Åsikten
Viljeinriktning
Beslut
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag på ändrad
inriktning för hur Restaurang Åsikten ska hålla öppet under kvällstid framöver.
Tekniska nämnden delegerar åt tekniska nämndens arbetsutskott att fatta beslut
enligt uppdraget.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar antalet matgäster på Restaurang Åsikten under
sommaren 2016. Redovisningen indikerar att en politisk viljeinriktning avseende
öppethållandet på restaurangen behövs.
Yrkanden
Krister Lundin och Gunilla Åström yrkar att förvaltningen får i uppdrag att
utarbeta ett förslag om ändrad inriktning för hur Restaurang åsikten ska hålla
öppet under kvällstid framöver.
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 77

TK2016/0053

390

Policy för måltider
Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner policy för
måltider.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har i uppdrag att utarbeta en kommunövergripande
Policy för måltider. Storhushållen har en betydande inverkan på våra matvanor
och miljömål. En välfungerande måltidsverksamhet inom kommunen är av stor
vikt dels för främjandet av den nationella folkhälsan och dels för den enskildes
välbefinnande. Policy för måltider är en viktig beståndsdel för att de som arbetar
med kommunens måltider ska ha ett gemensamt synsätt och arbeta mot samma
mål.
Policyn har varit i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden på remiss.
Barn och utbildningsnämnden ställer sig bakom tekniska nämndens förslag till
policy för måltider. Socialnämnden lämnar flera synpunkter i sitt remissvar,
bland annat anser socialnämnden att målgruppen för policyn behöver beskrivas
och att hänsyn tas till nutritionshandboken.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-03-23
Socialnämndens yttrande daterat 2016-06-15
Barn- och utbildningsnämndens yttrande daterat 2016-05-25
Skickas till
Kommunstyrelsen
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Tekniska nämnden

Tn § 78

TK2016/0042

511

Parkeringar vid Stora Torg, utanför Tellushuset
Revidering av beslut
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att avslå arbetsutskottets förslag till beslut. Tekniska
nämnden har därmed beslutat att inte riva upp nämnden beslut fattat den 19 april
2016. Beslutet om ombyggnation till parkeringsplatser vid Stora Torg, längs
kvarteret Tellus kvarstår därmed.
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.
Den 19 april 2016 beslutar tekniska nämnden om ombyggnation till
parkeringsplatser vid Stora Torg, längs kvarteret Tellus. De socialdemokratiska
ledamöterna och Tommy Göransson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 23 augusti 2016 att tekniska
nämnden beslutar enligt Conny Simonssons yrkande, att riva upp beslutet om
ombyggnation till parkeringsplatser.
Yrkanden
Conny Simonsson (S), Mathias Wanderoy (S), Gun Lindell (S) och Tommy
Göransson(S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Krister Salomonsson (SD), Maryana Frisk Holst (C) och Gunilla Åström
(M)yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
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Tekniska nämnden
Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden vill bifalla Conny Simonssons (S) med fleras
yrkande eller om nämnden vill bifalla Krister Salomonssons (SD) med fleras
yrkande.
Ordföranden finner att tekniska nämnden beslutar att bifalla Krister
Salomonssons (SD) med fleras yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs enlig följande:
Ja-röst för Krister Salomonssons (SD) med fleras yrkande.
Nej-röst för Conny Simonssons (S) med fleras yrkande.
Karl-Gustaf Sundgren (C)
Krister Lundin (M)
Maryana Frisk Holst (C)
Gunilla Åström (M)
Conny Simonsson (S)
Gun Lindell (S)
Ann-Charlott Henrysson (S)
Mathias Wanderoy (S)
Tommy Göransson (S)
Krister Salomonsson (S)
Nils-Erik Wetter (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

6 ja-röster
5 nej-röster
Reservation
Conny Simonsson (S), Mathias Wanderoy (S), Gun Lindell (S), Ann-Charlott
Henrysson (S) och Tommy Göransson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-03-07.
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 79

TK2016/0156.430

Verksamhetsplan, strategiskt arbete för minskad
nedskräpning i Ljungby kommun
Svar på remiss
Beslut
Tekniska nämnden godkänner verksamhetsplan för strategiskt arbete för
minskad nedskräpning i Ljungby kommun.
Tekniska nämnden fattar beslut om att föreslå att ett tillägg till
verksamhetsplanen görs i form av en förvaltningsövergripande handlingsplan.
Sammanfattning av ärendet
En arbetsgrupp i Ljungby kommun har utarbetat en verksamhetsplan för
strategiskt arbete för minskad nedskräpning i Ljungby kommun. I
verksamhetsplanen beskrivs att nedskräpning är ett samhällsproblem och
kommunen lägger årligen mycket pengar på uppstädning. Nedskräpning kopplas
till en rad områden, som exempelvis renhållning, miljö, trygghetsfrågor,
klotterbekämpning och skolverksamhet.
Tekniska förvaltningen redogör den 11 augusti 2016 för förvaltningens
renhållningsansvar på kommunens allmänna platser:
1. Gatuavdelningen har renhållningsansvar för gator och torg.
2. Parkavdelningen har renhållningsansvar i parker och grönområden samt
uppstädning av privatmark, om nedskräparen är okänd, och om miljöoch byggförvaltningen bedömt att det är fråga om nedskräpning, enligt
miljöbalken.
3. Renhållningsavdelningen ansvarar för avfallshanteringen av
hushållssopor i kommunen.
Tekniska förvaltningen kommer att vara med i aktiviteter för att minska
nedskräpningen och göra mätning av nedskräpning för att se vilken omfattning
det handlar om och vad skräpet består av. Mätningar underlättar arbetet med att
identifiera åtgärder som ger god effekt. Specifika förebyggande aktiviteter
kommer att utarbetas i samband med att en handlingsplan utarbetas. Vissa
ekonomiska medel krävs, bland annat för att anordna projekt som
skräpplockardagar. Ekonomiska medel kan även komma att behövas till vissa
informationsinsatser.
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Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen föreslår den 11 augusti 2016 att tekniska nämndens
arbetsutskott föreslår att tekniska nämnden godkänner verksamhetsplan för
strategiskt arbete för minskad nedskräpning i Ljungby kommun.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 23 augusti 2016 att tekniska
nämnden godkänner verksamhetsplan för strategiskt arbete för minskad
nedskräpning i Ljungby kommun.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår även att tekniska nämnden fattar
beslut om att föreslå att ett tillägg till verksamhetsplanen görs i form av en
förvaltningsövergripande handlingsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-11
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 80

Anmälan om beslut fattade på delegation
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av de beslut som fattats på
delegation.
Sammanfattning av ärendet
1. Delegationsbeslut rörande markärenden med mera som fattats av
tekniska förvaltningen under juni och juli 2016.
2. Beslutsattester inom drift och investeringsprojekt från och med den 1
juni 2016.
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