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Tekniska nämnden
Tid och plats

Sammanträdesrum Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby, klockan 08.00 -12.00.

Beslutande

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

Övriga
deltagande

Sonja Edén, tf teknisk chef
Lisa Åberg, sekreterare
Ola Rosenqvist, trafikingenjör, §§ 95-96
Ebba Lejeby, utredningsingenjör, §§ 97-98
Maritha Davidsson, projekteringsledare, § 99
Katarina Hildebrand, ekonom, §§ 95, 100
Per-Olov Almqvist, exploateringschef, §§ 95, 100
Sylve Wiik, parkchef, §§ 95, 100
Stefan Åberg fastighetschef, §§ 95, 100-101
Carl Håkansson, räddningschef, §§ 95, 100
Pia Davidsson, VA-renhållningschef, §§ 95, 100
Mariana Axelsson, kostchef, §§ 95, 100
Christer Jonasson, gatuchef, §§ 95, 100
Stina Nyman, renhållningsingenjör, § 95

Åhörare

1 allmänhet

Justerare

Nils-Erik Wetter

Justeringens
tid och plats

Tekniska förvaltningen den 10 november 2016

Paragrafer

94-105

Sekreterare

Lisa Åberg

Ordförande

Karl-Gustaf Sundgren

Justerare

Nils-Erik Wetter
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Tekniska nämnden

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

7 november 2016

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsatt

10 november 2016

Överklagningstid

11 november 2016 – 1 december 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

2 december 2016

Underskrift

Lisa Åberg

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 94

Fastställande av dagordning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ärendet om upphandling av
renhållningsentreprenör hanteras som ett informationsärende. Tekniska
nämnden beslutar även att behandla ett extra informationsärende om försäljning
av tomtmark för industriändamål.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden frågar nämnden om ärende nummer 9, upphandling av
renhållningsentreprenör, kan behandlas som ett informationsärende.
Ordföranden frågar även nämnden om ett extra informationsärende om
industritomtförsäljning kan tas upp under sammanträdet.
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Tekniska nämnden

Tn § 95

Information
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
Tekniska nämnden beslutar att inte tillmötesgå Trafikverkets överklagan, utan
förvaltningen får i uppdrag att driva frågan vidare.
Sammanfattning av ärendet
1. Överklagan av lokal trafikföreskrift vid Kullerbyttans förskola i Lagan
Trafikverket har överklagat tekniska nämndens beslut om 30 km/h på
Storgatan i Lagan förbi Kullerbyttans förskola. Som skäl till detta anges
att förskolan i vilket fall är omgärdad av staket eller liknande och därför
går det bra att ha en hastighetsbegränsning om 50 km/h på sträckan,
enligt Trafikverket.
2. Budget; prognos och uppföljning
Uppföljning av förvaltningens verksamheter till och med september och
prognos för hela 2016. Prognosen indikerar ett minusresultat om drygt 5
miljoner kronor.
3. Statusuppdatering kring optisk sorteringsanläggning
Upphandling är utförd och upphandlingssumman landade på 11.5
miljoner kronor. I april sätter byggnationen av sorteringsanläggningen
igång. Insamling av matavfall kommer att starta i början av år 2018.
Information pågår löpande till kommuninvånare. Matavfallet kommer att
användas för att framställa biogas medan restavfallet även
fortsättningsvis kommer att förbrännas.
4. Upphandling av renhållningsentreprenör
Tekniska förvaltningen informerar om vilka krav som kommer att ställas
på den renhållningsentreprenör som ska hämta avfall hos hushållen åren
2018-2023.
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Tekniska nämnden
5. Åtgärdsprogram för budget i balans
Förvaltningens avdelningar arbetar löpande med förslag på hur
verksamheten bäst kan anpassas till budgetramen.
6. Försäljning av tomtmark för industriändamål.
Tekniska förvaltningen informerar om intresse för industrimark.
7. Tekniska nämnden informerar
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Tekniska nämnden

Tn § 96

TK2016/0159

511

Upprättande av lokala trafikföreskrifter om parkering på
Stora Torgets körbana i Ljungby stad
Beslut
Tekniska nämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2016:29 om
parkering på Stora Torgets körbana i Ljungby.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av anläggandet av nya parkeringsplatser utmed Stora Torgets
körbana måste lokala trafikföreskrifter som reglerar parkeringen beslutas. Detta
för att parkering ska vara tillåtet och felparkeringsavgifter ska kunna utfärdas.
Föreskriften möjliggör en timmes parkering med p-skiva mellan 8-18 vardagar
och 8-14 dag före helgdag. Övrig tid 24 timmar utan p-skiva. Precis som vid
befintlig parkeringsplats på Stora Torget.
Tekniska förvaltningen föreslår den 25 oktober 2016 att tekniska nämnden
beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2016:29 om parkering på Stora
Torgets körbana i Ljungby.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-10-25
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 97

TK2016/0137

840

Adventspynta i Ryssby
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tacka medborgaren för förslaget och svara att det
inte finns budget för att sätta upp mer adventsdekoration i Ryssby, Lagan,
Lidhult och Vittaryd än julgranen.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag vill medborgaren ha adventsdekoration längs med
Storgatan och Kungsgatan i Ryssby. Ryssby skulle bli mer välkomnande
och attraktivt i sitt centrum under den mörkaste tiden av året med
adventsdekoration.
Tekniska förvaltningen har ingen budget för att sätta upp adventsdekoration
i Ryssby. Dagens julbelysning är en julgran i Ryssby som sätts upp av
parkavdelningen i december efter skolavslutningen. Innan har
parkavdelningen satt upp den vid advent, men då har granen blivit
nedsågad. Även i Lagan, Lidhult och Vittaryd sätter kommunen upp
julgran.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 17 oktober 2016 tekniska
nämnden att tacka medborgaren för förslaget och svara att det inte finns budget
för att sätta upp mer adventsdekoration i Ryssby, Lagan, Lidhult och Vittaryd än
julgranen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 oktober 2016.
Skickas till
Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 98

TK2016/0136

315

Inför permanent parkeringsförbud på båda sidor om
Harabergsgatan
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tacka medborgaren för förslaget och meddela att
det inte kommer att införas permanent parkeringsförbud på bägge sidor om
Harabergsgatan. Det blir inget parkeringsförbud eftersom de parkerade bilarna
längs vägen kan minska bilisters hastighet. Det är även bra att ha kvar
parkeringsplatser för de som bor i närområdet.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag vill en medborgare att det ska införas permanent
parkeringsförbud på bägge sidor av Harabergsgatan. Anledningen är att
gatan är kurvig och har därför dålig sikt. Trottoaren trafikeras ibland också
av cyklister vilket gör att gångtrafikanter går ut på vägen, utanför de
parkerade bilarna. Parkerade bilar försvårar även snöröjning vintertid, trots
att vissa delar av gatan är belagda med parkeringsförbud.
Tekniska förvaltningen har inte för avsikt att införa mer parkeringsförbud
på Harabergsgatan. Idag är stora delar av gatan stoppade för parkering och
på vintern är fler platser förbjudna att parkera vid på grund av snöröjning.
Parkerade bilar minskar körbanans bredd och kan dra ner hastigheten hos
körande bilister. I närheten av Harabergsgatan ligger flerfamiljshus, där
parkering kan behövas för de boende och deras gäster.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 17 oktober 2016 att tekniska
nämnden beslutar att tacka medborgaren för förslaget och meddela att det inte
kommer att införas permanent parkeringsförbud på bägge sidor om
Harabergsgatan. Det blir inget parkeringsförbud eftersom de parkerade bilarna
längs vägen kan minska bilisters hastighet. Det är även bra att ha kvar
parkeringsplatser för de som bor i närområdet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-10-05
Skickas till
Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 99

TK2016/ 0048

318

Hantering av särskilt driftbidrag 2016-2017
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att betala ut de ansökningar som kommit in och de
som kommer in för 2016 och överstiger budgetramen.
Sammanfattning av ärendet
2016 ändrades regelverket för statsbidragsberättigade enskilda vägar.
När det årliga driftbidraget är utbetalt finns det ca 415 000 kronor kvar till
särskilda driftbidrag, Ansökningarna för särskilt driftbidrag år 2016 är i
dagsläget ca 750 000 kronor vilket inte inryms i budgeten och det kommer
troligtvis in fler ansökningar med erfarenhet från tidigare år.
Orsaker till att vi inte håller budgeten är att ca 100 000 var ansökningar från
2015 som inte betalades ut förrän 2016 samt att Trafikverket lyckades utverka
ca 1 miljon kronor extra till Ljungby 2016.
Tekniska förvaltningen skriver den 12 oktober 2016 att en inriktning behövs för
hur detta ska hanteras. Tekniska förvaltningen ser följande alternativ som möjlig
lösning på problemet:
Alternativ 1:
Vi betalar ut de ansökningar som kommit in och de som kommer in för 2016
och överstiger budgetramen.
Alternativ 2:
Vi betalar ut det ansökningar som kommit in och kommer in för 2016 under
första månaderna 2017 och fryser det särskilda driftbidraget för 2017.
Alternativ 3:
Vi betalar ut det ansökningar som kommit in och de som kommer in för 2016
under första månaderna 2017 och de ansökningar som kommer in för 2017
betalas ut så lång budgeten för 2017 räcker sen avvaktar man med
utbetalningarna till i början av 2018 och så vidare.
Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar den 17 oktober 2016 ärendet till
tekniska nämnden utan förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-10-12
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 100

TK2016/0202

040

Verksamhetsberättelse och förvaltningsmål 2017,
tekniska förvaltningen
Beslut
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens verksamhetsberättelse för
år 2017.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för 2017.
Tekniska nämndens ramökningar till budget 2017 består bland annat av
kompensation för löneökningar, demografi och inflation. Fastighetsavdelningen
har fått en utökad budget för att finansiera en tjänst som lokalsamordnare.
Fastighetsavdelningen har även fått en tillfällig utökning av budgeten för en
städledare och för rivningar.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår att tekniska nämnden godkänner
tekniska förvaltningens verksamhetsberättelse för år 2017.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-10-12
Reservation
Tommy Göransson (MP) och Krister Salomonsson (SD) reserverar sig mot
punkterna 3.8 och 4.7 i verksamhetsberättelsen för år 2017.
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 101

TK2016/0214

233

Hyreskontrakt avseende Ljungby Arena mellan Ljungby
kommun och Arenabolaget
Beslut
Tekniska nämnden godkänner hyreskontrakt med Arenabolaget i Ljungby AB,
under förutsättning att även kommunstyrelsen godkänner hyresavtalet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30 § 17 att kommunen ska fortsatt
äga Sunnerbohov (Ljungby Arena) och att de kommersiella delarna hyrs ut
till Arenabolaget i Ljungby AB under förutsättning att detta inte möter
några juridiska hinder.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-15 § 102 att tekniska nämnden får i
uppdrag att teckna hyresavtal med Arenabolaget i Ljungby AB och att
kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att teckna avtal med IF Troja
Ljungby samt att fastställa avgifter för istider och avgifter för att hyra
konferensrum och matsal vid enskilda tillfällen.
Ett hyrekontrakt är tecknat med Arenabolaget i Ljungby AB som avser
köket, cafeterian och loger och avgifter för att hyra b l a konferensrum och
matsal per tillfälle är fastlagda. Arenabolaget i Ljungby AB har framfört
önskemål att få öka användningen av matsalen och få ansvar för uthyrning
av konferensrummen.
Ett förslag på hyreskontrakt har tagits fram med anledning av detta.
Hyresgäst är Arenabolaget i Ljungby AB.
Hyresobjekt hyrs ut för att användas huvudsakligen för komplement till
idrotts- och kulturevenemang, konferens och restaurang.
Lokalens storlek är ca 960 m2.
Hyra är 345 000:- (ca 360:-/m2) för hyrestiden 2016-08-01—2017-07-31.
Hyra är 518 000:- (ca 540:-/m2) för hyrestiden 2017-08-01—2018-07-31.
Hyresvärden står för hyresobjektets uppvärmning, vatten, avlopp och
ventilation.
Tekniska förvaltningen har undersökt hyresnivåer för restaurangnäringen
för ett läge motsvarande Kv Fritiden 2 där Ljungby arena är belägen.
Marknadsnivån för varmhyra ligger mellan 360:-/m2 och 675:-/m2.
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Tekniska nämnden
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att tekniska förvaltningen
får i uppdrag att teckna hyreskontrakt med Arenabolaget i Ljungby AB.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-09-28
Skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 102

TK2016/

Sammanträdesdagar 2017, tekniska nämnden och
tekniska nämndens arbetsutskott
Beslut
Tekniska nämnden fastställer följande sammanträdesdagar för år 2017:
Tekniska nämnden: Tisdag 17 januari, Tisdag 14 februari, Tisdag 21 mars,
Tisdag 18 april, Tisdag 16 maj, Onsdag 14 juni, Onsdag 13 september, Måndag
23 oktober, Onsdag 22 november
Tekniska nämndens arbetsutskott: Tisdag 31 januari, Tisdag 7 mars, Måndag 3
april, Tisdag 2 maj, Måndag 29 maj, Måndag 28 augusti, Tisdag 3 oktober,
Tisdag 7 november, Tisdag 12 december
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 17 oktober 2016 att tekniska
nämnden beslutar att sammanträda följande dagar 2017:
Tisdag 17 januari, Tisdag 14 februari, Tisdag 21 mars, Tisdag 18 april,
Tisdag 16 maj, Onsdag 14 juni, Onsdag 13 september, Tisdag 17 oktober,
Onsdag 22 november
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 17 oktober 2016 att tekniska
nämndens beslutar att arbetsutskottet sammanträder följande dagar 2017:
Tisdag 31 januari, Tisdag 7 mars, Måndag 3 april, Tisdag 2 maj, Måndag
29 maj, Måndag 28 augusti, Tisdag 3 oktober, Tisdag 7 november, Tisdag
12 december
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-10-14
Skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 103

TK2016/0139

015

Val av ledamot och suppleant till styrelsen för Räddsam
Kronoberg
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att Karl-Gustaf Sundgren väljs som ledamot och
Krister Lundin väljs till suppleant i styrelsen för RäddSam Kronoberg.
Sammanfattning av ärendet
RäddSam Kronobergs styrelse består av politiker som företräder
räddningstjänstorganisationerna i Kronobergs län. Varje medlemsorganisation
skall representeras med en styrelseledamot och en suppleant i styrelsen.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 17 oktober 2016 att tekniska
nämnden beslutar att Karl-Gustaf Sundgren väljs som ledamot och Krister
Lundin väljs till suppleant i styrelsen för RäddSam Kronoberg.
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 104

Anmälan av beslut fattade på delegation
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisning av beslut fattade på delegation.
Sammanfattning av ärendet
1. Anmälan av beslut fattade på delegation rörande markärenden med mera
som fattats av tekniska förvaltningen under september 2016.
2. Attestuppdrag avseende drift- och investeringsuppdrag inom tekniska
förvaltningen.
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Tekniska nämnden

Tn § 105

Meddelanden
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 13 september 2016 beslut om ett nytt
övergripande integrationsmål: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever
och verkar i kommunen för att forma ett social hållbart samhälle.
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