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Tekniska nämnden
Tid och plats

Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan, Ljungby, klockan 09.00 -12.00.

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)
Krister Salomonsson (SD)
Anton Gera (ALT), ersättare för Nils-Erik Wetter (KD)

Övriga
deltagande

Sonja Edén, tf. teknisk chef
Lisa Åberg, sekreterare & tf. planeringschef
Katarina Hildebrand, ekonom, §§ 16-17
Pia Davidsson, VA- och renhållningschef, § 16
Mariana Axelsson, kostchef, § 16
Stefan Åberg, fastighetschef, § 16
Per-Olov Almqvist, exploateringschef, §§ 16,18
Sylve Wiik, parkchef, § 16
Christer Jonasson, gatuchef, § 16
Urban Cederqvist, restaurangchef Åsikten, § 16
Christer Holmström, brandinspektör, § 16
Ola Rosenqvist, trafikingenjör, §§ 19-20
Stefan Ericsson, arbetsledare, § 15
Mattias Sjögren, projektledare, § 15
Sanna Fredhage, praktikant på kommunledningsförvaltningen

Icke
tjänstgörande
ersättare

Paul Kowalski (S)

Justerare

Tommy Andersson

Justeringens
tid och plats

Tekniska förvaltningen den 15 februari 2017

Paragrafer

15-22
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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
15 februari 2017

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsatt

15 februari 2017

Överklagningstid

16 februari 2017 – 8 mars 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

9 mars 2017

Underskrift

Lisa Åberg

Justerandes sign

Planeringsavdelningen, tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 15

Information
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Verksamhetsplan för upphandling av fordon
Kommunstyrelsen har fattat beslut om verksamhetsplan för upphandling
av fordon. I verksamhetsplanen anges vilka hänsyn som ska tas i
samband med upphandling av fordon. I verksamhetsplanen hänvisas till
kommunens miljömål. Förvaltningen redogör för utveckling av elfordon, kostnader förknippade med olika typer av fordon och liknande.
2. Projekt på gång 2017
Projekt Replösa Björket pågår vidare under 2017. Etapp A är
färdigarbetat och försäljning av villatomterna pågår, ungefär hälften av
de 25 tomterna är sålda i dagsläget. Etapp B är inledd och kommer att
resultera i 26 nya tomter. Området röjs på skog, gator, VA-ledningar och
annat ska byggas.
Karlsro industriområde byggs ut med gator och ledningar för att
möjliggöra nyetablering på området.
Parkeringen vid bussterminalen är asfalterad och i bruk, även gång och
cykelväga förbi parkeringsplatsen. Det som återstår är ytterligare ett
lager asfalt, två laddstolpar och plantering.
Del av Olofsgatan, Kungsgatan och Rune B Johanssons gata förbi
salutorget, posthörnan och vidare bort mot Ågårdsvägen ska byggas om.
Projektet är en del i att förverkliga centrumplanen och inleds med en del
VA-arbeten som ska göras i samband med att gatan ändå behöver grävas
upp.
Tunnel under väg 25 på gång- och cykelvägen mellan Ljungby och
Lagan. Byggstart planeras till maj 2017.
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Tekniska nämnden
3. Tekniska nämnden informerar
Tekniska förvaltningens fastighetschef har sagt upp sig och kommer att
sluta sin tjänst den siste mars 2017.
Rekrytering av teknisk chef pågår
4. Övriga ärenden
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Tekniska nämnden

Tn § 16

Bokslut 2016- Resultat och verksamhetsberättelse
Beslut
Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till bokslut 2016 för tekniska
förvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till bokslut 2016. Resultatet för
tekniska förvaltningen uppgår till +3 753 tkr. Resultatet per verksamhetsområde
är fördelat enligt följande:
Exploatering och mark +1 450 tkr
Gator och vägar +2 225 tkr
Parker -677 tkr
Räddningstjänst -1 763 tkr
Kost -787 tkr
Fastigheter -674 tkr
Kansli och övrigt +4 117 tkr
Vatten och avlopp ±0 kr
Avfall -138 tkr
Tekniska förvaltningen skriver i tjänsteskrivelse daterad 2017-02-10 att
resultatet kan komma att ändras.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna upprättat förslag
till bokslut 2016 för tekniska förvaltningen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-02-10
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 17

TK2016/0272

100

Tekniska förvaltningens förvaltningsmål till övergripande
integrationsmålet
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna det nya förvaltningsmålet
”Mötesplatser i Ljungby kommun ska inkludera alla som lever och verkar i
kommunen.”
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-13 om ett övertygande integrationsmål
som gäller för samtliga nämnder. Det övergripande målet tillhör det strategiska
området livskvalitet och lyder: ”I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever
och verkar i kommunen och för att forma ett socialt hållbart samhälle.”
Varje nämnd uppmanas att ta fram förvaltningsmål som är kopplade till det nya
övergripande målet.
Tekniska förvaltningens förslag till förvaltningsmål: ”Mötesplatser i Ljungby
kommun ska inkludera alla som lever och verkar i kommunen.”
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna det nya
förvaltningsmålet för tekniska nämnden.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 31 januari 2017 tekniska nämnden
att godkänna det nya förvaltningsmålet ”Mötesplatser i Ljungby kommun ska
inkludera alla som lever och verkar i kommunen.”
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-12-07
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 18

TK2016/0269

270

Bostadsförsörjningsprogram
Svar på remiss
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget till
bostadsförsörjningsprogram och föreslår dessutom att bostadsförsörjningen i de
mindre orterna tydliggörs med exempelvis kartbilder.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram för perioden
2017-2021. Tekniska förvaltningen har varit representerad i arbetsgruppen som
arbetat fram detta program.
Tekniska nämnden har fått programmet på remiss för att lämna yttrande.
Tekniska förvaltningen har vid genomgång att dokumentet och vid dragning i
förvaltningens ledningsgrupp kommit fram till att man inte har något att erinra.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att anta förvaltningens förslag
till yttrande.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 31 januari 2017 tekniska nämnden
att godkänna förslaget till bostadsförsörjningsprogram och föreslår dessutom att
bostadsförsörjningen i de mindre orterna tydliggörs med exempelvis kartbilder.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-19.
Skickas till
Miljö- och byggförvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 19

TK2017/0023

511

Lokala trafikföreskrifter om parkering på Fjällgatan i
Ljungby
Beslut
Tekniska nämnden beslutar om de lokala trafikföreskrifter 0781 2017:4 om
parkering på Fjällgatan i Ljungby och 0781 2017:5 om förbud mot att parkera på
Fjällgatan i Ljungby.
Beslutet innebär att på Fjällgatans norra sida, öster om Östra torgets östra
körbana får fordon parkeras högst 15 minuter vardagar mellan kl.07:00-09:00
och att fordon inte får parkeras på vändplats i östra änden av Fjällgatan.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen
sett över trafiksituationen på morgnarna vid avlämning av barn vid
Astradskolan. I samband med morgonavlämningen finns det för få platser för
angörande fordon. För att underlätta avlämningen av barn föreslår tekniska
förvaltningen att gatuparkeringen framför Astradskolan, utmed Fjällgatan,
begränsas till 15 minuter på vardagar mellan kl. 07:00-09:00. Övrig tid ingen
tidsbegränsning.
I samband med lämning av barn uppstår också problem med fordon som
parkerar i vändplatsen på Fjällgatans östra ände. När fordon står parkerade på
vändplatsen finns det inte tillräckligt med utrymme för att kunna göra en usväng och förarna tvingas göra en mindre trafiksäker vändning. Därför föreslår
tekniska förvaltningen parkeringsförbud för vändplatsen och därmed öka
trafiksäkerheten på en plats där barn kan förekomma.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 31 januari 2017 tekniska nämnden
att beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2017:4 om parkering på Fjällgatan
i Ljungby och 0781 2017:5 om förbud mot att parkera på Fjällgatan i Ljungby.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-19.
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 20

TK2017/0024

511

Upphävande av lokala trafikföreskrifter om hastighet på
Sorgatan, Tallgatan och Torggatan i Lidhult
Beslut
Tekniska nämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2017:6 och om
upphävande av lokala trafikföreskrifter 0781 2016:14 om avvikelse från
bestämmelser om hastighet på Storgatan, Tallgatan och Torggatan i Lidhult.
Genom de båda trafikföreskrifterna upphävs 30 km/h på de aktuella gatorna och
högsta tillåtna hastighet blir istället 50 km/h.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2016-05-17 att högsta tillåtna hastigheten förbi
förskolan för asylsökande barn skulle vara, i likhet med övriga förskolor, 30
km/h. Verksamheten har nu lagts ner och därmed behöver hastigheten inte
längre vara 30 km/h.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta om lokala
trafikföreskrifter 0781 2017:6 och om upphävande av lokala trafikföreskrifter
0781 2016:14 om avvikelse från bestämmelser om hastighet på Storgatan,
Tallgatan och Torggatan i Lidhult.
Genom de båda trafikföreskrifterna upphävs 30 km/h på de aktuella gatorna och
högsta tillåtna hastighet blir istället 50 km/h.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 2017-01-31 tekniska nämnden att
besluta om lokala trafikföreskrifter 0781 2017:6 och om upphävande av lokala
trafikföreskrifter 0781 2016:14 om avvikelse från bestämmelser om hastighet på
Storgatan, Tallgatan och Torggatan i Lidhult.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-25.
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 21

TK2017/0045

002

Anmälan om beslut fattade på delegation
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av beslut fattade på delegation.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen redovisar delegationsbeslut rörande attestuppdrag.
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Tekniska nämnden

Tn § 22

Meddelanden
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Brev från fastighetsägarföreningen om långsiktig utveckling av VAnätet.
2. Överklagan av beslut fattat i tekniska nämnden 2016-11-07.
3. Stämningsansökan riktad mot Ljungby kommun.
4. Information från Trafikverket om reparationsarbeten på tre broar under
år 2017

Justerandes sign

