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Tekniska nämnden
Tid och plats Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby, klockan 08.00-12.00,
13.00-15.00
Beslutande

Lars-Ove Johansson (C), ordförande
Gunilla Åström (M)
Lars Nordqvist (M)
Benny Johansson (M)
Lennart Olsson (KD)
Gun Lindell (S)
Ann-Charlott Henrysson (S)
Anita Wanderoy (S)
Stefan Karlsson (MP), ersättare för Malekera Vital (S)
Krister Salomonsson (SD)
Jan Lorentzson (SD)

Övriga delta Sonja Edén, teknisk chef
Lisa Åberg, administrativ chef, sekreterare
gande
Katarina Hildebrand, ekonom, §1-2
Örjan Svensson, tf räddningschef, § 1
Sylve Wiik, parkchef, §§1,4
Mattias Sjögren, planeringschef, § 1
Christer Jonasson, gatuchef, § 1
Mariana Axelsson, kostchef, § 1
Tom Grundell, fastighetschef, §1,3
Pia Davidsson, VA- och renhållningschef, § 1
Per-Olov Almqvist, exploateringschef, § 1
Jeannette Ehrich, gatuingenjör, § 7
Hans-Jörgen Holmberg, projektledare, §3,6
Elina Salomonsson, projektledare, § 5
Lina Svensson, upphandlare, §§5-6
Ove Andersson, driftledare, §
Åhörare

Anton Gera (SD), ej tjänstgörande ersättare
Rolf Kimnäs (SD), ej tjänstgörande ersättare
Thommy Rosberg (KD), ej tjänstgörande ersättare
Piroska Rusza-Pal (S), ej tjänstgörande ersättare

Justerare

Gun Lindell (S)

Justeringens
tid och plats

Tekniska förvaltningen den 22 januari 2019
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Sekreterare

Lisa Åberg

Ordförande

tfars-Ove Johansson (C)

Justerare

Gun Lind el 1 (S)

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

22 januari 2019

Överklagningstid

24 januari - 15 februari 2019

Anslaget uppsatt

23 januari 2019

Anslaget nedtaget

18 februari 2019

Förvaringsplats
för protokollet

Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen
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Tn § 1

Informations- och diskussionsärenden
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Övergripande presentation av tekniska förvaltningen.
Förvaltningschefen går igenom reglementet som styr verksamheten, av
delning för avdelning. Tekniska nämnden far även information om för
valtningens ekonomi, personalstruktur och kärnverksamheterna.
2. Verksamhetsberättelse 2018.
Förvaltningen redovisar en del av allt arbete som utförts under år 2018.
Bokslutet redovisas under tekniska nämndens nästa sammanträde, den 13
februari 2019
3. Utbildning av förtroendevalda - administrativa avdelningen
Administrativ chef informerar om avdelningens verksamheter som består
av att hantera allt arbete inom budget, prognos, nämndsadministration,
utredningsarbete, samordnat administrativt arbete avseende personal,
målarbete, revision, interna kontroller och liknande. Även
utvecklingsarbete och projektledning hanteras emellanåt inom
avdelningen, just nu bedrivs ett projekt i syfte att utarbeta en
nödvattenplan.
4. Utbildning av förtroendevalda - exploateringsavdelningen
Exploateringschef informerar om avdelningens verksamhet som består
av mät- och kartverksamhet och exploateringsverksamhet.
Exploateringsverksamheten innebär markanskaffning för kommunens
långsiktiga utvecklingsändamål. Marken kan användas för bostäder,
handel eller industri. Mät- och kartverksamheten innebär imnätning och
utsättning av byggnader, gator, mark mm. Kartproduktion utförs på olika
teman, bland annat har en fritidskarta utarbetats. Dessutom arbetar
avdelningen med geografiskt informationssystem bland annat för att
möjliggöra effektivare hemtjänstturer.
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5. Tekniska nämnden informerar
Kommunalråd med flera har varit på studiebesök på särskilt boende i
Halmstad.
6. Övriga ärenden
Fråga om hantering av grävtillstånd till IP-Only med underentreprenörer.
Synpunkt om trafiksituation och belysning utanför Grand, korsningen
Skånegatan-Olofsgatan.
Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter vid Karlsro.
7. Utlämnande av surfplattor och information från
kommunledningsförvaltningen.
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Tn § 2

TK2018/0329

040

Fördelning av tekniska nämndens buffert
Beslut
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag till fördelning av
bufferten om 892 tkr i enlighet med skrivelse daterad 2018-11-30. Bufferten
fördelas dänned enligt följande:
1. 300 tkr till räddningstjänsten avseende ökade kostnader för beordrad
höjd beredskap i samband med den torra sommaren.
2. 300 tkr till parkavdelningen för förlorade maskinintäkter under den
torra sommaren.
3. 292 tkr av bufferten sparas och flyttas med till 2019 för att användas
som buffert.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har under år 2018 en tillfällig buffert om 892 tkr. Bufferten
är tänkt att användas för oförutsedda kostnader och det krävs ett beslut av tek
niska nämnden för att bufferten ska få fördelas.
Tekniska förvaltningens förslag till fördelning av bufferten är följande:
4. 300 tkr till räddningstjänsten avseende ökade kostnader för beordrad
höjd beredskap i samband med den torra sommaren.
Kravet på utökad beredskap kom från kommunstyrelsen.
5. 300 tkr till parkavdelningen för förlorade maskinintäkter under den
torra sommaren.
På grund av torkan uteblev intäkterna för gräsklippning.
6. Resterande 292 tkr av bufferten sparas och flyttas med till 2019 för
att användas som buffert.
Kommunens regler om resultatbalansering imiebär att verksamheten får behålla
1/3 av resultatet, 1/3 förfogas av nämnden och 1/3 tar kommunstyrelsen. I
kommunfullmäktiges beslut om budget 2019 står det att samtliga nämnder ska ta
fram en buffert för oförutsedda utgifter.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår 11 december 2018 att tekniska nämn
den godkänner tekniska förvaltningens förslag till fördelning av bufferten.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-30.
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Justerandes sign
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Tn § 3

TK2019/0002

250

Förstudie Harabergsområdet, trafiksituation med mera
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner förstudiearbetet och
beslutar att inleda programarbete i projekt Harabergsområdet.
Sammanfattning av ärendet
Med hänsyn till befolkningsutvecklingen ser kommunen ett ökat behov av plat
ser på särskilt boende, förskola och trygghetsboende. 14 augusti 2018 gav därför
kommunstyrelsen socialnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att genom
föra förstudie för särskilt boende kombinerat med trygghetsboende samt för
skola och tillagningskök. Att samla dessa verksamheter under samma tak skapar
mervärde utifrån verksamhetsperspektiv samt för kommuninvånare. Detta ger
möjlighet att skapa attraktiva boende- och verksamhetsmiljöer i olika ålderska
tegorier vilket ligger i linje med kommunens ambition att öka invånarantalet.
Kommunen kan på egen hand stå för byggnation alternativt låta annan aktör
bygga för att kunna hyra in objektet.
Tekniska förvaltningen bedömer att byggnation på fastighetsmark av en större
förskola, särskilt boende och trygghetsboende ställer krav på trafiksituationen på
den allmänna platsmarken. Detta behöver redan i inledningsskedet planeras och
organiseras för att skapa ett bra flöde och hög trafiksäkerhet. Trafiken kommer
att förändras i direkt anslutning till planerad nybyggnation, eller förskjutas till
intilliggande gator, korsningar och liknande. Särskild hänsyn behöver tas till de
oskyddade trafikanterna då trafikflödet på exempelvis Harabergsgatan, Hjortsti
gen och närliggande cykelvägar kommer att förändras. Även detta arbete behö
ver inkluderas i projektet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-28
Skickas till
Kommunstyrelsen
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Tn § 4

TK2018/0328

330

Gemensam organisation för grönyteskötsel,
utredningsuppdrag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda
hur en gemensam organisation för skötsel av grönytor och lekplatser kan
utfonnas. Utredningen ska ta hänsyn till de erfarenheter som framkommer
under arbetet med att samordna lokalvårds- och vaktmästeriorganisationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav tekniska nämnden i uppdrag i samband med bud
getbeslutet för 2017 att utreda hur skötsel av grönytor och lekplatser kan
samordnas mellan tekniska förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen
samt Ljungbybostäder. Utredningen skulle också visa om det är möjligt att
lägga ut delar av skötseln på entreprenad och/eller med hjälp av socialt fö
retagande skulle vara färdig 31 december 2017.
I samma års budgetbeslut gav kommunfullmäktige också tekniska nämnden
i uppdrag att utreda hur lokalvård och vaktmästeri kan samordnas mellan de
kommunala förvaltningarna samt Ljungbybostäder. Detta uppdrag presente
rades för kommunstyrelsen 14 augusti 2018 och kommunstyrelsen gav
kommunledningsförvaltningen med stöd av tekniska förvaltningen i upp
drag att utreda hur en gemensam organisation för lokalvård och vaktmästeri
ska utformas.
Sedan kommunfullmäktiges budgetbeslut inför 2017 har tekniska förvalt
ningen hanterat frågorna om samordning vad gäller såväl lokalvård och
vaktmästeri som grönyteskötsel. Frågorna om samordning påverkar många
förvaltningar och medarbetare och kan därför vara av känslig karaktär vil
ket också har visat sig i det utredningsarbete som hittills har skett. Det finns
med andra ord anledning till att arbetet med båda dessa uppdrag bör hante
ras av en förvaltning som inte påverkas lika mycket av förändringarna.
Detta var också tanken när kommunstyrelsen gav uppdraget att utfonna en
gemensam organisation för lokalvård och vaktmästeri till kommunlednings
förvaltningen. Denna tanke bör gälla även uppdraget att utreda samordning
av grönyteskötsel.
Vidare är utformning av en gemensam organisation för lokalvård och
vaktmästeri en omfattande uppgift och tar mycket resurser i anspråk. Det
förefaller därför lämpligt att arbetet med samordning av grönyteskötsel
pausas till dess att den gemensamma organisationen för lokalvård och
vaktmästeri finns på plats. En ytterligare fördel med att avvakta är att det i
så fall skulle vara möjligt att använda erfarenheterna från arbetet med att
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samordna lokalvårds- och vaktmästeriorganisationen i utredningen om
möjligheten att samordna grönyteskötseln.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår 11 december 2018 att tekniska
nämnden föreslår att kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att utreda hur en gemensam organisation för skötsel av grönytor
och lekplatser kan utformas. Utredningen ska ta hänsyn till de erfarenheter
som framkommer under arbetet med att samordna lokalvårds- och vakt
mästeriorganisationen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-06
Skickas till
Kommunstyrelsen
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Tn § 5

TK2018/0330

050

Upphandling av sanering av fastighet i Lagan, Holmsborg
Beslut
Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att göra anmodan för
upphandling av marksanering på Torg 14:31. Beslutet fattas under förutsättning
att erforderliga medel avsätts i budgetbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Holmsborgsområdet är beläget i norra delen av Lagan och omfattar två fas
tigheter, Torg 14:31 och Torg 14:32. Där bedrivs idag daglig verksamhet
och boende i socialförvaltningens regi. Socialförvaltningen har behov av att
bygga en ny gruppbostad och anpassade lägenheter på området. Inför detta
gjordes en markundersökning som visade på föroreningar i marken. Tidi
gare undersökningar har även visat på att delar av marken är förorenad.
Föroreningen består av ca 1700m2 DDT samt nedgrävda oljetunnor på ca
115m2. Marken måste saneras för att den ska få bebyggas. Tekniska för
valtningen kommer söka bidrag från Länsstyrelsen för saneringen. Beräk
nad kostnad för marksaneringen inklusive projektering, arbete med bi
dragsansökan, provtagning med mera beräknas uppgå till 2 miljoner kronor.
Detta är exklusive eventuellt bidrag från Länsstyrelsen.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår 11 december 2018 att tekniska nämn
den beslutar att uppdra till tekniska förvaltningen om att göra anmodan för upp
handling av marksanering på Torg 14:31. Beslutet fattas under förutsättning att
erforderliga medel avsätts i budgetbeslut.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskri velse daterad 2018-12-04
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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Tn § 6

TK2018/0339

050

Upphandling av modulbyggnader, Byagårdens förskola
Beslut
Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att göra anmodan för
upphandling av modulbyggnader vid Byagårdens förskola.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska Förvaltningen har fått i uppdrag av Barn- och Utbildningsnämnden att
uppföra en modulbyggnad med 3 avdelningar för 60 barn. Byggnationen skall
vara klar höstterminen 2019. För att detta skall vara möjligt måste
upphandlingen påbörjas snarast. Värdet av upphandlingen beräknas överstiga 2
Mkr.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår 11 december 2018 att tekniska nämn
den beslutar att uppdra till tekniska förvaltningen att göra anmodan för upp
handling av modulbyggnader vid Byagårdens förskola.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-10
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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Tn § 7

TK2018/0172

105

Belysning i väntkurer vid Östraby och Myrebo
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tacka för förslaget och meddelar förslagsställaren
att väderskyddet vid Myrebo kommer att förses med belysning under 2019.
Tekniska nämnden avslår den delen av medborgarförslaget som gäller att förse
väntkuren i Östraby med belysning med motiveringen att standarden för håll
platsen redan är i nivå med den standard som rekommenderas i hållplats
handboken. Beslutet motiveras dessutom med att antalet påstigande förväntas att
minska samt att det redan finns belysningspunkter i närheten av väntkuren vilket
gör behovet av belysning i själva kuren mindre.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår att busstrafikens väntkurer vid samåkningsparkeringama
i Östraby (Ryssby) och vid Myrebo (Ljungby) förses med belysning. Enligt
medborgaren är väntkuren i Östraby försedd med belysningsannatur medan
väntkuren vid Myrebo inte har sådan utrustning. Medborgaren upplever den
bristande belysningen som problematisk under dygnets mörka timmar. Belys
ning av väntkurema skulle dessutom underlätta för busschaufförerna när de för
söker upptäcka väntande resenärer.
Tekniska förvaltningen redogör den 5 december 2018 för att när det gäller My
rebo är arbetet med pendelparkeringen och hållplatserna i full gång och kommer
att vara färdigt under 2019.1 samband med detta arbete kommer väderskyddet
att förses med belysning.
Gällande Östraby är läget annorlunda eftersom det inte finns något planerat upp
rustnings- eller underhållsarbete vid denna pendelparkering/hållplats. När det
gäller hållplatser försöker Ljungby kommun generellt sett att följa de regler som
finns i den av Region Kronoberg beslutade hållplatshandboken. I hållplatshand
boken finns det en kategorisering av hållplatser utifrån antalet påstigande. An
talet påstigande i Östraby innebär att belysning inte är prioriterat. En annan
aspekt är att Länstrafik Kronoberg från och med december 2018 har beslutat att
ändra så att linje 145 alltid kommer att gå igenom Ryssby samhälle. Detta
innebär att bussar som tidigare bara har stamiat vid Östraby nu också kommer
att gå igenom Ryssby samhälle. Förmodligen kommer detta att leda till färre
påstigande eftersom Ryssbyboma lika gärna kan stiga på inne i Ryssby
samhälle. En ytterligare faktor är att det redan finns belysningspunkter i när
heten av väntkuren i form av de belysningsstolpar som finns i kanten av hela
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pendelparkeringen. Väntkuren blir på detta sätt någorlunda upplyst även om
ingen belysning finns i själva väntkuren.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår 11 december 2018 att tekniska nämn
den beslutar att tacka för förslaget och meddelar förslagsställaren att väderskyd
det vid Myrebo kommer att förses med belysning under 2019.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår också att tekniska nämnden avslår den
delen av medborgarförslaget som gäller att förse väntkuren i Ostraby med be
lysning med motiveringen att standarden för hållplatsen redan är i nivå med den
standard som rekommenderas i hållplatshandboken. Beslutet motiveras dessu
tom med att antalet påstigande förväntas att minska samt att det redan finns belysningspunkter i närheten av väntkuren vilket gör behovet av belysning i själva
kuren mindre.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-05
Skickas till
Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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Tn § 8

Val av ledamöter och ersättare till tekniska nämndens
arbetsutskott
Beslut
Till ledamöter och ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott för tiden 20192022 utses:
Ledamöter:
Lars-Ove Johansson (C)
Gunilla Åström (M)
Gun Lindell (S)
Ann-Charlott Henrysson (S)
Krister Salomonsson (SD)

Ersättare:
Maryana Holst (C)
Benny Johansson (M)
Anita Wanderoy(S)
Malekera Vital (S)
Jan Lorentzson(SD)

Ordförande: Lars-Ove Johansson (C)
Vice ordförande: Gun Lindell (S)
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för tekniska nämnden skall det inom nämnden finnas ett ar
betsutskott som består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Ledamöterna och ersät
tarna utses av nämnden för en mandatperiod.
Skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Tn § 9

Val av kontaktpolitiker till ungdomsrådet
Ledamot och ersättare
Beslut
Till kontaktpolitiker till ungdomsrådet för tiden 2019-2022 utses:
Ordinarie:
Anita Wanderoy (S)

Ersättare:
Gunilla Åström (M)

Sammanfattning av ärendet
Enligt riktlinjerna för Ljungby ungdomsråd, fastställda av kommunfullmäktige,
ska samtliga kommunala nämnder utse två kontaktpolitiker var för att hålla kon
tinuerlig kontakt och dialog med ungdomsrådet.
Skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Tn § 10

Val av ledamot och ersättare till brottsförebyggande rådet
Beslut
Till representant och ersättare för representanten i brottsförebyggande rådet för
tiden 2019-2022 utses:
Representant:
Lars-Ove Johansson (C)

Ersättare:
Gun Lindell (S)

Sammanfattning av ärendet
Enligt riktlinjerna för brottsförebyggande rådet, fastställda av kommunfullmäk
tige, ska tekniska nämnden utse en representant och en ersättare för represen
tanten till detta råd.
Skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Tn § 11

TK2018/0280

006

Sammanträdesdagar 2019 - ändring av datum
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att sammanträda den 13 februari och den 4 decem
ber. Sammanträdena den 14 februari och 3 december utgår därmed.
Tekniska nämnden beslutar också att tekniska nämndens arbetsutskott samman
träder 23 september. Sammanträdet den 24 september utgår därmed.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen utarbetade hösten förslag till sammanträdesdagar för
tekniska nämnden och dess arbetsutskott år 2019. Hänsyn togs till kommunsty
relsens och kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden för att ledamot med
flera uppdrag ska kunna delta i alla beslutsforum. Önskemål har nu framförts om
att ändra sammanträdesdatum vid tre tillfallen under året:
1. Tekniska nämnden föreslås sammanträda den onsdagen den 13
februari (istället för den 14 februari)
2. Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås sammanträda den mån
dagen den 23 september (istället för den 24 september)
3. Tekniska nämnden föreslås sammanträda onsdagen den 4 december
(istället för den 3 december)
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-04
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Sammanträdesprotokoll
LJUNGBY
KOMMUN

2019-01-22

Tekniska nämnden
TK2018/0302
TK2018/0334
TK2019/0003

002
002
002

Anmälan om beslut fattade på delegation samt
redovisning av attestuppdrag
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av beslut fattade på delegation
samt redovisningen av de attestuppdrag avseende investeringar och driftkostna
der som gäller från och med 2019-01-01.
Sammanfattning av ärendet
1. Delegationsbeslut rörande markärenden med mera som fattats av tek
niska förvaltningen under oktober och november 2018.
2. Tekniska förvaltningen redovisar attestuppdrag avseende investeringar
och driftkostnader gällande från och med 2019-01-01.
3. Beslut om att Sylve Wiik vikarierar som teknisk chefjul-nyårshelgen
2018-2019

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

18(18)

Sammanträdesprotokoll
TXX LJUNGBY
1 KOMMUN

2019-01-22

Tekniska nämnden
Tn § 13

TK2018/0348
TK2018/0322
TK2018/0323
TK2018/0315

213
310
344
214

Meddelanden
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Beslut om ändrad stavning av traktnamnet Furumoen i Ryssby socken.
2. Önskemål om övergångsställe vid Grand
3. Skrivelse om VA-anslutning i Värset.
4. Ansökan om VA-anslutning.
5. Markteknisk undersökningsrapport gällande del av kvarteret Bolmörten
6, 7 och 8 i Ljungby tätort.
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