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Tekniska nämnden

Tid och plats

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby, klockan 08.00 -12.00,
13.00-14.00.

Beslutande

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

Övriga
deltagande

Sonja Edén, teknisk chef
Lisa Åberg, administrativ chef
Lena Karlsson, administrativ handläggare § 25
Carina Karlsson, personalspecialist, § 25
Maritha Davidsson, projekteringsledare, §§ 26-28
Carina Sennerby, administrativ samordnare, § 29
Mariana Axelsson, kostchef, § 25
Matilda Malm, biträdande kostchef § 25
Elsa Eriksson, exploateringsingenjör, § 29
Elin Neckén, exploateringsingenjör, § 30
Per-Olov Almqvist, exploateringschef, §30-32
Ronnie Wallin, utredare, §§32-33
Katarina Hildebrand, § 33
Mattias Sjögren, planeringschef, § 25
Christer Jonasson, gatuchef, § 25

Åhörare

Anton Gera (SD)
Thommy Rosberg (KD)
Daniel Svensson (M)
Rolf Kimnäs (SD)
Krister Yngvesson (
Piroska Rusza-Pal (S)
1 allmänhet

Justerare

Lars Nordqvist (M)

Justeringens
tid och plats

Tekniska förvaltningen den 19 mars kl 16.00

Paragrafer

25-37
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Tekniska nämnden

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Lars Nordqvist

ANSLAG/BEVIS

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

19 mars 2019

Anslaget uppsatt

19 mars 2019

Överklagningstid

20 mars 2019 - 11 april 2019

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

12 april 2019

Underskrift
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Tekniska nämnden

Tn § 25

Informations- och diskussionsärenden
Beslut
Tekniska nämnden noterar infonnationen
Sammanfattning av ärendet
1. Arvodesreglementet
Kommunledningsförvaltningen redovisar hur arvodesreglementet
fungerar. Kommunallagen säger att ingen förtroendevald ska drabbas av
ekonomiska förluster till följd av sitt förtroendeuppdrag, det är en viktig
grund i ett demokratiskt samhälle.
2. Matservering på kommunens restauranger på landsbygden
Några av kommunens skolrestauranger tar emot privatpersoner som
lunchgäster. Detta sker enbart på de orter där privat lunchrestaurang
saknas. I Vittaryd har denna service erbjudits ett tag, men detta är nu
avbrutet då en restaurang återöppnat i samhället.
3. Utbildning om planeringsavdelningens och gatuavdelningens
verksamheter
Planeringsavdelningen arbetar med trafik, projektering och
projektledning. Projekteringen gäller både gator, cykelvägar, parkeringar
med mera, men även VA-ledningar, som finns placerade under gator och
vägar. Gatuavdelningen står för nybyggnation av nya gator, vägar och
cykelvägar men även skötsel och underhåll av befintliga gator. Det kan
handla om snöröjning, sopning, lagning.
4. Studiebesök i Ljungby centrum
Planeringsavdelningen och gatuavdelningen omarbetade under år 2018
stora delar av Ljungby centrum; gatan förbi Grand och hela vägen bort
till Bryggerirondellen. Även Rune B Johanssons gata förändrades genom
att flera p-platser skapades, utsmyckades och gjordes säkrare.
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Tekniska nämnden

5. Tekniska nämnden infonnerar
Ordföranden infonnerar om besök på Ljungby avloppsreningsverk. Hela
tekniska nämnden kommer att göra studiebesök på avloppsreningsverket.
Brottsförebyggande rådet har haft sammanträde, ordföranden
återrapporterar från mötet. Även tillgänglighetsrådet har haft
sammanträde, vice ordföranden rapporterar från detta möte.
6. Övriga ärenden
Ekonomi; Förvaltningschefen informerar om de åtgärder som vidtas för
att skapa en ekonomi i balans.
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Tn § 26

TK2018/0245

512

Ändra hastighetsbegränsningen till 30 km/h i alla
villaområden
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden tackar för förslaget men beslutar att förslaget avslås.
Ljungby kommun avvaktar hastighetsöversynen till staten kräver det.
Hastighetsöversynen kräver en stor investering på grund av omfattande
omskylting med mera.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag från juni 2018 föreslås att hastighetsbegränsning på 30
km/h införs i villaområden eftersom det körs för fort.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 5 mars 2019 att tekniska nämnden
beslutar att tacka för förslaget och beslutar att förslaget avslås. Ljungby
kommun avvaktar hastighetsöversynen till staten kräver det.
Hastighetsöversynen kräver en stor investering på grund av omfattande
omskyltning med mera.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-13
Skickas till
F örslagsställaren
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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Tn § 27

TK2018/0244

310

Sätt upp en stopp-skylt istället för väjningsplikt vid
utfarten från Stationsgatan till Fabriksgatan
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden tackar för förslaget och beslutar att ge tekniska förvaltningen
i uppdrag att byta trafikreglerna från väjningsplikt till stopplikt.
Sammanfattning av ärendet
För att undvika olyckor i korsningen Stationsgatan/Fabriksgatan föreslår en
kommuninvånare att väjningsplikt en ändras och istället blir stopp-plikt.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 5 mars 2019 att tekniska nämnden
tackar för förslaget och beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att byta
trafikreglerna från väjningsplikt till stopplikt.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-13
Skickas till
Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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Tn § 28

TK2018/0243

510

Ny infart Bredemad
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden tackar för förslaget men beslutar att förslaget avslås. Skälet
till avslaget är att både Näsvägen och Bredemadsvägen är byggda enligt
detaljplanen.
Sammanfattning av ärendet
En kommuninvånare föreslår i juni 2018 att en fil ska byggas på Näsvägen för
bilister som ska svänga in mot Bredemad. Det är farligt att svänga vänster på
platsen menar kommuninvånaren, detta beror på skymd sikt, kurva och
korsning.
Tekniska förvaltningen skriver den 13 november 2019 att detaljplanen inte
tillåter förändringar av vägarna. Det finns i nuläget inga planer på att ändra
gällande detaljplan för området då detta medför stora kostnader.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 5 mars 2019 att tekniska nämnden
tackar för förslaget och beslutar att avslå förslaget. Skälet till avslaget är att både
Näsvägen och Bredemadsvägen är byggda enligt detaljplanen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-13.
Skickas till
Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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Tn § 29

TK2018/0247

310

Ändra namn på Olofsgatan
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ärendet behandlas på nytt under tekniska
nämndens sammanträde med konsekvensbeskrivning av vad ett namnbyte på
den östra delen av Olofsgatan innebär.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelsen från 2018-06-14 om medborgarförslag föreslås Ljungby kommun
ändra namn på Olofsgatan i Ljungby till exempelvis Nedre och Övre
Olofsgatan. Detta med motivering att gatan idag är delad av bland annat
Salutorget och busstationen, vilket leder till svårighet att hitta rätt adress och att
ta sig dit. I skrivelsen påtalas detta även vara ett bekymmer för de som besöker
kommunen.
Bedömningen är att rådande gatunamn inte ska ändras om det inte finns
särskilda och/eller starka skäl till detta. I detta fall anses skälet inte tillräckligt
för att genomföra ett sådant namnbyte. En åtgärd enligt förslaget skulle beröra
140-tal boende och medföra kostnader för såväl näringsidkare längs med berörd
gata och för kommunen såsom nya hänvisnings-/gatuskyltar, registerändringar
och kartmaterial mm.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 5 mars 2019 att tekniska nämnden
tackar för förslaget men avslår medborgarförslaget med motiveringen att
förslaget skulle medföra omfattande kostnader att genomföra samt att åtgärden
skulle märkbart påverka de bosatta och verksamma längs med Olofsgatan.
Yrkanden
Jan Lorentzon (SD) yrkar att ärendet behöver utredas mer på djupet avseende
kostnader.
Gunilla Åström (M) yrkar avslag på grund av kostnaderna det medför.
Beslutsordning
Ordföranden frågar tekniska nämnden om beslut i ärendet ska fattas idag eller
vid ett senare sammanträde.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-13
Justerandes sign
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Skickas till
Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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Tn § 30

TK2019/0090

250

Nyttjanderättsavtal avseende motocrossbana på
fastigheten Eka 3:2 med flera.
Beslut
Tekniska nämnden godkänner det preliminärt upprättade nyttjanderättsavtalet mellan Ljungby kommun och SMK Ljungby avseende motocross
verksamhet på fastigheterna Eka 3:2, 3:6, 3:10 och Ljungby 8:1 vid väg
25:s anslutning till väg E4.
Sammanfattning av ärendet
SMK Ljungby bedriver motocross verksamhet på fastigheterna Eka 3:2,
3:6, 3:10 och Ljungby 8:1 vid väg 25:s anslutning till väg E4. Verksam
heten har bedrivits där sedan 1994 på grund av ett nyttjanderättsavtal med
Ljungby kommun. Ett nytt nyttjanderättsavtal är upprättat på grund av att
kultur- och fritidsförvaltningen har anlagt brunn samt el till föreningen. Be
slut har tagits i Kultur- och fritidsnämnden att föreningen ska betala
146 707 kr till Kultur- och fritidsförvaltningen för dessa anläggningar. För
eningen ska hädanefter ansvara för anläggningarna, se bifogat avtal.
Ingen ersättning ska utgå för upplåtelsen av mark, likt tidigare avtal. Upp
låtelsen gäller från 2019-05-01 till och med 2029-04-30. Uppsägningen
måste ske skriftligen minst 1 år före upplåtelsetidens utgång, i amiat fall är
avtalet varje gång förlängt med 2 år. Avtalet är villkorat med tekniska
nämndens godkännande.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 5 mars 2019 att tekniska
nämnden beslutar att godkänna det preliminärt upprättade nyttjanderättsavtalet med SMK Ljungby avseende motocrossverksamhet på fastigheterna
Eka 3:2, 3:6, 3:10 och Ljungby 8:1 vid väg 25:s anslutning till väg E4.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-15
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 31

TK2019/0096

253

Förvärv av fastigheterna Hjälmaryd 4:29 och Kvarnarna
2:12 i Ljungby kommun
Beslut
Tekniska nämnden godkänner det preliminärt upprättade avtalet mellan
kommunen och Ingegärd Doverlid. Genom avtalet köper kommunen
fastigheterna Hjälmaryd 4:29 och Kvarnarna 2:12 i Ljungby kommun.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden måtte godkänna bifogade
preliminära avtal med Ingegärd Doverlid varigenom kommunen förvärvar
fastigheterna Hjälmaryd 4:29 och Kvarnarna 2:12 i Ljungby kommun.
Genom avtalet förvärvar således kommunen fastigheterna Hjälmaryd 4:29 och
Kvarnarna 2:12 för en köpeskilling om 1350 000 kronor att betalas på
tillträdesdagen den 23 april 2019. Fastigheterna omfattar sammanlagt 14,3986
hektar. Den förvärvade egendomen är belägen öster om Östra Ringvägen mellan
Östra Ringvägen och Visslarydsvägen och utgörs bl a den s k Kvammossen.
Marken förvärvas för dess läge i anslutning till staden samtidigt som den är
utlagd som ett utredningsområde i kommunens översiktsplan. Kommunens
markinnehav gränsar mot fastigheterna. På fastigheterna finns en virkesvolym
om 1600 m3sk. Lagfart alternativt fastighetsreglering jämte förvärvstillstånd
bekostas av kommunen. Avtalet är villkorat av Tekniska nämndens
godkännande. Finansieringen föreslås täckas via investeringskontot för
markförvärv.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 5 mars 2019 att tekniska nämnden
beslutar att godkänna det preliminärt upprättade avtalet mellan kommunen och
Ingegärd Doverlid. Genom avtalet köper kommunen fastigheterna Hjälmaryd
4:29 och Kvarnarna 2:12 i Ljungby kommun.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-20
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 32

TK2017/0263

042

Intern kontroll; planprocessen
Beslut
Tekniska nämnden godkänner den interna kontrollen av planprocessen.
Nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att återkoppla de förbätt
ringsmöjligheter som har upptäckts i samband med den interna kontrollen
till berörda parter i lämpliga forum. Eventuella förbättringsåtgärder tas
lämpligen fram gemensamt i dessa forum och uppföljning av arbetet ska
ske till tekniska nämnden senast december 2019.
Sammanfattning av ärendet
Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Den interna kontrollen syftar till
att säkerställa att de kommunala målen uppnås och definieras som en pro
cess där såväl den politiska som tjänstemannaledningen och övrig personal
samverkar. Hösten 2017 beslutade dåvarande tekniska nämnden att intern
kontroll ska utföras för planprocessen och investeringsprocessen. Det kan
bli både kostsamt, vara utvecklingshämmande, tidskrävande och leda till att
verksamheter blir svåra att styra på lång sikt om dessa processer är otydliga
eller icke ändamålsenliga.
Tekniska förvaltningen redogör i tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2019 för
detaljplanerprocessen och detaljplanemonopolet. En detaljplan är ett dokument
inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun skall
bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Detaljplanen talar
med andra ord om vilka byggåtgärder man får och inte får göra inom planområ
det. Processen styrs av plan- och bygglagen och innebär bland annat att samråd
ska göras med allmänheten, myndigheter och andra berörda efter samrådsbeslut
i miljö- och byggnämnden. Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget samt ga
rantera insyn och ge möjlighet till påverkan.
Den interna kontrollen visar att tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen anser att samarbetet kring planprocessen fungerar bra. Båda upplever
att Ljungby kommun har en i grunden väl fungerande detaljplaneprocess och att
plan- och byggavdelningen och exploateringsavdelningen arbetar bra tillsam
mans för att uppnå en god och långsiktig planering av samhällsbyggandet. Av
delningarna identifierar problem i tidigt skede, diskuterar dessa problem och
kommer fram till lösningar innan detaljplanerna hamnar i ”skarpt läge”, det vill
säga samråd.
Även om detaljplaneprocessen i grunden fungerar väl uttrycker båda för
valtningar att det finns några huvudsakliga möjligheter till förbättringar i
planprocessarbetet:
Justerandes sign
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L Långsiktighet Detaljplanearbetet är en lång process som måste få ta tid.
Förvaltningarna har ibland ett för kort perspektiv gällande sina behov in
för framtiden. Det är av stor vikt att kontinuerligt uppdatera planen för
lokalförsörjning för att enklare kunna säkerställa marktillgången på både
kort och lång sikt.
2. Tidigare projektering Plan- och byggavdelningen efterlyser tidigare
insatser från tekniska förvaltningen vad gäller att börja projektera gator
och trafiklösningar. Med detta menas att projektering, enligt plan- och
byggavdelningen, kan börjas i ett tidigare skede inför att planen ska ut på
granskning. Tekniska förvaltningen framhåller att det är svårt att genom
föra en sådan idé i praktiken. Att projektera är komplicerat och många
faktorer är inblandade, bland annat VA-frågor och geoteknik. Resultatet
kan därmed bli att arbete inleds ”i onödan” om det visar sig att plan- och
byggavdelningen, som har en mer snabbändrad process, gör, i deras
ögon, mindre förändringar som påverkar betydligt mer för projekteringsdelen.
3. Förbättrad tydlighet avseende ekonomi Plan- och byggchefen anser att
de ekonomiska förutsättningarna för byggande av exempelvis gator,
bryggor och parker bör tas med i ett tidigare skede. Många detaljplaner
förutsätter att tekniska förvaltningen genomför dessa typer av byggnat
ion för att exempelvis ett särskilt boende för äldre ska kunna färdig
ställas. Tekniska förvaltningen framhåller även i detta fall att resone
manget i teorin är lovvärt men att även detta är något som är svårt att
genomföra i praktiken. Det är nämligen svårt att fa fram en exakt
prislapp i tidigt skede eftersom projekteringsuppdraget kan förändras på
grund av de problem som kan tillstöta.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 5 mars 2019 att tekniska nämnden
godkänner den interna kontrollen av planprocessen. Nämnden ger tekniska
förvaltningen i uppdrag att återkoppla de förbättringsmöjligheter som har
upptäckts i samband med intemkontrollen till berörda parter i lämpliga forum.
Eventuella förbättringsåtgärder tas lämpligen fram gemensamt i dessa forum och
uppföljning av arbetet ska ske till tekniska nämnden senast december 2019.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-25
Skickas till
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnämnden
Tekniska förvaltningen
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Tn § 33

TK2017/0263

042

Intern kontroll; investeringsprocessen
Beslut
Tekniska nämnden godkänner den interna kontrollen av investeringsprocessen.
Nämnden ger också förvaltningen i uppdrag att noggrant följa införandet av den
nya processen och hur väl processen följs inom organisationen. Tekniska
nämnden påtalar slutligen behovet av att investeringsprocessen utvärderas på
nytt när den är helt införd.
Sammanfattning av ärendet
Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Den interna kontrollen syftar till
att säkerställa att de kommunala målen uppnås och definieras som en
process där såväl den politiska som tjänstemannaledningen och övrig
personal samverkar. Hösten 2017 beslutade dåvarande tekniska nämnden
att intern kontroll ska utföras för planprocessen och investeringsprocessen.
Det kan bli både kostsamt, vara utvecklingshämmande, tidskrävande och
leda till att verksamheter blir svåra att styra på lång sikt om dessa processer
är otydliga eller icke ändamålsenliga.
Investeringsprocessen ska, för att vara effektiv, vara tydlig, enkel att följa
avseende processens olika faser samt ordentligt förankrad och väl känd inom
organisationen. Det är också viktigt att få beslut i varje fas innan processen går
vidare till nästa fas för att undvika att det tillkommer önskemål i efterhand,
önskemål som i värsta fall kan vara obudgeterade och svåra att uppfylla. Under
vintern 2018-2019 har ett förslag till ny investeringsprocess utarbetats i
samverkan mellan kommunens förvaltningar. Denna process kommer att
fastställas av kommunstyrelsen, förankras ordentligt i organisationen och det
åligger sedan varje nämnd att noggrant följa den omarbetade investerings
processen. En förändring jämfört med tidigare arbetssätt är att behovsanalys och
annat inledande arbete kommer att ges större fokus, detta leder till att det blir
enklare att fatta politiska beslut i god tid och att risken för förseningar minskar.
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Tekniska förvaltningen skriver den 25 februari i tjänsteskrivelse att med
tanke på att den nya investeringsprocessen befinner sig i ett väldigt tidigt
skede är denna interna kontroll mest inriktad på hur processen kommer att
fungera ur ett teoretiskt perspektiv. De styrkor som nämns gällande nya
processen utgår därmed från arbetet med den nya processen och de problem
som har funnits med tidigare process. De utmaningar som redan nu nämns
har, med anledning av det tidiga skedet, mest fokus på de svårigheter som
kan uppstå under införandet av den nya processen. Det vore därför lämpligt
att göra en utvärdering av den nya processen när den är ordentligt införd för
att se hur implementeringen och förankringen har fungerat i praktiken. Det
vore också bra med en utvärdering för att eventuella nya utmaningar som
har upptäckts under resans gång kan behöva belysas och hanteras.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 5 mars 2019 att tekniska nämnden
beslutar att godkänna den interna kontrollen av investeringsprocessen.
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att noggrant följa införandet av den nya
processen. Nämnden ger också förvaltningen i uppdrag att utvärdera investe
ringsprocessen på nytt när den är helt införd och redovisa denna utvärdering till
nämnden senast december 2021.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-25
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsen
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Tn § 34

TK2017/0140

340

Inrättande av nya verksamhetsområden för dricksvatten
och spillvatten i Bäck
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta nya
verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten i Bäck.
Reservationer
Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorentzon (SD) reserverar sig mot beslutet
med hänvisning till att partiet föredrar de småskaliga lösningarna och att ett
beslut i enlighet med förvaltningens förslag till beslut skulle innebära en ökad
sårbarhet för samhället.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
skyldighet att inrätta verksamhetsområden om det finns behov för
människors hälsa och miljön och om det kan lösas i ett större sammanhang.
Därför föreslås att det inrättas nya verksamhetsområden för dricksvatten
och spill vatten enligt karta och förteckning i bilaga 1 och 2. Ärendet har
varit uppe för beslut i kommunfullmäktige den 29/1-2018 och överklagats
till förvaltningsrätten. Enligt förvaltningsrättens dom kompletteras nu
ärendet med en fastighetslista och tas upp för beslut igen.
Förvaltningens bedömning och överväganden
VA-planen identifierar Bäck som ett område som har behov av en
samordnad va-lösning. Området som markeras i VA-planen omfattar 26
fastigheter. Området uppfyller kriterierna enligt §6 i vattentjänstlagen;
Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänstema behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.
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Statusen på de enskilda anläggningarna i Bäck varierar.
Avloppsanläggningarna är i huvudsak äldre och en del har direktutsläpp till
Lagan. Det förekommer även problem i vattenförsörjningen med brunnar
som påverkas av avloppsvatten eller som sinar vid torka.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 5 mars 2019 tekniska
nämnden att föreslå kommunfullmäktige att besluta att nya
verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten i Bäck inrättas.
Yrkanden
Gunilla Åström (M) och Gun Lindell (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorentzon (SD) yrkar avslag på
arbetsutskottets förslag till beslut med hänvisning till att partiet föredrar de
småskaliga lösningarna och att ett beslut i enlighet med förvaltningens förslag
till beslut skulle innebära en ökad sårbarhet för samhället.
Beslutsordning
Ordföranden frågar arbetsutskottet om beslut kan fattas i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut eller i enlighet med Krister Salomonssons (SD)
förslag till beslut. Ordföranden finner att utskottet beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut.
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Omröstningsresultat
Votering begärs och verkställs enligt nedan:
Ja-röst för bifall till Gunilla Åströms med fleras yrkande.
Nej-röst för bifall till Krister Salomonssons med fleras yrkande.

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

Röst
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

9 Ja-röster
2 Nej-röster
Ordföranden finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med Gunilla
Åströms med fleras yrkande att bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
1. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-01.
2. Karta över fastigheter i Bäck som ingår i verksamhetsområde, 201902-22.
3. Förteckning över fastigheter i Bäck som ingår i verksamhetsområde,
2019-02-22.
4. Förvaltningsrättens dom angående överklagade beslutet om att
fastställa verksamhetsområde för Bäck. Dom daterad 2018-12-06.
Skickas till
Kommunstyrelsen
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Tn § 35

TK2018/0279

010

Fördelning av bidrag till brandvärnen
Beslut
Tekniska nämnden fördelar bidraget till de frivilliga brandvämen utifrån en
likafördelningsprincip. Brandvämen i Ryssby, Agunnaryd samt
Tannåker/Bolmsö får därmed en tredjedel, det vill säga 50 000 kr, vardera
av det av kommunfullmäktige beslutade bidraget om 150 000 kr.
Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges budgetbeslut daterat 2018-11-26 beslutades att
tekniska nämndens budget utökas med 150 000 kronor för bidrag till de
frivilliga brandvämen i Ljungby kommun. Det finns tre brandväm i
kommunen; Ryssby, Agunnaryd och Tannåker/Bolmsö. Samtliga
brandväm är föreningar som arbetar utifrån sina förutsättningar och bidrar
till en förbättrad säkerhet inom sina respektive geografiska områden.
Tekniska förvaltningen skriver den 15 februari 2019 att den frivilliga
brandvämsverksamheten är viktig i en stor landsbygdskommun som Ljungby.
Dock är det viktigt att förstå skillnaderna mellan brandvämsverksamhet och
räddningstjänstverksamhet. Räddningstjänsten har ett tydligt politiskt uppdrag
och lagstadgat ansvar, medan brandvämen bygger på frivillighet i
föreningsform.
Rent praktiskt bjuder räddningstjänsten in brandvämen till samverkansmöten två
gånger per år. Räddningstjänsten betalar dessutom ersättning för de utryckningar
som görs av brandvämen. Med tanke på att föreningsbidraget i detta fall
hanteras något annorlunda och att kommunfullmäktige i sitt beslut inte har
preciserat närmare hur bidraget ska fördelas mellan de tre brandvämen behövs
ett resonemang om fördelningen föras. Beroende på vilken effekt kommunen
vill uppnå finns olika sätt att fördela.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 5 mars 2019 att tekniska
nämnden beslutar att fördela bidraget till de frivilliga brandvämen utifrån
en likafördelningsprincip. Brandvämen i Ryssby, Agunnaryd samt
Tannåker/Bolmsö får därmed en tredjedel, det vill säga 50 000 kr, vardera
av det av kommunfullmäktige beslutade bidraget om 150 000 kr.
Yrkanden
Krister Salomonsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-15.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
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Tn § 36

Anmälan om beslut fattade på delegation
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av beslut fattade på delegation.
Sammanfattning av ärendet
1. Redovisning av delegationsbeslut rörande markärenden mm. fattade av
tekniska förvaltningen februari 2019.
2. Tekniska chefens beslut om tilldelning av attestuppdrag - drift gällande
från och med 2019-02-01.
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Tn § 37

Meddelanden
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Tekniska förvaltningens förslag m namn på industriområde inom
fastigheterna Eka 3:3 och Eka 3:6.
2. Korrespondens mellan krögare och kostavdelningen avseende servering
av lever i skolrestaurangema.
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