Kallelse

Tekniska nämnden
Plats och tid

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby
Tisdagen den 23 april 2019, klockan 8.00-15.00.
Vid förhinder kontakta Lisa Åberg som kallar ersättare.
Telefon 0372-78 93 10.

Inledning

Förslag till justerare: Benny Johansson

Ärenden
1. Fastställande av dagordning
2. Höjning av taxor inom Räddningstjänsten. (Beslut i KF)
3. Kombibrandmännen i Lidhult; hur går det? (Information)
4. Minska nivåskillnaderna mellan gata och trottoar. Svar på
medborgarförslag. (Beslut i TN)
5. Upphandling av snöröjning. (Beslut i TN)
6. Lokal trafikföreskrift om stopp-plikt i korsningen
Stationsgatan/Fabriksgatan i Ljungby stad. (Beslut i TN)
7. Enkelrikta Storgatan och stäng av trafik vid Bergagatan in mot
centrum. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)
8. Uppdrag om att utreda förutsättningar för återvinningscentral i Lidhult.
Återrapport. (Information)
9. Tillämpning av taxor i samband med verksamhetsområden för vatten
och avlopp. (Information)
10. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp samt utökning av
verksamhetsområde, Värset 1:39. (Beslut i TN)
11. Programarbete, Regnbågens förskola på Strömgatan. (Beslut i TN)
12. Projektstatus; fastighet. (Information)
13. Revidering av investeringsprocess. Svar på remiss. (Beslut i TN)
14. Regional utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg. Svar på remiss.
(Information i TN)
15. Samråd om nytt kulturmiljöprogram. Beslut om yttrande. (Beslut i TN)
https://www.ljungby.se/sv/bo-och-bygga/bygga-ochriva/byggnadsvard-och-kulturmiljo/anmalan-kulturmiljoer/

16. Avtal med Trafikverket om ansvars- och ekonomisk fördelning för
gcm-väg och va-ledningar mellan Ljungby och Mjälen. (Beslut i KS)
17. Avtal med Trafikverket om ansvars- och ekonomisk fördelning för
gcm-väg och va-ledningar mellan Mjälen och Tannåker. (Beslut i KS)
18. Avtal med Trafikverket om finansiering och samverkan vid byggnation
av gång och cykelväg vid Gnustorp längs med väg 25. (Beslut i TN)
19. Utbildning om kostverksamhet för skola och förskola. (Information)
20. Visionsstyrning, ny målstyrningsmodell. (Information)
21. Behovsanalys 2020. (Beslut i TN för vidare behandling av
budgetberedningen.)
22. Investeringsplan 2020-2024. (Beslut i TN för vidare behandling av
budgetberedningen.)
23. Resultatbalansering, fördelning av underskott 2018. (Beslut i TN)
24. Anmälan om beslut fattade på delegation.
25. Tekniska nämnden informerar.
26. Meddelanden.
27. Övriga ärenden
Ordförande
Lars-Ove Johansson (C)

