Sammanträdesprotokoll
2020-02-04

1(16)

Tekniska nämnden

Tid och plats

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby, klockan 08.00-12.30

Beslutande

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

Övriga delta
gande

Sonja Edén, teknisk chef (inte kl 10.10-10.30, § 17 punkt 2)
Lisa Åberg, sekreterare (inte kl 10.10-10.30, § 17 punkt 2)
Katarina Hildebrand, ekonom, §§ 17-18
Mattias Sjögren, planeringschef, § 18
Tom Grundell, fastighets chef, §§ 17-18, 21
Jakob Ruter, exploateringschef, §§ 18, 22
Carl Håkansson räddningschef, §§ 18, 20
Mariana Axelsson, kostchef, §§ 17-18
Mathias Thuen, parkchef, §§ 17- 18
Christer Jonasson, gatuchef, § 18
Pia Davidsson, VA- och renhållningschef, § 18
Magnus Johansson, ekonomichef, § 17
Tobias Wagner, klimat- och utredningsingenjör, § 20
Matilda Malm, biträdande kostchef, § 17
Carina Sennerby, administrativ samordnare, §17

Icke tjänstgö
rande ersättare
Allmänhet

Daniel Svensson (M)
Rolf Kimnäs (SD)
1 st

Justerare

Gunilla Åström (M)

Justeringens
tid och plats

Tekniska förvaltningen den 7 februari 2020 kl 12.30

Paragrafer

16-23

Justerandes sign
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Sekreterare
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O
7

Lisa Åberg

Ordförande

fyimlUu
Justerare

Gunilla Åström (M)

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

4 februari 2020

Överklagningstid

10 februari 2020 - 2 mars 2020

Anslaget uppsatt

7 februari 2020

Anslaget nedtaget

3 mars 2020

Förvaringsplats
för protokollet

Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 16

Fastställande av dagordning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att dagordningen utökas i enlighet med ordförandens
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens ordförande föreslår att ett ytterligare diskussionsärende om
konsekvenser av fördelning av resultatet av komponentavskrivning läggs till
dagordningen.

Justerandes sign
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Tn § 17

Informations- och diskussionsärenden
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
1. Komponentavskrivning fastigheter.
Tekniska förvaltningen har i enlighet med Skatteverkets regelverk ändrat
avskrivningstider på många komponenter i kommunens olika fastigheter.
Effekten av detta har blivit att byggnadernas olika komponenters
ekonomiska livslängd generellt förlängts. Detta avspeglas i kommunens
bokföring och innebär att kapitalkostnaderna sjunker då
avskrivningstiderna förlängts.
Kommunledningsförvaltningen redogör för hur avskrivning av fastig
heter går till och för de effekter som uppstår av att avskrivningstiderna
förlängdes år 2019. Genom demia förändring frigjordes 8.6 Mkr under år
2019. Kommunledningsförvaltningen infonnerar tekniska nämnden om
att det frigjorda utrymmet nu har fördelats till de hyrande
verksamheterna och förvaltningarna, enligt principer i det nu gällande
intem-hyressystemet. Detta tillvägagångssätt har försämrat resultatet år
2019 för tekniska nämnden.
2. Hantering av differens komponentavskrivning; Konsekvenser på lång
och kort sikt
Tekniska förvaltningen redogör för fastighetsavdelningens kostnader,
som består av kapitalkostnader (räntor och avskrivning) och förvalt
ningskostnader (till exempel tillsyn, skötsel, underhåll).
Komponentavskrivningen skapar till största del förlängda
avskrivningstider, det vill säga förlängd ekonomisk livslängd på
byggnaden. Detta förpliktigar till ökat fastighetsunderhåll.
Årligen har det under en följd av år saknats cirka 8 mkr per år i
intemhyressystemet vilket påverkat utrymmet till planerat underhåll.
Genom förändrade komponentavskrivningstider sänktes under 2019 ka
pitalkostnaderna med 8.6 mkr. Dessa pengar har nu fördelats till de hy
rande verksamheterna, däribland räddningstjänsten, vars resultat påver
kats positivt.

Justerandes sign
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3. Arbete för minskat matsvinn.
Matsvinn definieras som livsmedel som hade gått att äta om det hanterats
annorlunda och kostchefema berättar om de åtgärder som genomförs
inom kommunens kostorganisation för att minska matsvinnet. Det finns
olika typer av matsvinn; tallrikssvinn (skrapsvinn) och serveringssvinn.
Svinnet mäts med jämna mellanrum på både skolor, förskolor och inom
äldreomsorgen. Det är mer svinn inom äldreomsorgen, det kan finnas
olika förklaringar till detta.
Under slutet av år 2019 har kostavdelningen producerat en film om mats
vinn för att öka kunskapen om matsvinn och minska kostnader och kli
matpåverkan till följd av matsvinn. Filmen kommer att finnas tillgänglig
för medarbetare i olika förvaltningar, men även för allmänheten.
4. Arbetsmiljöarbete inom tekniska förvaltningen
Förvaltningen redovisar det systematiska arbetsmiljöarbete som tekniska
förvaltningen genomför kontinuerligt. Värt att notera ur redovisningen är
att tekniska förvaltningen har låg sjukfrånvaro och höga frisktal. Detta
beror bland annat på att förvaltningen har arbetat mycket med förebyg
gande insatser och på att tekniska förvaltningen har prioriterat hälsoprofiler, det vill säga noggrannare hälsoundersökningar med mer omfattande
uppföljning, för varje medarbetare.
5. Tekniska nämnden informerar.
6. Övriga ärenden.

Justerandes sign
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Tn § 18

TK2020/0036

040

Bokslut 2019
Verksamhetsberättelse och resultat
Beslut
Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till bokslut inklusive verksam
hetsberättelse 2019 för tekniska förvaltningen. Tekniska nämnden beslutar dock
att undanta fastighetsavdelningen och räddningstjänsten från beslutet med anled
ning av den övergripande hanteringen av komponentavskrivningseffekter.
Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att å tekniska nämndens vägnar
formulera en skrivelse till kommunfullmäktige. Denna skrivelse ska redogöra
för konsekvenser av hantering av komponentavskrivningseffekter på lång och
kort sikt. Förvaltningen får också i uppdrag att bjuda in partigrupperna till ett infonnationsmöte om dessa konsekvenser.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen redovisar en del av allt arbete som utförts under år 2019.
Trafiksäkerhetsarbete, asfaltering, projektering av gator och ledningar, dricks
vattenproduktion, tillagning av måltider, administration, markförvärv och mark
försäljning, räddningsinsatser, utredningsarbete, lekplats- och grönytedrift, renhållningsinsatser, nybyggnation av verksamhetsfastigheter och skötsel av det be
fintliga fastighetsbeståndet är bara en del av det som uträttas av tekniska förvalt
ningen varje dag.
Tekniska förvaltningen har också upprättat ett förslag till bokslut 2019. Resulta
tet för tekniska förvaltningen uppgår till minus 13 216 tkr. Resultatet per verk
samhetsområde är fördelat enligt följande:
Teknisk nämnd +654 tkr
Administrativa avdelningen +1037 tkr
Planeringsavdelningen +356 tkr
Exploateringsavdelningen +3638 tkr
Gatuavdelningen +1969 tkr
Parkavdelningen -452 tkr
Räddningstjänsten +455 tkr
Kostavdelningen -1068 tkr
Fastighetsavdelningen -13 566 tkr
VA- och renhållningsavdelningen -6238 tkr
Tekniska förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2020 att
tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till bokslut 2019 för
tekniska förvaltningen.
Justerandes sign
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Yrkanden
Gunilla Åström (M), Benny Johansson (M) och Lars Norqvist (M) ställer sig
bakom tekniska förvaltningens förslag till bokslut 2019.
Gun Lindell (S), Anita Wanderoy (S), Ismail Mohammed (S), Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorentzson (SD) yrkar att ”tekniska nämnden godkänner upp
rättat förslag till bokslut inklusive verksamhetsberättelse 2019 för tekniska för
valtningen. Tekniska nämnden beslutar dock att undanta fastighetsavdelningen
och räddningstjänsten från beslutet med anledning av den övergripande
hanteringen av komponentavskrivningseffekter. Tekniska nämnden uppdrar till
förvaltningen att å tekniska nämndens vägnar formulera en skrivelse till
kommunfullmäktige. Denna skrivelse ska redogöra för konsekvenser av
hantering av komponentavskrivningseffekter på lång och kort sikt.
Förvaltningen får också i uppdrag att bjuda in partigrupperna till ett
informationsmöte om dessa konsekvenser.”

Beslutsgång
Ordföranden frågar tekniska nämnden om beslut kan fattas i enlighet med Gun
Lindell med fleras yrkande eller Gunilla Åström med fleras yrkande och finner
att tekniska nämnden beslutar i enlighet med Gunilla Åström med fleras yr
kande.

Omröstning
Omröstning begärs och utförs enligt följande:
Ja-röst för Gunilla Åström med fleras yrkande.
Nej-röst för Gun Lindell med fleras yrkande.
Namn
Gunilla Åström (M)
Lars Nordqvist (M)
Benny Johansson (M)
Lars-Ove Johansson (C)
Lennart Olsson (KD)
Gun Lindell (S)
Stefan Karlsson (MP)
Anita Wanderoy (S)
Ismail Mohammad (S)
Krister Salomonsson (SD)
Jan Lorentzson (SD)

Justerandes sign

Ja
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X

Sammanträdesprotokoll
2020-02-04

8(16)

Tekniska nämnden

Med 4 ja-röster för Gunilla Åström med fleras yrkande och 7 nej-röster för Gun
Lindell med fleras yrkande beslutar tekniska nämnden att Gun Lindell med fle
ras yrkande har antagits.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-31.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Tn § 19

TK2019/0132

040

Omprioritering i fordonsplan 2020
Beslut
Tekniska nämnden godkänner att en minigrävare köps in istället för en teleskop
lastare.

Sammanfattning av ärendet
Parkavdelningen önskar att omprioritera i sina inköp och dänned ersätta planerat
inköp av teleskoplastare med att istället köpa in en minigrävare. Behovet av las
tare kvarstår men en minigrävare behöver prioriteras högre för att parkavdel
ningen på ett effektivare sätt ska kunna hantera drift- och underhållsuppdrag
inom tekniska förvaltningens utemiljöer. Denna omprioritering ökar även intäk
terna för parkavdelningen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-31.

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 20

TK2019/0311

016

Handlingsprogram för skydd mot olyckor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsprogram för
skydd mot olyckor 2020-2023.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att arbetet ska följas
upp årligen.

Sammanfattning av ärendet
Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) syftar till att ”bereda människors liv
och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor”. I samma lag slås fast att
kommunen är skyldig att ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet
och ett för räddningstjänst.
Handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet ska ange mål, vilka risker
som finns i kommunen som kan leda till räddningsinsatser, hur den förebyg
gande verksamheten är ordnad och hur den planeras. Handlings-programmet för
räddningstjänst ska ange mål, vilka risker som finns i kommunen och som kan
leda till räddningsinsatser, vilken förmåga kommunen har och avser skaffa sig.
Arbetet med skydd mot olyckor är mycket brett. Tekniska nämnden, som rädd
ningsnämnd, ansvarar för området. Tekniska förvaltningen samordnar därför
den förebyggande verksamhet som sker i kommunen bland annat genom Arbets
gruppen för Trygghet och säkerhet.
Handlingsprogrammet innehåller inga nya mål eller aktiviteter utöver de som re
dan är satta av kommunstyrelse, nämnder eller tjänstepersonsorganisationen.
Vissa av målen har dock förtydligats. Områden som identifierats som viktiga,
men valts bort för denna mandatperiodens program är bland annat suicidprevention och automatlarm utan brandtillbud. Dessa områden bör dock undersökas
närmre för att inkluderas i 2024-års program.
Handlingsprogrammet har utarbetats av tekniska förvaltningen i nära samarbete
med den kommunövergripande arbetsgruppen för trygghet och säkerhet.

Justerandes sign
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Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår 2020-01-21 att kommunstyrelsen före
slår kommunfullmäktige att anta handlingsprogram för skydd mot olyckor
2020-2023.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår 2020-01-21 också att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att arbetet ska följas
upp årligen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Tn § 21

TK2019/0197

280

Antagande och implementering av nytt internhyressystem
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår att:
a) Kommunstyrelsen antar förslaget till nytt internhyressystem omfat
tande förändrade principer för fördelning av ansvar, intäkter och
kostnader. Detta innebär bland annat att nya intemhyror höjs till en
hållbar och förutsägbar nivå, därefter följer en årlig höjning om 2 %
för fastighetsförvaltningen.
b) Kommunstyrelsen beslutar att ge fastighetschef och ekonomichef i
uppdrag att utarbeta en plan för finansiering av hållbara intemhyresnivåer för befintligt bestånd. Denna plan ska presenteras för budget
beredningen för ställningstagande i samband med budgetbeslut inför
kommande år.
c) Kommunstyrelsen beslutar vilka byggnader som ska ingå i den nya
lokalbanken eller bevaras som bidragsfastigheter då detta är beslut
av strategisk karaktär. Detta innebär att dessa byggnader finansieras
av kommuniedningsförvaltningen enligt principerna i intemhyressystemet.

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsavdelningen uppvisar sedan flera år ett ekonomiskt underskott på
grund av alltför låga intemhyror. Dessutom har budget för underhåll av fastig
heterna under lång tid varit otillräcklig, vilket fått till följd att kommunens bygg
nader har åldrats i förtid. Eftersatt underhåll drabbar samtliga förvaltningar i
form av ökade lokalkostnader för bland annat akuta eller kortsiktiga lösningar,
onödiga rivningar samt förtida investeringar.
Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till nytt internhyressystem. För
slaget som kommunstyrelsen föreslås godkänna omfattar själva intemhyresmodellen, nya regler för avtalsomfång, avtalstider och uppsägningstid samt beslut
om att införa mer rationella ansvarsfördelningar inom kommunen avseende
bland annat mediaförsörjning. Förslaget omfattar också en ny intemhyressättning med årliga justeringar.
Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2020 att höja intemhyran för drift
och underhåll med 4 miljoner kronor. De ökade hyreskostnaderna för förvalt
ningarna kompenserades genom tillskott till förvaltningarna på motsvarande 4
miljoner kronor. För att nå hållbara hyresnivåer för befintliga verksamhetsfastig-
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heter krävs fortsatta hyreshöjningar. En plan för finansiering av dessa hållbara
hyresnivåer ska utarbetas av fastighetschef och ekonomichef.
Intemhyressättningen ska fortfarande bygga på självkostnadsprincipen. Det nya
intemhyressystemet ska dock ge utökat utrymme för underhåll och därigenom
bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar och effektiv fastighetsförvaltning,
i enlighet med kommunens investeringsplan och handlingsplan för lokalförsörj
ning. Intemhyran innehåller följande delar inom kategorin fastighetsförvaltning:
•
•
•
•
•

Tillsyn och skötsel
Mediaförsörjning
Fel avhjälpande underhåll
Planerat underhåll
Övriga fastighetskostnader såsom försäkringar och skatter samt in
tem administration.

Den andra delen av intemhyran ska täcka objektets kapitalkostnader som avgörs
utifrån avskrivningarna och räntan på gjorda investeringar, reinvesteringar och
verksamhetsanpassningar.
Det nya intemhyressystemet tydliggör hur stora kostnader som hör hemma på
respektive förvaltning. Varje förvaltning har över tid en rättvis hyresnivå totalt
sett. Ingen förvaltning kommer därigenom att bära någon annan förvaltnings lo
kalkostnader, vilket är en förutsättning för rationella politiska beslut och ekono
miskt ansvarstagande. Fastighetsavdelningen kan genom denna långsiktighet
planera för att genomföra mer kostsamma underhållsåtgärder utan hastiga eller
kraftiga hyresförändringar för hyresgästerna. Internhyroma blir därmed både
förutsägbara och hållbara. Förslaget har varit ute på remiss hos samtliga nämn
der och i kommunstyrelsen under hösten 2019. Yttranden har föranlett förtydliganden och smärre justeringar i förslaget och i det tillhörande presentationsmaterialet.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 21 januari 2020 att tekniska
nämnden föreslår att:
a) Kommunstyrelsen antar förslaget till nytt intemhyressystem omfat
tande förändrade principer för fördelning av ansvar, intäkter och
kostnader. Detta innebär bland annat att nya intemhyror höjs till en
hållbar och förutsägbar nivå, därefter följer en årlig höjning om 2 %
för fastighetsförvaltningen.
b) Kommunstyrelsen beslutar att ge fastighetschef och ekonomichef i
uppdrag att utarbeta en plan för finansiering av hållbara internhyres
nivåer för befintligt bestånd. Denna plan ska presenteras för budgetJusterandes sign
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beredningen för ställningstagande i samband med budgetbeslut inför
kommande år.
c) Kommunstyrelsen beslutar vilka byggnader som ska ingå i den nya
lokalbanken eller bevaras som bidragsfastigheter då detta är beslut
av strategisk karaktär. Detta innebär att dessa byggnader finansieras
av kommunledningsförvaltningen enligt principerna i intemhyressystemet.

Yrkanden
Krister Salomonsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-15
Förslag till nytt intemhyressystem för Ljungby kommun,
Presentationsmaterial till förslag till nytt intemhyressystem

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Tn § 22

TK2020/0020

050

Upphandling av skogsförvaltning
Beslut
Tekniska nämnden godkänner anmodan om upphandling av skogsförvaltning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen behöver upphandla varor och tjänster inom kategorin skogsförvalt
ning för löpande behov då det nuvarande ramavtalet löper ut 2020-12-31.
Värdet av upphandlingen beräknas till 1 500 000 kronor per år. Avtalsperioden
föreslås vara 2020-12-31 till 2022-12-31 med möjlighet till förlängning 2+2 år.
Kostnaden för dessa varor och tjänster avräknas från intäkterna från desamma
och beräknas ge ett positivt resultat.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 21 januari 2020 att tekniska
nämnden beslutar att godkänna anmodan som beskriver tekniska förvaltningens
behov av upphandling och påbörja arbetet med upphandling av skogsförvalt
ning.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-16

Skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Tn § 23

TK2020/0004
TK2020/0034

002
002

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 med mera fat
tade av tekniska förvaltningen under oktober-november 2019.
2. Redovisning av delegationsbeslut gällande undertecknande av övriga av
tal och handlingar av mindre vikt, daterat 2020-01-22.

Justerandes sign

