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Tekniska nämnden

Tid och plats

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby, klockan 08.00-11.30

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 deltagande

Sonja Edén, teknisk chef
Lisa Åberg, sekreterare
Carl Håkansson räddningschef, § 25
Lina Svensson, upphandlare, § 25
Emeli Harrysdotter Klasa, § 25
Emeli Harrysdotter Klasa, upphandlare, §
Christer Jonasson, gatuchef, §§26-27
Jakob Ruter, exploateringschef, §§ 25, 28-29
Magnus Johansson, ekonomichef, § 25
Katarina Hildebrand, ekonom, § 25

Icke tjänstgö
rande ersättare

Thommy Rosberg (KD)
Rolf Kimnäs (SD)
Jenny Eriksson (Kommunal)

Allmänhet

1 st

Justerare

Lars Nordqvist (M)

Justeringens
tid och plats

Tekniska förvaltningen den 3 mars 2020 kl 12.30

Paragrafer

24-30 S/

Sekreterare

Ordförande
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Tekniska nämnden

Justerare

Lars Nordqvist (M)

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

3 mars 2020

Överklagningstid

4 mars - 25 mars 2020

Anslaget uppsatt

3 mars 2020

Anslaget nedtaget

26 mars 2020

Förvaringsplats
för protokollet
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Tekniska nämnden

Tn § 24

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

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens ordförande föreslår att följande ärenden läggs till
dagordningen:
1. Diskussion om markområdet framför Ljungby Energi och Märta
Ljungbergs väg
2. Förskolan vid Astradskolan, byggnadens skick
3. Torpa förskola, statusuppdatering
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Tekniska nämnden

Tn § 25

Informations- och diskussionsärenden
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
1. Markområdet framför Ljungby Energi och Märta Ljungbergs väg
Tekniska förvaltningen redogör för planbestämmelsema för området
mellan Märta Ljungbergs väg. Området är detaljplanelagt som
naturmark. Ljungby Energi vill att kommunen jämnar ut ytan för att
bolagets byggnader ska synas bättre från vägen. Förvaltningen
informerar om användningsområden enligt plan- och bygglagen.
2. Rapportering om höga flöden
Räddningschefen berättar om statusen för de höga flödena och om hur
arbetet med att hantera problemen som följer har gått och går till. Flera
av tekniska förvaltningens avdelningar är inblandade i arbetet. Det jobb
som utförs är bland annat analyser av konsekvenser vid olika scenarier,
samverkan av arbetsinsatser för att förhindra störningar på samhällsviktig verksamhet och infrastruktur, upprensning av vattendrag för att fa
bort sådant som kan hindra vattenflödet med mera. Nu kommer en
arbetsgrupp för efterarbete att sättas samman för att hantera de
konsekvenser som kan uppkomma i samband med att vattennivåerna
sjunker.
3. Utbildning om lagen om offentlig upphandling
Upphandlama redogör för innehållet i lagen om offentlig upphandling
(LOU) och hur upphandlingsenheten jobbar med upphandlingar enligt
denna lagstiftning. LOU reglerar i detalj hur myndigheter far agera när
de köper (upphandlar) varor, tjänster och entreprenader. Tillsyns
myndighet för att LOU följs är konkurrensverket.
4. Hantering av fastigheten Bilen 1
Fastigheten såldes för runt 20 år men har ännu inte bebyggts enligt den
överenskommelse som urspmngligen gjordes. Kommunen behöver se till
att bra mark bebyggs och förutsättningar för tillväxt därmed skapas.
Förvaltningen kommer att ha en dialog med fastighetsägaren kring
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Tekniska nämnden

framtida användning av marken. Ärendet kommer att hanteras mer i
detalj på arbetsutskottets nästa sammanträde.
5. Utbildning om resultatbalansering
Ekonomichefen informerar om resultatbalansering och hur det fungerar.
Med resultatbalansering menas att över- och underskott överförs till näst
kommande års budget. Som huvudprincip gäller att över- och underskott
inom en nämnds driftbudget tas med till kommande år. Fördelning av
eventuella överskott görs så att en tredjedel ska fördelas till resultaten
heterna, en tredjedel fördelas till respektive nämnd och en tredjedel för
delas till kommunstyrelsen. Överskott som förs över läggs in i budgeten i
sin helhet året efter bokslutet. Fördelning av underskott görs så att hela
underskottet fördelas till resultatenheterna. Underskott som förs över
läggs in i budgeten i sin helhet året efter bokslutet.
Beslut om hur mycket som ska överföras tas av kommunstyrelsen senast
under mars månad året efter bokslutet, efter begäran från nämnderna/
förvaltningsledningama. Vid överföringen kan hänsyn tas till lagänd
ringar eller större oförutsedda händelser som har påverkat nämndernas
resultat. Vid beslut om överföring av överskott kan även justering göras
om en förvaltning har fått extra medel för verksamhet som inte har star
tats upp. För att en nämnd ska få ta med sig ett överskott krävs att man i
stort har uppnått budgeterat antal prestationer och antagna mål.
6. Mål uppföljning 2019
Ekonomen informerar om hur det har gått under 2019 att uppfylla de mål
som tekniska nämnden har beslutat om för tekniska förvaltningen. Av
tekniska förvaltningens 29 mål har 21 stycken uppnåtts medan fem
stycken ej har gått att mäta.
7. Försäljning av Hamneda Gästgiveri
Ordföranden informerar om försäljningen av fastigheten Ljungby
Hamneda 1:7, Hamneda Gästgiveri. Fastigheten har sålts till privata kö
pare och köpeskillingen uppgick till 260 tkr.
2e vice ordförande rapporterar från brottsförebyggande rådet.
Epatraktorer upplevs störande, polisen arbetar med information och
dialog.
8. Tekniska nämnden informerar.
Invigning av Bergalyckans förskola ägde rum under helgen. Lyckad
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byggnation som nu är tagen i bruk av olika verksamheter och
invigningen var välbesökt av blandade åldrar.
9.

Övriga ärenden.
- Torpa skola
Tekniska förvaltningen redogör för det arbete som utförts och vad som
pågår avseende förskolelokaler i Torpa.
- Förskolan vid Astradskolan, ”Gula paviljongen”
Rykten om att lokalen har brister har nått tekniska nämnden. Tekniska
förvaltningen redogör för att byggnaden är av äldre slag, men akuta
problem föreligger inte.
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Tn § 26

TK2020/0046

050

Upphandling av betongprodukter
Beslut
Tekniska nämnden anmodar upphandlingsenheten att handla upp nytt ramavtal
för betongprodukter med avtalstiden 3 år och med möjlighet till förlängning med
1 år. Beräknat årligt värde för upphandlingen är cirka 1 100 tkr/år.

Sammanfattning av ärendet
Gällande ramavtal för betongprodukter är på väg att gå ut och en ny upphand
ling behöver därmed göras. I betongprodukter innefattas betongplattor, VA-rör,
kantsten samt marksten.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 18 februari 2020 tekniska nämn
den att anmoda upphandlingsenheten att handla upp nytt ramavtal för betong
produkter med avtalstiden 3 år och med möjlighet till förlängning med 1 år. Be
räknat årligt värde för upphandlingen är cirka 1 100 tkr/år.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10

Skickas till
Kommuni edningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Tn § 27

TK2020/0045

050

Upphandling ramavtal maskin och transport
Beslut
Tekniska nämnden amnodar upphandlingsenheten att handla upp nytt ramavtal
för maskiner och transporter med avtalstiden 3 år och med möjlighet till förläng
ning med 1 år. Beräknat värde för upphandlingen är cirka 15 miljoner kronor to
talt under hela avtalstiden.

Sammanfattning av ärendet
Gällande ramavtal för maskiner och transporter är på väg att gå ut och en ny
upphandling behöver därmed göras. Det som ska upphandlas är anläggningstransporter men också tid på maskiner som är anpassade för grävning och last
ning, för att möta kommunens behov.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 18 februari 2020 tekniska nämn
den att anmoda upphandlingsenheten att handla upp nytt ramavtal för maskiner
och transporter med avtalstiden 3 år och med möjlighet till förlängning med ett
(1) år. Beräknat värde för upphandlingen är cirka 15 miljoner kronor totalt under
hela avtalstiden.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10

Skickas till
Kommunl edningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 28

TK2020/0028

253

Försäljning av del av fastigheten Berghem 1:7 jämte avtal
om lägenhetsarrende
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna de preliminärt upprättade avtalen mel
lan Donia Property Invest AB. Genom avtalen överlåter kommunen ett område
av fastigheten Berghem 1:7 till bolaget, dessutom godkänner kommunen ett av
tal om lägenhetsarrende med bolaget.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har upprättat preliminära avtal med Donia Property In
vest AB. Avtalen är upprättade inom ramen för ”detaljplan för Rosendal vid
Ljungby södra infart” jämte det markanvisningsavtal som träffades mellan par
tema 2019-06-27 / -08-28. Genom köpeavtalet överlåter kommunen ett område
om cirka 6192 kvm av fastigheten Berghem 1:7 för en köpeskilling om 990 800
kronor att betalas på tillträdesdagen 2020-04-01. Överlåtet område är beläget vid
Nyponvägen.
Köparen förbinder sig att uppföra grunden till en byggnad för handel inom sex
månader från tillträdesdagen. Kommunen bekostar avstyckningen medan köpa
ren betalar lagfartskostnaden. Marken har grovplanerats av kommunen varför
ersättning för detta har inräknats i den överenskomna köpeskillingen liksom det
tillägg som skall tas ut för tomtens skyltläge, allt i enlighet med kommunfull
mäktiges taxa.
Avtalet om lägenhetsarrende är upprättat i syfte att upplåta ett område om cirka
965 kvm av Berghem 1:7 att användas som vändplan för de fordon som utgör
varutranporter till butikslokalerna på det ovan försålda området. Upplåtelsen
sker med en arrendetid om ett år med möjlighet till förlängning om det inte sägs
upp samt en arrendeavgift om 7700 kr.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar den 21 januari 2020 att godkänna de
preliminärt upprättade avtalen mellan Donia Property Invest AB. Genom avtalen
överlåter kommunen ett område av fastigheten Berghem 1:7 till bolaget, dessu
tom godkänner kommunen ett avtal om lägenhetsarrende med bolaget. På grund
av avtalens omfattning ska beslut om avtalen även fattas i tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 29

TK2020/0044

250

Markanvisningsavtal för Loket 1 inom järnvägsområdet
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
a) att godkänna markanvisningsavtal et för Loket 1 inom Järnvägsom
rådet mellan Ljungby kommun och Stora Torgets Fastigheter i
Ljungby AB och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag
b) att uppdra åt Tekniska nämndens ordförande att underteckna markanvisningsavtalet.

Reservation
Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorentzson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Stora Torgets fastigheter i Ljungby AB/exploatören önskar förvärva Ljungby
Loket 1 om cirka 877 m2 för byggnation av fl erbo stadshus enligt karta. Av
denna anledning har tekniska förvaltningen upprättat ett markanvisningsavtal
som exploatören godkänt och undertecknat.
Avtalet innebär att Ljungby kommun tillsammans med exploatören ska ta fram
en ny detaljplan för bostäder och centrum som tillåter byggnation i fem våningar
istället för tre våningar, samt att exploatören ges rätt att teckna köpeavtal för
överlåtelse av Loket 1. Parterna är överens om att vid en överlåtelse av Loket 1
ska köpeskillingen vara 350kr/BTA, vilket är 2019 års taxa. Anledningen till att
det är 2019-års taxa är att exploatören i markanvisningsskedet tar kostnaden för
efterbehandlingen på Loket 1 och att detta sedan jämkas mot köpeskillingen i
överlåtelseavtalet.
För genomförande av detaljplanen krävs att befintliga elledningar proppas in till
Loket 1 och att de rivs och läggs om utanför fastigheten. Detta arbete utförs och
bekostas av Ljungby Energi AB enligt gällande markavtal. Anslutande gångoch cykelstigar, gata och parkeringar behöver även byggs om, vilket kommunen
får ansvara och bekosta. I övrigt hänvisas till avtalet.
Bolaget är ett nybildat företag för utveckling av fastigheter. Grundtanken vid all
marktilldelning bör vara att det sker i konkurrens, det vill säga att flera exploatö
rer ska ha möjlighet att lämna intresse och delta i en urvalsprocess. Denna mar
kanvisningen sker dock genom direktanvisning, vilket innebär att anvisningen
inte föregåtts av någon typ av tävling/anbudsförfarande. Förvaltningen menar att
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detta kan motiveras med hänvisning till att Ljungby kommun har fastställda pri
ser och att fastigheten har funnits tillgänglig för försäljning under en längre tid.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har involverats i den kommande byggnat
ionen och är medvetna om att tekniska förvaltningen avser att inkomma med en
ansökan om detaljplan.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 18 februari 2020 att tekniska
nämnden beslutar
a) att godkänna markanvisningsavtalet för Loket 1 inom Järnvägsom
rådet mellan Ljungby kommun och Stora Torgets Fastigheter i
Ljungby AB och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag
b) att uppdra åt Tekniska nämndens ordförande att underteckna mar
kanvisningsavtalet

Yrkanden
Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorentzson (SD) yrkar att om tomten ska
bebyggas ska max tre våningar tillåtas.
Anita Wanderoy (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut daterat
2020-02-18.

Beslutsordning
Ordföranden frågar nämnden om beslut kan fattas i enlighet med Krister
Salomonsson (SD) med fleras yrkande eller om beslut kan fattas i enlighet med
arbetsutskottsts förslag till beslut daterat 2020-02-18. Ordföranden finner att
tekniska nämnden beslutar att godkänna markanvisningsavtalet.
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Omröstning
Omröstning begärs och begärs och genomfors enligt följande:
Ja-röst för bifall till Anita Wanderoys yrkande.
Nej-röst för bifall till Krister Salomonsson med fleras yrkande.
Gunilla Åström (M)
Benny Johansson (M)
Lars Nordqvist (M)
Lennart Olsson (KD
Jan Lorentzson (SD)
Krister Salomonsson (SD)
Gun Lindell (S)
Ann-Charlott Henrysson (S)
Anita Wanderoy (S)
Stefan Karlsson (MP)
Lars-Ove Johansson (C)

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

Utfall: 8 ja-röster och 3 nej-röster. Ordföranden finner alltså att tekniska
nämnden beslutar i enlighet med Anita Wanderoys (S) yrkande.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad
2. Markanvisningsavtal, undertecknat av Stora Torgets Fastigheter
i Ljungby AB
3. Översiktskarta
4. Registreringsbevis för Stora Torgets Fastigheter i Ljungby AB

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 30

TK2020/0056

002

Anmälan om beslut fattade på delegation
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av attestuppdrag.

Sammanfattning av ärendet
1. Attestuppdrag avseende drift och investering från och med 2020-02-01
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Tn § 31

TK2020/0036

040

Bokslut 2019
Verksamhetsberättelse och resultat
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att avvakta med att bjuda in till informationsmöte.
Beslut om godkämiande av formulering av brev fattas av tekniska nämndens
arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade den 4 februari 2020 följande:
”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 in
formationsmöte om dessa konsekvenser.”
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