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Tekniska nämnden

Tid och plats

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby, klockan 08.00-12.00

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 deltagande

Sonja Edén, teknisk chef
Lisa Åberg, sekreterare
Eva Jönsson, lokalstrateg §§32-34
Mariana Axelsson, kostchef § 31
Ronnie Wallin, verksamhetsutvecklare § 35
Katarina Hildebrand, ekonom, §§36-38
Tom Grundell, fastighetschef, §§ 32-34, 36
Pia Davidsson, VA- och renhållnings chef, § 36

Benny Johansson (M)
Justerare

Tekniska förvaltningen den 31 mars 2020 kl 12.30

Justeringens
tid och plats

Tekniska förvaltningen 2020-03-31

Paragrafer

31-39
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Tekniska nämnden

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

31 mars 2020

Överklagningstid

1 april - 23 april 2020

Anslaget uppsatt

31 mars 2020

Anslaget nedtaget

24 april 2020

Förvaringsplats
för protokollet

Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 31

Informations- och diskussionsärenden
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Måltider till privata aktörer utanför kommunorganisationen
Kostchefen redogör för att ett flertal privata aktörer är intresserade av att
köpa måltider för barn- och utbildningsverksamhet eller exempelvis
hemtjänst. Vissa kök på landsbygden har varit öppna för privata matgäs
ter där konkurrens saknas sedan år 2013. Det finns många hänsyn att ta i
hur kommunen bör agera för att inte agera i strid med exempelvis kon
kurrenslagstiftning.
Frågan tas med för vidare diskussion i partigrupperna och kommunjurist
bjuds in till arbetsutskottets nästa sammanträde.
2.

Rapportering om Covid-19 (Coronaviruset)
Tekniske chefen berättar om statusen för Covid-19 och den påverkan ar
betet med att stoppa smittspridningen har på tekniska förvaltningen. Av
delningarna rapporterar veckovis till centrala krisledningen. Det som
rapporteras är bland annat antal sjuka, status när det gäller material och
personal samt vilka prioriteringar som kan behöva göras ifall läget för
värras. Antal frånvarande rapporteras dessutom dagligen. I dagsläget är
det framförallt kostavdelningen som har personal borta. Dessutom har
stängning av Sunnerbogymnasiet samt folkhälsomyndighetens restrikt
ioner när det gäller restaurangverksamhet haft stor påverkan på kostav
delningens arbete.

3. Tekniska nämnden infonnerar.

4 Övriga ärenden.
.
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Tekniska nämnden

Tn § 32

TK2020/0075

291

Programfas för utbyggnad av Ekebackenskolan
Beslut
Tekniska nämnden godkänner programarbetet.
Tekniska nämnden godkänner det preliminära hyreskontraktet för
Ekebackenskolan inklusive tillbyggnad.
Tekniska nämnden föreslår också att kommunfullmäktige beslutar enligt föl
jande:
1. Kommunfullmäktige godkänner programarbetet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projektet är 14 mil
joner kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling utförs.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att
utföra en tillbyggnad av Ekebackenskolan.
Tillbyggnaden kommer att möjliggöra att verksamheten bedrivs i årskurs F-6 i
två parallella klasser och ge bättre möjligheter att följa gällande läroplan samt
avlasta Astradskolan. Tillbyggnaden kommer att uppföras i ett plan och i första
hand nyttjas av elever i lågstadiet. Klassrummen i tillbyggnaden kommer att
vara av samma storlek som befintliga klassrum, ca 60 m2 inkl. grupprum, för att
möjliggöra att klasserna har ungefär samma elevantal oavsett årskurs. Detta in
nebär ett avsteg från antagen lokalförsörjningsstrategi, där 70 m2 är riktvärde
för klassrum inkl. grupprum. Den totala byggnadsytan beräknas bli ca 2820 m2,
varav ca 415 m2 är tillbyggnaden.
Befintlig skolgård bevaras i största möjliga mån, ytan i anslutning till tillbygg
naden anpassas och återställs. Beräknad investeringskostnad för tillbyggnaden är
14 Mkr. Ett programarbete har utförts tillsammans med barn- och utbildnings
förvaltningen, för att konkretisera verksamhetens och beställarens funktions
krav. Arbetet har även kartlagt alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande
faktorer. Programhandlingama utgör underlag för investeringsbeslut och beslut
om projektering och upphandling.
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Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 17 mars 2020 att tekniska nämn
den föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projektet är 14
Mkr.
3. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling utförs,
b) Tekniska nämnden beslutar att godkänna programarbetet.
d) Tekniska nämnden beslutar att godkänna det preliminära hyreskontraktet för
Ekeback enskolan inkl. tillbyggnad.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02

Skickas till
Kommunstyrelsen
Bam- och utbildningsnämnden
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 33

TK2018/0120

291

Förstudie för ny förskola / skola vid Bolmens östra strand
Beslut
Tekniska nämnden godkänner förstudien och beslutar att programfasen inleds.

Sammanfattning av ärendet
Idag finns det en förskola samt F-6-skola placerad på fastigheten Bollstad 1:58.
Befintlig skolbyggnad inkl. gymnastiksal uppfördes 1963 och byggdes till 1986.
Förskolan är byggd i två etapper, varav den första delen uppfördes 1963 och den
andra delen 1992. Befintliga byggnader har nått sin tekniska livslängd. För att
verksamheten i framtiden ska kunna bedrivas optimalt och utvecklas behövs nya
ändamålsenliga lokaler.
Tekniska förvaltningen bedömer att ärendet är i linje med kommunens vision.
Vidare bedöms ärendet uppfylla barnkonventionens innehåll.
Arbetet med förstudien har utförts tillsammans med barn- och utbildningsför
valtningen, för att konkretisera verksamhetens och beställarens funktionskrav.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 17 mars 2020 att tekniska nämn
den beslutar att godkänna förstudien och att programfasen inleds.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-03

Skickas till
Bam- och utbildningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Tn § 34

TK2020/0074

291

Förstudie för ny förskola i Kånna
Beslut
Tekniska nämnden godkänner förstudien och beslutar att programfasen inleds.

Sammanfattning av ärendet
Idag finns det en förskola placerad på fastigheten Kånna 8:71, lokaliserad
centralt på orten. Förskolan har två avdelningar. Idag bedrivs även fritidsverk
samhet i byggnaden.
Befintlig förskola i Kånna uppfördes 1971 och har nått sin tekniska livslängd.
En ny förskola för två-tre avdelningar behöver därför uppföras i samhället.
Tekniska förvaltningen bedömer att ärendet är i linje med kommunens vision.
Vidare bedöms ärendet uppfylla barnkonventionens innehåll. Arbetet med för
studien har utförts tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, för att
konkretisera verksamhetens och beställarens funktionskrav.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 17 mars 2020 att tekniska nämn
den beslutar att godkänna förstudien och att programfasen inleds.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-03

Skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Tn § 35

TK2017/0322

040

Tilläggsäskande av driftmedel för rivningar 2020
Beslut
Tekniska nämnden äskar 1 550 tkr i tilläggsmedel av kommunfullmäktige för
rivningar under 2020. Under förutsättning att tilläggsäskandet beviljas ger
tekniska nämnden tekniska förvaltningen i uppdrag att ansöka om rivningslov
samt riva aktuella byggnader inom fastigheterna Hångers 3:21 och Hammaren
21.
Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att riva aktuell byggnad
inom fastigheten Ljungby 7:106/Ljungby 7:28 (Hagatorpet). Finansiering före
slås att ske genom exploateringsverksamhetens resultatbalanserade medel från
2019.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens arbetsutskott hanterade i januari 2020 behov av rivning av
byggnader utan användningsområde. Ärendet har sedan dess bearbetats av flera
av tekniska förvaltningens avdelningar och en prioriteringslista har utarbetats.
Tekniska föreslår i tjänsteskrivelse att en årlig budget för rivningar av byggna
der utan användningsområde äskas i samband med kommande budgetprocess.
En årlig budget för rivningar kommer dock att vara möjlig tidigast till 2021. Det
finns flera byggnader som av olika anledningar behöver rivas redan under 2020
eller tidigt under 2021:

Klövervägens förskola (Hångers 3:21) - kostnad för rivning: cirka 750 tkr
Motivering: Den nya förskolan inom området (Klöverängens förskola) är färdig
under året och den gamla byggnaden behöver rivas för att ge plats åt grönom
råde för allmänheten samt parkering i anslutning till nya förskolan. Under 2020
har verksamhet bedrivits i den gamla byggnaden med dispens från miljö- och
byggförvaltningen. Dispensen gavs dock med anledning av att rivning av bygg
naden skulle ske under 2020 vilket omöjliggör fortsatt verksamhet där.

Hammarhallen (Hammaren 21) - kostnad för rivning: cirka 800 tkr
Motivering: Hammarhallen innehåller PCB och måste rivas innan 1 januari 2021
för att vite på 67,5 tkr inte ska delas ut. Sanering av PCB sker i samband med
rivningen. Denna byggnad är inte rivningsinventerad ännu. Kostnaden är beräk
nad utifrån tidigare, jämförbara rivningskostnader.
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Hagatorpet (Ljungby 7:106/Ljungby 7:28) - kostnad för rivning: cirka 250
tkr
Motivering: Hagatorpet har blivit ett tillhåll och huset är dessutom i dåligt skick
vilket ökar risken för olyckor. Rivningsinventering är utförd och gatuavdelningen kan riva byggnaden. Finansiering av denna kostnad föreslås att ske ge
nom exploateringsverksamhetens resultatbalanserade medel från 2019.

Hjortsbergskolan (Hjorten 1) - kostnad för rivning: cirka 1 500 tkr
Motivering: På grund av trångboddhet på 7-9-skoloma (framförallt Astradskolan) i Ljungby tätort har barn- och utbildningsförvaltningen framfört att det är av
största vikt att bygget av en 7-9-skola vid Hjortsbergskolan påbörjas skyndsamt.
För att kunna påbörja denna byggnation krävs att den gamla skolbyggnaden på
Hjortsbergskolans område tas bort. Medel till rivning av gamla skolbyggnaden
finns med i investeringsbudgeten för projekt Harabergsområdet. Önskemål om
att medel för denna rivning flyttas från investerings- till driftbudget lyfts till
budgetberedningen av ekonomichefen.
För två av byggnaderna ovan finns möjlighet till finansiering på annat sätt än ge
nom tilläggsäskande. Total kostnad för de två rivningar som inte går att lösa an
nan finansiering för är cirka 1550 tkr. Det finns ingen rivningsbudget hos fastighetsavdelningen under 2020 för dessa två objekt. Med anledning av de moti
veringar som nämns i skrivelsen är det av stor vikt att dessa rivningar genomförs
i år. Tekniska förvaltningen föreslår därför att medel för rivningar av Hammar
hallen och Klövervägens förskola äskas av tekniska nämnden.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 17 mars 2020 att:
Tekniska nämnden äskar 1 550 tkr i tilläggsmedel för rivningar under 2020. Un
der förutsättning att tilläggsäskandet beviljas ger tekniska nämnden tekniska för
valtningen i uppdrag att ansöka om rivningslov samt riva aktuella byggnader
inom fastigheterna Hångers 3:21 och Hammaren 21.
Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att riva aktuell byggnad
inom fastigheten Ljungby 7:106/Ljungby 7:28 (Hagatorpet). Finansiering före
slås att ske genom exploateringsverksamhetens resultatbalanserade medel från
2019.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-11

Skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 36

TK2020/0072

040

Investeringsplan 2021-2025
Beslut
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag till investerings
plan för åren 2021 till 2025 och beslutar att överlämna den till budgetbered
ningen.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till investeringsplan för åren
2021 till 2025.
För investeringar som handlar om gator och GC-vägar samt om vatten och av
lopp lämnas förslag på investeringsbelopp per område. Under varje område har
sedan hela eller delar av beloppen specificerats på projekt. För att fa en flexibili
tet i budgeten önskas att beslut tas per område och inte per projekt.
Investeringsplanen har tagits fram genom samarbete både inom förvaltningen
och inom kommunen.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 17 mars 2020 att tekniska nämn
den godkänner tekniska förvaltningens förslag till investeringsplan för åren 2021
till 2025 och beslutar att överlämna den till budgetberedningen.

Yrkanden
Gunilla Åström (M) och Gun Lindell (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-10

Skickas till
Budgetberedningen
Kommunledningsförvaltningen
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Tn § 37

TK2020/0077

040

Behovsanalys för tekniska förvaltningens driftbudget
2021 och framåt
Beslut
Tekniska nämnden godkänner arbetsutskottets förslag till behovsanalys för
driftbudgeten. Arbetsutskottet prioriterade bland förvaltningens redovisade
behov. Tekniska nämnden avstår från specifika prioriteringar inför år 2021 och
väljer att överlämna behovsanalysen till budgetberedningen, där ledamöter från
tekniska nämnden ingår, för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har gjort en analys över vilka behov förvaltningen har
för att kunna bidra till att nå kommunens vision om 35 000 invånare år 2035.
Den politiska målsättningen innebär en kraftfull utveckling och kommer att
kräva tydliga politiska prioriteringar över förvaltnings- och nämndsgränser, en
ligt kommunens vision.
Analysen är indelad i tre nivåer; utveckling, genomförande och drift. Detta är de
nivåer som tekniska förvaltningens arbete utförs inom. Förutom behov för 2021
redovisas även effektiviseringsmöjligheter, vägval och kommunövergripande
samt behov på längre sikt.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 17 mars 2020 att tekniska nämn
den godkänner behovsanalys för driftbudgeten. Tekniska nämnden beslutar om
särskilt prioriterade områden innan behovsanalysen överlämnas till budgetbered
ningen för vidare beslutsfattande. Dokumentet redigeras innan överlämning till
budgetberedning.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09

Skickas till
Budgetberedningen
Kommunledningsförvaltningen
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Tn § 38

TK2020/0073

040

Nämndmål 2020, tekniska förvaltningen
Beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår att tekniska nämnden beslutar att god
känna förslag till nämndmål för år 2020.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har utarbetat förslag till nämndmål för år 2020. Målen är
i huvudsak desamma som för år 2019 och samtliga avdelningar inom förvalt
ningen har mätbara målsättningar enligt förslaget.
Under år 2019 sattes ett arbete igång med ny visionsstymingsmodell i kommu
nen. Målarbetet ska framöver vara förknippat med de globala målen och syfta
till att på ett hållbart sätt uppnå 35 000 kommuninvånare år 2035. År 2020 kom
mer den nya visionsstymingsmodellen att konkretiseras och nämndmålen kom
mer sannolikt att förändras till stora delar inför kommande år.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 17 mars 2020 att tekniska nämn
den beslutar att godkänna förslag till nämndmål för år 2020.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-25
Tekniska förvaltningens förslag till mål.

Skickas till
Tekniska nämnden
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Tn § 39

TK2020/0071
TK2020/0056

002
002

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

Sammanfattning av ärendet
1. Redovisning av delegationsbeslut rörande markärenden med mera fat
tade av tekniska förvaltningen under december 2019 till och med febru
ari 2020.
2. Attestuppdrag avseende drift och investering. Gäller från och med 202003-01

Justerandes sign

