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Tekniska nämnden
Tid och plats

Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 6, 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)
Lars-Åke Långh (S)
Krister Salomonsson (SD)
Jan Lorentzson (SD)

Övriga deltagande

Sonja Edén, teknisk chef
Lisa Åberg, sekreterare
Elina Salomonsson, projektledare, § 51
Tom Grundell, fastighetschef, §§ 52
Christer Jonasson, gatuchef §51
Carl Håkansson, räddningschef §51
Mattias Sjögren, planeringschef §§ 51, 53
Jakob Ruter, exploateringschef §§ 54-57
Åke Aringer, projektledare §§ 55-56
Maritha Davidsson, projekteringsledare §§ 51, 58-64
Carina Sennerby, administrativ samordnare §§ 58-64

Justerare

Ann-Charlott Henrysson (S)

Justeringens
tid och plats

Tekniska förvaltningen den 15 juni 2020 kl 13.00

Paragrafer

50-67

Sekreterare

Lisa Åberg

Ordförande

Lars-Ove Johansson (C)

Justerare

Ann-Charlott Henrysson (S)
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Tekniska nämnden
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla
Nämnd/styrelse

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

15 juni 2020

Överklagningstid

16 juni – 1 juli 2020

Anslaget uppsatt

15 juni 2020

Anslaget nedtaget

2 juli 2020

Förvaringsplats
för protokollet

Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden
Tn § 50

Fastställande av dagordning
Beslut
Tekniska nämnden utökar dagordningen i enlighet med ordförandens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden frågar tekniska nämnden om information om torghandel och fråga
om parkering utmed Blockvägen kan läggas till dagordningen.
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Tekniska nämnden
Tn § 51

Informations- och diskussionsärenden
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Studiebesök på Hjortsbergskolan

Tekniska nämnden besöker nyinvigda Hjortsbergskolan tillsammans
med projektledaren för byggnationen.
2. Höga flöden, hantering av ekonomiska konsekvenser

Gatu-, planerings- och räddningschefen redogör för de kostnader som
har uppstått i samband med hanteringen av de höga flödena tidigare
under året. Vissa insatser återstår fortfarande, bland annat hanterandet av
den nya fåran i ån Lagan som grävdes i Hamneda. Hittills, utan att räkna
med eventuella kostnader för hanteringen av den nya fåran, har arbetet
med höga flöden kostat cirka 1.1 miljon kronor. Den absoluta
huvudsaken av kostnaderna har hamnat hos kommunen, i detta fall har
kostnaderna drabbat tekniska förvaltningen. Framöver måste kommunen
ta ställning till om diket i Hamneda ska vara kvar och i så fall på vilket
sätt. Olika alternativ innebär olika kostnader. Även kostnader för
nedfallna träd i vattendrag tillkommer till de totala kostnaderna.
Resonemang förs om hantering av de nedfallna träden.
3. Hammarrondellen. Redogörelse för fördelning av budget

Planeringschefen och projekteringsledaren berättar om arbetet med Hammarrondellen och anslutning till Skånegatan. Kostnaderna för projektet
är indelat i kostnader för VA- respektive gatudel. 40% går på VA-budget
och 60% går på markbudget. Upphandling pågår just nu och arbetena
beräknas påbörjas i oktober 2020, under förutsättning att inga särskilda
omständigheter tillstöter.
4. Tekniska nämnden informerar.
5. Övriga ärenden.
Diskussion om de tillstånd som behövs för frukt- och bärförsäljning på
och intill salutorget.
Justerandes sign
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Tekniska nämnden
Parkeringar görs på Blockvägen, det skräpas ner och lämnas i skräpigt
skick. P-förbud kan utfärdas utmed denna väg, liksom gjorts på andra
gator där liknande problem förekommit. Förvaltningen får i uppdrag att
undersöka hur problemet kan hanteras och återkomma till tekniska
nämnden den 8 september 2020.
Husbilsparkeringar vid salutorget används regelmässigt som
bilparkering. Parkeringsövervakning behövs på den aktuella platsen.
6. Tekniska nämnden informerar
Försäljning av fd kommunhuset i Lidhult diskuteras.
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Tekniska nämnden
Tn § 52

TK2020/0132

050

Tilldelningsbeslut Brunnsgården
Beslut
Tekniska nämnden beslutar om tilldelning i enlighet med genomförd upphandling för renovering av Brunnsgårdens kök.
Finansiering sker delvis genom den budget för reinvesteringar för 2020 som
kommunfullmäktige har fattat beslut om i budgetbeslut i juni 2019. Övrig finansiering sker i enlighet med planen för reinvesteringar för 2021-2024 som fullmäktige också antog i samband med detta budgetbeslut. Finansieringen förutsätter därmed att kommunfullmäktige i budget för 2021 står fast vid den plan för
reinvesteringar som tidigare har beslutats.
Sammanfattning av ärendet
En skyndsam renovering av köket på Brunnsgården är nödvändig då stora delar
av lokalen har blivit fuktskadad på grund av läckande avloppsrör där innerväggar sugit upp fukt från plattan. En referensgrupp bestående av kommunstyrelsens, tekniska nämndens och socialnämndens presidier fick information om projektet 2020-02-10. Omfattningen av skador och uppmätta värden ligger på kritiska värden för mikrobiell påväxt. Kommunal har meddelat att arbetsmiljön är
under all kritik och de har meddelat att de kommer att agera för en stängning av
köket oavsett om renoveringen påbörjas enligt tidplan eller ej.
Åtgärder som planeras omfattar bland annat att såga upp hela plattan, riva samtliga innerväggar, gräva ur massorna som är kontaminerade, isolera under ny gjuten platta med nya dragning av rör för avlopp och värme. Ventilationen som är
undermålig behöver också bytas ut. Uppbyggnad av nya väggar, kyl– och frysrum krävs och likaså finns behov av en ny centralkyla. Renoveringen planeras
genomföras från och med den 20 september 2020 till och med den 21 april 2021.
Utifrån gällande delegationsordning krävs beslut i tekniska nämnden om tilldelning för upphandling av renovering av Brunnsgårdens kök, eftersom kostnaden
är på en högre nivå än vad tekniska chefen kan besluta om.
Finansiering och upphandling
De reinvesteringsmedel som kommunfullmäktige fattade beslut om i juni 2019,
genom sitt budgetbeslut för år 2020, kan endast delvis finansiera renoveringen
av Brunnsgårdens kök. Åtgärderna kommer därför även att behöva delfinansieras genom kommande reinvesteringsmedel för 2021. Medel för reinvesteringar
2021 finns med i fullmäktiges budgetbeslut inför 2020 men de finns bara i planen för år 2021 till och med 2024. Finansieringen förutsätter därmed att kommunfullmäktige i budget för 2021 står fast vid den plan för reinvesteringar som
tidigare har beslutats. Det är inte möjligt att invänta ett budgetbeslut för tilldelJusterandes sign
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Tekniska nämnden
ning av nu genomförd upphandling och behovet av en skyndsamt påbörjad renovering talar mot fördröjning i renoveringsprojektet.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Tekniska förvaltningen anser att det inte under en längre period går att ersätta
matlagningen som görs på Brunnsgården med andra storkök. Under en kortare
period kan detta ske till ett godtagbart resultat men det bör ses som en provisorisk lösning då detta innebär produktion i många olika kök och därmed ineffektivitet. En renovering av Brunnsgårdens kök framstår därmed som det bästa alternativet för en långsiktig lösning på problemen med fuktskador, undermålig ventilation med mera.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2020.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
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Tekniska nämnden
Tn § 53

TK2020/0072

040

Prioriterade investeringsprojekt under år 2020
Beslut
Tekniska nämnden godkänner att tekniska förvaltningen arbetar vidare med
gatu- och VA-projekten: Axel Ångbagares gata, Harabergsområdet, gångstråk
Elverksbron – Villagatan och anslutningar Bergagatan.
Tekniska nämnden beslutar också att fastighetsprojekten löper vidare enligt den
investeringsprocess som gäller för verksamhetslokaler.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade den 31 mars 2020 att godkänna tekniska förvaltningens förslag till investeringsplan för år 2021 och kommande år. Under våren
2020 har det dock beslutats att investeringsbeslutet kommer att skjutas upp till
slutet av november på grund av ekonomisk osäkerhet kring bland annat konjunktur och skatteintäkter i samhället i stort.
För att minska konsekvenserna av ett uppskjutet investeringsbudgetbeslut har
tekniska förvaltningen identifierat en handfull projekt som behöver påbörjas så
snart som möjligt och som redan ligger i den preliminära investeringsplanen (beslutad av kommunfullmäktige). Genom ett beslut i tekniska nämnden skulle planering/projektering/upphandling och liknande arbete kunna påbörjas. Detta innebär att förvaltningen kan arbeta vidare enligt tidplan med dessa projekt, medarbetarnas tider kan redovisas på projekten och kommunen bidrar till att hålla de
samhälleliga hjulen igång i den utsträckning som bedöms möjlig i nuläget.
Tekniska förvaltningen utgår ifrån att kommunfullmäktige i stort håller sig till
den plan som kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 för budgetåret 2020 och
kommande år. De flesta av nedanstående projekt är väl förankrade politiskt och
det bedöms sannolikt att dessa investeringar ska genomföras.

Justerandes sign

1. Axel Ångbagares gata, gatuprojektering.
2. Harabergsområdet. Anpassning till kommande byggnationer på Harabergsområdet behövs, detta innebär att bland annat GC-vägar ska projekteras.
3. Gångstråk Elverksbron – Villagatan. Projektering, förarbete, markundersökning och liknande ska utföras.
4. VA-ledningar och anslutningsgator utmed Bergagatan. Bergagatan är ett
av delprojekten inom centrumplanen.
5. Tillbyggnad av Ekebackens förskola och Kånna förskola. Dessa projekt
kan också behöva skyndas på, men omfattas av en separat investeringsprocess för verksamhetslokaler och kräver ingen särskild beslutsgång för
att kunna bedrivas vidare.
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Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 1 juni 2020 att tekniska nämnden
beslutar att godkänna att tekniska förvaltningen arbetar vidare med gatu- och
VA-projekten: Axel Ångbagares gata, Harabergsområdet, gångstråk Elverksbron – Villagatan och anslutningar Bergagatan.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår också att tekniska nämnden beslutar
att fastighetsprojekten löper vidare enligt den investeringsprocess som gäller för
verksamhetslokaler.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27
Skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden
Tn § 54

TK2020/0124

250

Användande av prognosticerat överskott från exploateringsavdelningen till grovplanering av Västergatan i
Lagan
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att använda en miljon av intrångsersättningen från
Trafikverket, avseende utbyggnad av E4:an och Ljungby Energi AB, för nedläggning av 50kv-ledning, till grovplanering av industriområdet Västergatan i
Lagan.
Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att hålla tekniska nämndens arbetsutskott informerade om projektets framdrift.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun behöver säkra tillgången på attraktiv och E4-nära industrimark för att stimulera näringsliv och tillväxt. På Västergatan i Lagan äger kommunen ett markområde som är planlagt för industri, men som inte är grovplanerat dvs röjt, vegetationsmassor borttagits, moränen balanserats och packats,
större stenar sprängda eller borttagna. I industriområdet är ledningar och gata är
utbyggda sedan tidigare, men bara en viss del är asfalterad. I tidigare års budgetbeslut har det inte varit möjligt att prioritera pengar till grovplanering. Kostnaden tas som en driftkostnad.
Tekniska nämnden beslutade den 31 mars 2020 att godkänna förvaltningens förslag till behovsanalys för år 2021 och framåt. I behovsanalysen påtalas att ”Det
finns industrimark i Ljungby kommun som inte är grovplanerad och därmed inte
klar för försäljning. Grovplaneringen beräknas kosta mer än vad tomtförsäljningarna kommer att ge i intäkter, trots höjningen av taxorna som skedde inför
2020. Grovplanering inom området Västergatan i Lagan beräknas till cirka 4
000 tkr. Budget för området i Lagan finns idag inte inom verksamheten.”
Tekniska nämnden beslutade den 27 april 2020 att i samband med resultatbalanseringen för 2019 överföra tre miljoner kronor till grovplanering av Västergatan.
Sedan dess har Trafikverket och Ljungby Energi AB aviserat utbetalningar om 2
miljoner kronor till Ljungby kommun för intrångsersättning avseende utbyggnad
av E4:an respektive nedläggning av en 50kv-ledning. 1 miljon av denna ersättning kan användas för grovplanering av Västergatan. Genom denna fördelning
finns då en finansiering för den beräknade kostnaden om 4 miljoner kronorna.
Tekniska förvaltningens beräkning av kostnaderna grovplaneringen av Västergatan industriområde är preliminär. Tekniska förvaltningen kommer innan sommaren 2020 att provgräva, undersöka eventuella massor på plats, mäta in, röja sly
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och liknande. De större arbetena kan igångsättas i september och färdigställas
under året. Pengarna finns endast tillgängliga år 2020. Asfaltering ingår inte i
projektet.
Tekniska förvaltningen bedömer att det är viktigt att iordningställa industrimark
nära väg E4 för att inte fördröja möjliga framtida etableringar. Då det tidigare
inte varit möjligt att i budgetbeslutet prioritera driftpengar till grovplanering av
Västergatan ser tekniska förvaltningen att det är klokt att med hjälp av intrångsersättningen till tekniska förvaltningen göra denna prioritering framför många
andra behov.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 1 juni 2020 att tekniska nämnden
beslutar att använda en miljon av intrångsersättningen från Trafikverket, avseende utbyggnad av E4:an och Ljungby Energi AB för nedläggning av 50kv-ledning, till grovplanering av industriområdet Västergatan i Lagan.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att arbetsutskottet ska hållas informerade om projektets framdrift.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-19
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden
Tn § 55

TK2020/0123

253

Medfinansieringsavtal för byggande av vänstersvängsfält
på väg 555 vid Hovdinge i Ljungby kommun
Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a) att godkänna upprättat medfinansieringsavtal med Trafikverket
avseende projektering och byggande av vänstersvängsfält i
korsningen väg 553/väg 555 i Hovdinge i Ljungby kommun, och på
övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag.
b) att uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande att underteckna
medfinansieringsavtalet.
c) att kommunens investering om 1 100 000 kr hänskjuts till
budgetberedningen för 2021 års budget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen arbetar tillsammans med trafikverket för att bygga ut kommunala
VA-ledningar och statlig cykelväg längs väg 555 från Hovdinge mot Mjälens
badplats och Tannåker. Avtal om projektering och vägplan har tidigare tecknats
mellan kommunen och Trafikverket för dels sträckan Hovdinge-Mjälens
badplats (etapp 1) och dels Mjälens badplats och Tannåker (etapp 2).
Under arbetet med vägplanens upprättande har frågan om standarden i
korsningen väg 553/555 aktualiserats. Idag sker spontan vänstersvängskörning
då vägbanan är relativt bred i detta avsnitt. Vid ursprungligt förslag till
cykelvägsutbyggnad försvinner möjligheten till spontan vänstersväng samtidigt
som trafiken i korsningen är relativt intensiv och förväntas öka bland annat som
en följd av den strategiska utbyggnaden kommunen planerar med
utbyggnad av VA-anslutningar och cykelväg till Bolmens östra strand.
Med denna bakgrund är Trafikverkets och kommunens gemensamma
bedömning och ställningstagande att korsningen mellan väg 553/555 i Hovdinge
bör byggas ut med vänstersvängfält.
Syftet med det kompletterande medfinansieringsavtalet är att reglera ansvar och
finansiering mellan parterna gällande anläggandet av vänstersvängfältet. I övrigt
gäller vad som tidigare överenskommits. Projektering sker år 2020, medan
byggnationen beräknas påbörjas år 2021 efter vägplanen vunnit laga kraft.
Projektet består av en åtgärd som beräknas kosta 1 100 000 kr att genomföra.
Om inte projektet förskjuts kommer största delen av kostnaderna att hänföras till
år 2021.
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Korsningen i Hovdinge utgörs av tre anslutande vägar. Gränsen för
väghållaransvaret går mitt i korsningen. För de vägar som går in i korsningen
ansvarar kommunen för en och Trafikverket för två. Finansieringen av projektet
fördelas mellan parterna i förhållande till antalet vägar in i korsningen som
respektive part har ansvar för. För åtgärden förutsätts således att kommunen
betalar en 1/3 dvs 370 000 kr.
Då kommunen, enligt tidigare upprättat medfinansieringsavtal, ansvarar för
byggnationen av VA-ledningar och gång- och cykelväg till Tannåker, ansvarar
kommunen även för byggnationen av vänstersvängsfältet i Hovdinge och
kommer således att få ligga ute med hela kostnaden innan den fördelas mellan
parterna. Kommunen ska fakturera Trafikverket en fast summa om 740 000 kr
för medfinansieringen. Vilket innebär att om den verkliga kostnaden motsvarar
den beräknade kommer Trafikverkets medfinansiering bli ett nollsummespel.
Eventuella överskjutande kostnader betalas dock av kommunen.
Eftersom kommunens kostnader följer väghållaransvaret bör de 1 100 000 kr
anses som en investering. Samtidigt får kommunen en intäkt från Trafikverket
på 740 000 kr som ska periodiseras över samma avskrivningstid som vägen.
Tekniska förvaltningen föreslår att investeringen hänskjuts till
budgetberedningen inför 2021. Ansvaret för drift- och underhåll av korsningen
kommer efter åtgärden är genomförd att vara densamma som idag.
Tekniska förvaltningen bedömer att en byggnation av vänstersvängsfältet i
Hovdinge ger en ökad trafiksäkerhet. Att genomföra byggnationen i samma
projekt och vägplan som det för VA-ledningar och gång- och cykelväg till
Tannåker sparar dessutom tid och pengar. Av projektets totala kostnad om
1 100 000 kr står Trafikverket för 740 000 kr och kommunen för 370 000 kr.
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
a) att godkänna upprättat medfinansieringsavtal med Trafikverket
org.nr. 202100-6297 avseende projektering och byggande av
vänstersvängsfält i korsningen väg 553/väg 555 i Hovdinge i
Ljungby kommun, och på övriga villkor enligt bifogat
beslutsunderlag.
b) att uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande att underteckna
medfinansieringsavtalet.
c) att kommunens investering om 1 100 000 kr hänskjuts till
budgetberedningen för 2021 års budget.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Kompletterande avtal gällande vänstersvängfält i korsningen väg 553
/väg 555 i Hovdinge.
3. Översiktskarta
Skickas till
Kommunstyrelsen
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Tekniska nämnden
Tn § 56

TK2020/0106

253

Medfinansieringsavtal för byggande av GC-väg längs väg
557 mellan E4an och befintlig GC-väg vid Bergastigen i
Lagans samhälle
Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
a) att godkänna upprättat medfinansieringsavtal med Trafikverket
avseende GC-väg längs Värnamovägen/väg 557 mellan E4:an och
befintlig GC-väg vid Bergastigen i Lagans samhälle i Ljungby
kommun, och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag.
b) att uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande att underteckna
medfinansieringsavtalet.
c) att kommunens medfinansiering om 1,7 mnkr hänskjuts till
beredningen för 2022 års driftbudget
Sammanfattning av ärendet
I samband med ombyggnationen av E4:an anläggs en kollektivtrafikhållplats
vid trafikplats Lagan vid väg 557. För att resenärer ska kunna ta sig till- och från
kollektivtrafikplatsen finns det, i den nationella planen för landsbygdsatsningar,
anvisade medel för en utbyggnad av en anslutande gång- och cykelväg från
E4:an och dess kollektiv-trafikhållplats längs Värnamovägen/väg 557 fram till
Storgatan i Lagan.
Ljungby kommun har framfört önskemål att cykelvägsutbyggnaden förlängs
vidare österut längs Värnamovägen/väg 557 ca 600 meter fram till den befintliga
cykelvägen vid Bergastigen som leder vidare mot Åbyskolan i Lagan. Denna
förlängning ger ett mer sammanhängande cykelvägsystem på orten och en
tryggare skolväg. Värnamovägen/väg 557 utgör idag en betydande barriär i
samhället och i det mest trafikerade avsnittet öster om Storgatan uppgick
årsdygnstrafiken vid senaste mätning till ca 3100 fordon varav ca 200 tunga
fordon.
Då ytterligare statliga medel inte kan anvisas inom ramen för landsbygdssatsningen måste finansiering av önskad cykelvägsutbyggnad längs
Värnamovägen/väg 557 öster om Storgatan ske på annat sätt. Andra statliga
medel som står till buds är de medel som finns anvisade för cykelvägsutbyggnad
inom ramen för den regionala länstransportplanen för Kronobergs län.
Dessa medel förutsätter enligt anvisningarna i länstransportplanen att det också
finns kommunal medfinansiering i projektet. Av denna anledning har
Trafikverket, tillsammans med Ljungby kommun, upprättat ett förslag till
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-06-15

16(28)

Tekniska nämnden
medfinansieringsavtal. Avtalet beskriver översiktligt vilka åtgärderna är, hur de
ska finansieras och vem som ansvarar för vad, se beslutsunderlag.
Projektet beräknas påbörjas år 2022 och är uppdelat i två åtgärder. Åtgärd 1 är
sträckan mellan trafikplatsen vid E4:an till Storgatan och beräknas kosta 5,5
mnkr att genomföra. Åtgärd 2 är sträckan mellan Storgatan till Bergastigen och
beräknas kosta 3,4 mnkr. För åtgärd 2 förutsätts en medfinansiering på 50% från
kommunen dvs 1,7 mnkr.
Då Trafikverket är väghållare för hela sträckan, äger de infrastrukturen och
ansvarar för att genomföra åtgärderna samt sköta framtida drift- och underhåll.
Kommunens medfinansiering kan därför inte anses som en investering utan blir
en driftskostnad. Medfinansieringen föreslås hänskjutas till beredningen för
2022 års driftbudget. Tekniska förvaltningen bedömer att cykelvägsutbyggnaden
ger en ökad trafiksäkerhet och bättre tillgänglighet för och mellan olika delar av
Lagans samhälle, skola och kollektivtrafikhållplats. Den medför också bättre
tätortsanpassning av Värnamovägen/väg 557.
Av projektets totala kostnad om 8,9 mnkr står Trafikverket för 7,2 mnkr och
kommunen för 1,7 mnkr. Kommunens medfinansiering begränsas från 3,4 mnkr
tack vare att sträckan identifierats som ett prioriterat projekt i Region
Kronobergs cykelstrategi ”Cykla i gröna Kronoberg”, vilket skapat möjlighet till
ytterligare statliga medel.
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
a) att godkänna upprättat medfinansieringsavtal med Trafikverket
avseende GC-väg längs Värnamovägen/väg 557 mellan E4:an och
befintlig GC-väg vid Bergastigen i Lagans samhälle i Ljungby
kommun, och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag
b) att uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande att underteckna
medfinansieringsavtalet.
c) att kommunens medfinansiering om 1,7 mnkr hänskjuts till
beredningen för 2022 års driftbudget
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Medfinansieringsavtal för byggande av GC-väg längs Värnamovägen/väg 557 mellan E4:an och befintlig GC-väg vid Bergastigen i
Lagans samhälle i Ljungby kommun
3. Översiktskarta
4. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens arbetsutskott 4 maj 2020.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Tekniska nämnden
Tn § 57

TK2020/0131

253

Försäljning av Erikstad 1:21
Beslut
Tekniska nämnden godkänner upprättat köpekontrakt mellan kommunen och de
presumtiva köparna gällande fastigheten Ljungby Erikstad 1:21.
Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska nämndens ordförande att underteckna
köpekontraktet.
Tekniska nämnden uppdrar åt exploateringschef Jakob Ruter att underteckna köpebrev och där till övriga erforderliga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Ljungby Erikstad 1:21 har bjudits ut via fastighetsmäklare till försäljning varefter föreliggande köpekontrakt upprättats. Genom köpekontraktet
överlåter kommunen fastigheten för en köpeskilling om 875 000 kronor. Köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen 2020-07-15. Köpekontraktet giltighet är
villkorat av tekniska nämndens godkännande.
Tekniska förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse, daterad 5 juni 2020, tekniska
nämnden:
a) att godkänna upprättat köpekontrakt mellan kommunen och de presumtiva köparna gällande fastigheten Ljungby Erikstad 1:21.
b) att uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna köpekontraktet.
c) att uppdra åt exploateringschef Jakob Ruter att underteckna köpebrev
och där till övriga erforderliga handlingar.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden
Tn § 58

TK2020/0089

440

Åtgärda de höga ljudnivåerna vid Oxtorget
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden tackar medborgaren för förslaget men nämnden beslutar att
avslå förslaget med motiveringen att ett liknande förslag avslogs på tekniska
nämnden den 2020-01-10, eftersom att komma tillrätta med buskörning och den
hög musik är polisens ansvar. Polisen kommer förhoppningsvis kunna kalla till
möte under hösten 2020 med berörda ungdomar och föräldrar.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår att kommunen förbjuder fordonstrafik och parkering
nattetid på Oxtorget, eftersom de närboende störs av buskörningen och musiken.
När det gäller buskörning och musiken som är nattetid på Oxtorget så är detta ett
polisärende. Tekniska förvaltningen har ett nära samarbete med polisen i
Ljungby. Ett av löftena i ”Medborgarlöfte 2020” är trygg och säker trafikmiljö
där det tas upp bland annat det medborgaren tar upp i sitt förslag till kommunen.
• Polisen genomför beteendeövervakning och riktade insatser mot Atraktorer, framför allt i Ljungbys centrummiljö, och på helgkvällar/nätter.
• Polisen hade planerat en träff med alla berörda ungdomar och föräldrar. Nu blev det inte så i och med corona pandemin. När smittspridningen har dämpat sig kommer polisen kalla till möte. Under
tiden arbetar kommunen aktivt med en kontinuerlig dialog med polisen.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 1 juni 2020 att tekniska nämnden
tackar medborgaren för förslaget och meddelar att förslaget avslogs på tekniska
nämnden den 2020-01-10 då ett annat medborgarförslag hade samma ärende, eftersom ärendet är polisens ansvar. Polisen kommer förhoppningsvis kunna kalla
till möte under hösten 2020 med berörda ungdomar och föräldrar.
Bifogar Medborgarlöfte 2020. Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna verka effektivt i det brottsförebyggande arbetet och
skapa ett tryggt samhälle. Som ett led i att öka tryggheten utformar Lokalpolisområde Ljungby och Ljungby kommun tillsammans medborgarlöften.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-05
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Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden
Tn § 59

TK2020/0021

512

Sätt upp skyltar om att cyklister inte har företräde när
man cyklar över en gata eller vid övergångsställen
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden tackar medborgaren för förslaget och meddelar att förslaget
bifölls på tekniska nämnden den 2019-09-03 då ett annat medborgarförslag hade
samma ärende. Tekniska nämnden gav då tekniska förvaltningen i uppdrag att
sätta upp skyltar vid två skolvägar. Två skyltar på cykelvägen vid Astradskolan
(Vislandavägen) och två skyltar på cykelvägen vid Ekebackenskolan (Ekebacksvägen).
Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår att kommunen sätter upp skyltar på strategiska platser
för att göra cyklister medvetna om att de inte har företräde att korsa vägar eller
övergångsställen. Syftet med detta är att minska olycksrisken.
Texten på skylten som medborgaren föreslår är:” Hej cyklist - Var försiktig, du
har inte företräde när du cyklar över gatan”. Ett par kommuner i Sverige bland
annat Norrköping och Gävle har satt upp denna skylten. Den här skylten, får nu
medborgare att tro att motorfordon aldrig behöver lämna företräde för cyklister,
vilket är helt fel. Cyklister har inte alltid väjningsplikt. Skyltarna i Gävle sattes
upp på felaktiga och direkt farliga ställen för cyklister som till exempel vid cirkulationsplatser. De har nu blivit tvungna att ta bort många skyltar. För att inte
vi ska komma i denna situationen ville tekniska förvaltningen att skyltarna enbart sattes upp vid Astradskolan och Ekebackenskolan.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 1 juni 2020 tekniska nämnden att
tacka medborgaren för förslaget och meddela att förslaget bifölls på tekniska
nämnden den 2019-09-03 då ett annat medborgarförslag hade samma ärende.
Tekniska nämnden gav då tekniska förvaltningen i uppdrag att sätta upp skyltar
vid två skolvägar. Två skyltar på cykelvägen vid Astradskolan (Vislandavägen)
och två skyltar på cykelvägen vid Ekebackenskolan (Ekebacksvägen).
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30
Skickas till
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Tn § 60

TK2020/0023

530

Placera ett låsbart cykelställ vid Kånna busshållplats
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden tackar för förslaget och beslutar att förslaget bifalls.
Sammanfattning av ärendet
En kommuninvånare föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska placera
ett cykelställ vid busshållplatsen i Kånna eftersom många cyklar antingen stjäls
där eller slängs i Lagaån.
Trafikverket håller på att bygga om busshållplatser för att göra dom mer säkra.
När det gäller Kånna busshållplats har Tekniska förvaltningen ett samprojekt
med Trafikverket som i samband med ombyggnaden i Kånna kommer att sätta
upp ett cykelställ. Detta arbetet pågår och kommer att slutföras under 2020.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 1 juni 2020 att tekniska nämnden
tackar för förslaget och beslutar att förslaget bifalls.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30
Skickas till
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Tn § 61

TK2019/0243

312

Förlängning av befintlig gång- och cykelväg utanför
Åbrinken i Lagan
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden tackar medborgaren för förslaget men beslutar att förslaget
avslås med hänvisning till att Trafikverket redan idag arbetar för att bygga ut
gång- och cykelväg från Storgatan till Lagaån i Lagan.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att tacka medborgaren för
förslaget och besluta att förslaget avslås.
En medborgare föreslår att kommunen ska förlänga den befintliga gång- och cykelvägen utanför Åbrinken i Lagan. Då skulle tryggheten skulle öka för framför
allt skolelever och äldre som bor i området.
Värnamovägen är Trafikverkets väg och i samband med E4:ans ombyggnad
kommer Trafikverket att anlägga en gång- och cykelväg längs Värnamovägen
från trafikplats Lagan till Storgatan. I dagsläget pågår diskussioner mellan Trafikverket och Ljungby kommun att förlänga denna gång- och cykelväg från
Storgatan fram till ån Lagan.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 1 juni 2020 att tekniska nämnden
beslutar att tacka medborgaren för förslaget och besluta att förslaget avslås med
hänvisning till att Trafikverket redan idag arbetar för att bygga ut gång- och cykelväg från Storgatan till Lagaån i Lagan
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30
Skickas till
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Tn § 62

TK2019/0202

315

Anordna en ställplats för husbilar på ytan sydost om
granngården vid Lagaån
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden tackar medborgaren för förslaget men besluta att förslaget
avslås med motivering att det råder både ras- och översvämningsrisk i det föreslagna området.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår att kommunen ska anordna en ställplats för husbilar i
centrala Ljungby och föreslår att kommunen anlägger en sådan på gräsytan vid
Lagaån nedanför Granngården.
Tekniska förvaltningen vet av erfarenhet att området översvämmas emellanåt
och står under vatten. Området är även ett rasriskområde. Därför är det inte
lämpligt att anlägga en ställplats på denna gräsyta.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 1 juni 2020 tekniska nämnden att
tacka medborgaren för förslaget och besluta att förslaget avslås.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-19
Skickas till
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Tn § 63

TK2019/0208

810

Anlägg bryggor i centrala Ljungby kommun
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden tackar för förslaget men beslutar att förslaget avslås. Tekniska nämnden vill dock upplysa förslagsställaren om att kommunen arbetar på
olika sätt för att tillgängliggöra ån för allmänheten i syfte att skapa trevliga miljöer för boende och besökare.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår att kommunen ska ta bättre vara på Lagaåns kvaliteter.
Anlägg bryggor i centrala Ljungby. Med motivering att ån behöver tas vara på
bättre för att skapa fler rekreativa områden och nya attraktiva bostadsområden.
Bryggorna kan användas för att fiska, picknicka, sjösätta kanoter, bada från eller
bara sitta på och sola och doppa tårna.
Tekniska förvaltningen vet av erfarenhet att området översvämmas emellanåt
och står under vatten och det är därför inte lämpligt att anlägga bryggor här. En
utredning pågår om gångstråk längs ån Lagan med mera.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 1 juni 2020 att tekniska nämnden
tackar för förslaget men beslutar att förslaget avslås. Tekniska nämnden vill
dock upplysa förslagsställaren om att kommunen arbetar på olika sätt för att tillgängliggöra ån för allmänheten i syfte att skapa trevliga miljöer för boende och
besökare.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-19
Skickas till
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Tn § 64

TK2019/0209

810

Gör Janssons ängar till bilfri åpark
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden tackar för förslaget men beslutar att förslaget avslås med
hänvisning till den minskade trafikmängden på Kungsgatan.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår att kommunen ska ta bättre vara på Lagaåns kvaliteter
bland annat genom att göra Jansson ängar till en bilfri åpark med motiveringen
”Som ett led i att stärka Lagan som rekreation och naturvärde borde en del av
Kungsgatan stängas av vid det som i folkmun kallas Janssons ängar. Området är
en av de få platser i stan där man enkelt kommer ner till ån och används flitigt
fina vår- och sommardagar.”
Ombyggnaden av Kungsgatan / Skånegatan stod klar hösten 2018. Denna ombyggnation har gjort att genomfart på Kungsgatan förbi ”Janssons ängar” har
minskat kraftigt. Då en mätning gjorts 2019 visar den att cirka 2 000 bilar per
dygn och med en medelhastighet på 46 km kör på Kungsgatan. Mätningen visar
också att över 3 500 bilar väljer Linnérondellen via Skånegatan istället. Detta är
en markant minskning på genomfartstrafiken förbi ”Janssons ängar”. I dagsläget finns inga planer på att stänga Kungsgatan.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 1 juni 2020 att tekniska nämnden
beslutar att avslå förslaget med hänvisning till den minskade trafikmängden på
Kungsgatan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-19
Skickas till
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Tn § 65

TK2020/0120

250

Förfrågan om uppsnyggning
Markområdet mellan Ljungby Energi AB och Märta Ljungbergs
väg
Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att anta skrivelse från tekniska
förvaltningen, daterad 2020-06-02, som svar till Ljungby Energi AB på brevet
daterat 18 maj 2020.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby Energi har skrivit till kommunen med önskemål om att ytan mellan
Märta Ljungbergs väg och Ljungby Energis nybyggda lokaler snyggas upp genom att träd tas ner och markytan jämnas till. Det kommer med jämna mellanrum önskemål till kommunen från olika näringsidkare som på olika sätt vill öka
sin synlighet för förbipasserande.
Tekniska förvaltningen redogjorde under tekniska nämndens sammanträde den
3 mars 2020 för planbestämmelserna 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.
Tekniska nämndens arbetsutskott gav den 1 juni 2020 förvaltningen i uppdrag
att utarbeta ett beslutsunderlag om skrivelsen från Ljungby Energi AB inför tekniska nämndens sammanträde den 15 juni 2020.
Reservation
Lennart Olsson (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Brev daterat 2020-05-18
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2020-03-03
Skickas till
Kommunstyrelsen
Ljungby Energi AB
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Tn § 66

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 fattade av tekniska förvaltningen under december 2019 till och med februari 2020.
2. Attestuppdrag avseende drift och investering. Gäller från och med 202003-01.
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Tekniska nämnden
Tn § 67

TK2020/0071

Meddelanden
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Krisledningsnämndens protokollsutdrag 2020-05-28, § 30.
2. Brev med önskemål om kommunalt vatten och avlopp. Svar kommer att
skickas från tekniska förvaltningen.
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