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Tekniska nämnden

Ordförande

Justerare

Anita Wänderoy, (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla

Nämnd/styrelse

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

8 september 2020

Överklagningstid

15 september - 6 oktober 2020

Anslaget uppsatt

14 september 2020

Anslaget nedtaget

7 oktober 2020

Förvaringsplats
för protokollet

Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen
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Tn § 68

Fastställande av dagordning
Beslut
Tekniska nämnden utökar dagordningen i enlighet med ordförandens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden föreslår tekniska nämnden att ärendet om Bergalyckans förskola
kan hanteras som ett beslutsärende.
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Tn § 69

TK2020/0178

291

Informations- och diskussionsärenden
Beslut
Tekniska nämnden noterar infonnationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Hjortsbergskolan 7-9, utökad yta per elev.
Tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen
presenterar förslag på utökad yta per elev för den blivande
högstadieskolan vid Hjortsberget. Barn- och utbildningsförvaltningen har
noggrant utrett vilka ytor man har behov av för den pedagogiska
verksamhet som ska bedrivas. Slutsatsen är att ytorna per elev behöver
utökas för att lokalerna ska fungera väl. Det är barn- och
utbildningsnämnden som föreslår kommunfullmäktige vilka ytor som
ska byggas eftersom utökad yta påverkar budget för projektet.
2. Projektstatus, renovering av teaterbiografen Grand.
Förvaltningen redovisar projektstatus avseende entreprenadform, tidplan
och ekonomi. Problem har tillstött avseende den gamla konstruktionens
bärande delar och detta medför en försening på flera månader samt
fördyring av projektet. Åtgärder vidtas på flera olika sätt för att hålla
nere kostnader för tid och förändringsarbeten.
3. Budgetuppföljning till och med juli 2020. Prognos för helåret 2020.
Tekniska förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall avseende drift och
investeringar till och med juli 2020 samt prognos för helåret 2020. Totalt
visar denna första driftprognos ett minusresultat för tekniska
förvaltningen på 133 tkr. Corona, höga flöden och skyfall kommer att
påverka driftutfallet för helåret. Intäktsbortfall har förekommit inom
vissa avdelningar och ökade kostnader på andra.
Avvikelser avseende investeringsprojekt redovisas.
4. Information om skyfall 2020-08-10
Förvaltningen redovisar omfattningen av det kraftiga regn som föll den
10 augusti 2020. Förvaltningen redogör också för den lagstiftning som
styr om VA-huvudmannen (i detta fall kommunen) är ersättningsskyldig
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i förhållande till VA-abonnenter som tex fatt sin källare översvämmad.
Ljungby kommun dimensionerar sina ledningar enligt samma standard
som övriga kommuner i Sverige tillämpar. VA-huvudmannen har ansvar
att utreda de regresser som försäkringsbolagen överlämnar.
5. Hantering av vägbidrag.
Tekniska nämnden beslutade i maj 2019 att förändra hantering av
vägbidrag. Förvaltningen informerar om att den förändrade hanteringen i
praktiken kommer att innebära att tekniska förvaltningen hanterar de
kommunala bidragen enligt samma princip som Trafikverket tillämpar.
Föreningarna kommer inte längre att behöva redovisa sina ekonomiska
förehavanden men far ändå ta del av det kommunala driftbidraget.
Förändringen innebär en minskad administrativ belastning hos både
kommunen och de enskilda vägföreningama.
6. Lägesrapport projekt överföringsledning
Tekniska förvaltningen redovisar de tre faserna i projektet; samrådsfas,
granskningsfas, fastställ andefas och slutligen en färdig vägplan. Arbetet
sker i två etapper, varje etapp ska genomgå alla fyra faser. Projektet går
att följa på kommunens webbplats.
7. Lägesrapport Ekalund
Fastigheterna Ekalund 1 och Ekalund 2 har genomgått geoteknisk
undersökning och naturvärdesinventering. Steg 1 av den arkeologiska
utredningen är klar och steg 2 inväntas. Mycket fokus kommer i detta
projekt att läggas på att minimera hantering av dagvatten och utveckla
gröna aspekter i övrigt, i den mån det är tekniska och ekonomiskt
genomförbart.
8. Tekniska nämnden informerar.
9. Övriga ärenden.
Fastighetschef Tom Grundell har sagt upp sig och rekrytering av ny
fastighetschef kommer att inledas omgående.
Ny kommundirektör Jennie Vidal böljade jobba i kommunen i augusti.
Kommunen har haft möte med lokalpolisen om höga ljudnivåer kring
Oxtorget kvälls- och nattetid. Arbete pågår för att minska störningen för
de som bor i området.
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Tn § 70

TK2017/0135

050

Bergalyckan
Slutredovisning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna slutredovisningen av
investeringsprojekt Bergalyckan.
Sammanfattning av ärendet
Projektledaren slutrapporterar projekt Bergalyckan som nu är helt färdigt och
överlämnad till verksamheten och fastighetsförvaltare. Det är nu både förskola
och familjecentral i lokalerna. Projektet har förändrats i sin omfattning under
resans gång, högkonjunktur påverkade anbuden som inkom på projektet och
flera olika tjänstemän i olika förvaltningar har hanterat projektet.
Kommunrevisionen har granskat detta investeringsprojekt och en rapport väntas
inom kort. Den nya investeringsprocessen för verksamhetslokaler förbättrar
tydligheten mellan verksamhet och utförare, tydligare politisk beslutsgång med
mera. Kommunfullmäktige tar del av slutredovisningen under bokslutsärendet i
början av år 2021.
Skickas till
Kommunstyrelsen
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Tn § 71

TK2020/077

040

Behovsanalys inför 2021 och framåt
Beslut
Tekniska nämnden godkänner behovsanalys för driftbudgeten.
Tekniska nämnden beslutar om nedanstående särskilt prioriterade områden
innan behovsanalysen överlämnas till budgetberedningen för vidare
beslutsfattande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Exploatering/samhällsutveckling
Jurist
Kompetensutveckling räddning
Inre befäl
Rivningar
Torghandel på Stora Torg

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.
Visionen innebär en kraftfull utveckling och kommer att kräva tydliga politiska
prioriteringar över förvaltnings- och nämndgränser.
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
beslut samt behov på längre sikt. Tekniska nämnden är nära knuten till alla
övriga nämnder och kommunstyrelsen. I många fall är tekniska förvaltningen en
utförande aktör. Det är därför väsentligt att tekniska nämnden har en nära dialog
med övriga nämnder för att skapa samsyn kring prioriteringar avseende
driftbudget.
Tekniska förvaltningen bedömer att förmågan att hantera besparingar i
driftverksamheten är starkt begränsad. Det har under året blivit tydligt att
tidigare års besparingar inom till exempel gatuunderhåll och grönyteskötsel får
direkta ekonomiska konsekvenser vid översvämningar, skred, skyfall och
bränder. Konsekvenserna blir allvarligare och behöver numera hanteras som
akuta åtgärder. Kapital bundet i till exempel gator, vägar och byggnader åldras i
förtid och detta innebär kapitalförstöring.
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Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 25 augusti 2020 att tekniska
nämnden godkänner behovsanalys för driftbudgeten. Tekniska nämndens
arbetsutskott föreslår också att tekniska nämnden beslutar om särskilt
prioriterade områden innan behovsanalysen överlämnas till budgetberedningen
för vidare beslutsfattande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-14
Behovsanalys för Tekniska förvaltningens driftbudget 2021 och framåt, daterad
2020-08-17.
Information om budgetförutsättningar, daterad 2020-07-23.

Skickas till
Kommunledningsförvaltingen
Tekniska Förvaltningen
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Tn § 72

TK2020/072

040

Investeringsbudget inför 2021-2025
Beslut
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag till
investeringsplan för åren 2021 till 2025 och beslutar att överlämna den till
budgetberedningen.
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 avlopp lämnas förslag på investeringsbelopp per område. Under vaije
område har sedan hela eller delar av beloppen specificerats på projekt. För att få
en flexibilitet 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 förvaltningen föreslår den 10 mars 2020 att Tekniska nämnden
godkänner tekniska förvaltningens förslag till investeringsplan för åren 2021 till
2025 och beslutar att överlämna den till budgetberedningen.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 25 augusti 2020 att tekniska
nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag till investeringsplan för åren
2021 till 2025 och beslutar att överlämna den till budgetberedningen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10
Skickas till
Kommunstyrelsen/ budgetberedningen
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Tekniska nämnden

Tn § 73

TK2020/0156

050

Upphandling av bas-fordon till räddningstjänsten
Beslut
Tekniska nämnden godkänner upphandling av bas-fordon till räddningstjänsten
enligt anmodan. Finansiering sker inom investeringsbudget avseende fordon.
Tilldelningsbeslut undertecknas tidigast efter att kommunfullmäktige fattat
beslut om budget för år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen arbetar sedan många år med en fordonsplan för alla sina
avdelningar. Fordonsplanen är en del av investeringsbudgeten och redogör för
vilka fordon som behöver köpas in per år och avdelning. Syftet med
fordonsplanen är att undvika ryckighet och skapa långsiktigt god
fordonsförsörjning, rimliga investerings- och kapitalkostnader i verksamheterna.
I kommunfullmäktiges plan för investeringar under år 2021 finns 4.2 mkr
avsatta för inköp av BAS-fordon. Leveranstiden för ett fordon av denna typ
förväntas vara mycket lång, efter avslutad upphandling och tilldelning av avtal.
BAS-fordonet är ett stort räddningstjänstfordon som används för ett flertal
vanligt förekommande arbetsuppgifter, till exempel losstagning vid
trafikolyckor, brandsläckning, rök- och kemdykning och mycket mer. Fordonet
innehåller en mängd olika funktioner enligt ett BAS-koncept utarbetat av SKR
och MSB. Fordonet har en beräknad livstid på 20 år inom räddningstjänsten i
Ljungby kommun. Vart sjunde år köps ett nytt fordon in och de äldre roteras
vidare i organisationen. Räddningstjänsten hanterar delar av den
fordonsrelaterade driften i egen regi, detta ger lång livslängd.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 25 augusti 2020 att tekniska
nämnden godkänner upphandling av bas-fordon till räddningstjänsten enligt
anmodan. Finansiering sker inom investeringsbudget avseende fordon.
Tilldelningsbeslut undertecknas tidigast efter att kommunfullmäktige fattat
beslut om budget för år 2021.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-07-22
Skickas till
Upphandlingsenheten
Tekniska förvaltningen
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Tn § 74

TK2020/0100

253

Hantering av köpeavtal och kostnader för efterbehandling
på Ljungby, Ryssby 3:11
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
a) att köpeavtalet med Ljungbybostäder AB avseende Ryssby 3:11 ska
fortsätta att gälla trots att beräknade kostnader för efterbehandling
av föroreningar överstiger 500 000kr inkl. moms.
b) att Ljungby kommun, förutom Ljungbybostäder AB:s egna
kostnader för urschaktning om 1 700 000 kr, är beredd att ersätta
Ljungbybostäder AB avseende kostnader för efterbehandling och
konsultkostnader ner till känslig markanvändning.
Sammanfattning av ärendet
Ljungbybostäder AB och Ljungby kommun har sedan tidigare ingått ett köpeavtal
avseende Ryssby 3:11, se beslutsunderlag. Innan båda parter undertecknat avtalet
hade Ljungbybostäder AB gjort en geoteknisk undersökning och då framkom
indikationer om lukt av olja på ett djup av 0,8-1,8 m. I köpeavtalet som behandlar
miljö skrevs att Ljungbybostäder AB ska stå för arbetet som krävs för
undersökning och efterbehandling ner till känslig markanvändning (bostäder),
medan kommunen ska stå för kostnaden upp till 500 000 kr. I fjärde stycket
samma punkt stipuleras att ”För de fall kostnaden för undersökning och
efterbehandling beräknas överstiga 500 000 kr inkl. moms har Parterna rätt att
frånträda avtalet. Säljaren inträder då i alla de skyldigheter som annars skulle
drabba Köparen i anledning av miljölagstiftning. Alla prestationer skall då
återgå och Köparen har rätt till ersättningför direkta och faktiska externa utlägg
upp till ett belopp om 500 000 kr inkl. moms. ”
Ljungbybostäder AB har efter köpeavtalet undertecknades gjort en miljöteknisk
undersökning genom konsulten WSP som visar på att fastigheten är ganska
kraftigt förorenad, se beslutsunderlag. Behovet av efterbehandling beräknas
enligt konsulten uppgå till mellan 2 100 000kr -2 800 000kr.
Med anledning av att:
• det inte finns någon känd verksamhetsutövare för föroreningen,
• Ljungbybostäder AB redan lagt ner tid och pengar på bygglov,
byggnation, upphandling och marknadsföring,
• Ljungbybostäder AB ändå har kostnader för urschaktning och vill
fullfölja byggnationen,
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•

det finns risk att tomten blir obebyggd under en längre period om
tillfället går förbi,

är Tekniska förvaltningens förslag att köpeavtalet med Ljungbybostäder AB
avseende Ryssby 3:11 ska fortsätta att gälla trots att beräknade kostnader för
efterbehandling av föroreningar överstiger 500 000kr inkl. moms.
Under förutsättning av att vissa planerade försäljningar avslutas under året finns
möjlighet att kostnaderna för efterbehandling och konsultkostnader kan hanteras
inom befintlig budget. Ljungbybostäder AB har inkommit med skisser och den
planerade byggnationen bedöms passa bra in på fastigheten och området.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 25 augusti 2020 att tekniska
nämnden beslutar
c) att köpeavtalet med Ljungbybostäder AB avseende Ryssby 3:11 ska
fortsätta att gälla trots att beräknade kostnader för efterbehandling
av föroreningar överstiger 500 000kr inkl. moms.
d) att Ljungby kommun, förutom Ljungbybostäder AB:s egna
kostnader för urschaktning om 1 700 000 kr, är beredd att ersätta
Ljungbybostäder AB avseende kostnader för efterbehandling och
konsultkostnader ner till känslig markanvändning.
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 75

TK2020/0172

250

Godkännande av markanvisningsavtal Ljungby Korpen 2
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
- att godkänna markanvisningsavtalet för Korpen 2 mellan Ljungby
kommun och Hamiltone Fastigheter AB och på övriga villkor enligt
bifogat beslutsunderlag
- att uppdra åt Tekniska nämndens ordförande att underteckna
markanvisnings avtal et
Sammanfattning av ärendet
Hamiltone Fastigheter AB önskar förvärva Ljungby Korpen 2 om 8 379 m2
om för byggnation av fl erbostadshus, se översiktskarta. Av denna anledning har
tekniska förvaltningen upprättat ett markanvisningsavtal som exploatören har
godkänt och undertecknat.
Avtalet innebär att exploatören ges rätt att teckna köpeavtal för överlåtelse av
Korpen 2. Denna markanvisningen sker genom direktanvisning, vilket innebär
att anvisningen inte föregåtts av någon typ av tävling/anbudsförfarande.
Förvaltningen tycker att detta kan motiveras med hänvisning till att Ljungby
kommun har fastställda priser.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 25 augusti 2020 att tekniska
nämnden beslutar
- att godkänna markanvisningsavtalet för Korpen 2 mellan Ljungby
kommun och Hamiltone Fastigheter AB och på övriga villkor enligt
bifogat beslutsunderlag
- att uppdra åt Tekniska nämndens ordförande att underteckna
markanvisningsavtalet
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-04
Markanvisningsavtal, undertecknat av Hamiltone Fastigheter AB
Översiktskarta
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 76

TK2020/0171

250

Markanvisningsavtal Ljungby Bolmörten 6-8
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
- att godkänna markanvisningsavtalet för Bolmörten 6-8 mellan
Ljungby kommun och J.M Samuel Holding AB och på övriga
villkor enligt bifogat beslutsunderlag
- att uppdra åt Tekniska nämndens ordförande att underteckna
markanvisningsavtalet
Sammanfattning av ärendet
J.M Samuel Holding AB önskar förvärva Ljungby Bolmörten 6-8
om 7 962m2 för byggnation av flerbostadshus, se översiktskarta. Av denna
anledning har tekniska förvaltningen upprättat ett markanvisningsavtal som
exploatören har godkänt och undertecknat.
Avtalet innebär att exploatören ges rätt att teckna köpeavtal och/eller
överenskommelse om fastighetsreglering för överlåtelse av Bolmörten 6-8.
Denna markanvisningen sker genom direktanvisning, vilket innebär att
anvisningen inte föregåtts av någon typ av tävling/anbudsförfarande.
Förvaltningen tycker att detta kan motiveras med hänvisning till att Ljungby
kommun har fastställda priser.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 25 augusti 2020 att tekniska
nämnden beslutar
- att godkänna markanvisningsavtalet för Bolmörten 6-8 mellan Ljungby
kommun och J.M Samuel Holding AB och på övriga villkor enligt bifogat
beslutsunderlag
- att uppdra åt Tekniska nämndens ordförande att underteckna
markanvisningsavtalet
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse
Markanvisningsavtal, undertecknat av J.M Samuel Holding AB
Översiktskarta
Registreringsbevis för J.M Samuel Holding AB
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 77

TK2020/0174

253

Försäljning avseende Ljungby Olof 1
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
a) att försälja Ljungby Olof 1, om 6 250 m2 för 1 584 000 kr till
LOCANO nr 1 AB och på övriga villkor enligt bifogat
beslutsunderlag.
b) att uppdra åt Tekniska nämndens ordförande att underteckna
köpeavtal.
c) att uppdra åt exploateringschefen att underteckna köpebrev och där
till övriga erforderliga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
LOCANO nr 1 AB önskar förvärva Ljungby Olof 1 för byggnation av
marklägenheter och ett gruppbostadshus. Tekniska förvaltningen har tagit fram
ett förslag till köpeavtal som bolaget har undertecknat. Priset om 1 584 000 kr är
beräknat utifrån fastighetens möjliga byggrätt om 3600 BTA och ett pris på 440
kr/BTA enligt 2020 års taxa. Tillträde sker när erforderlig kommunal instans
godkänt avtalet och betalning inkommit. Därefter kan köpebrev skrivas, som
sedan en lagfart kan grundas på.
I avtalet stadgas att LOCANO nr 1 AB, inom 2 år från tillträdesdagen, ska
uppföra permanent byggnation för flerbostadshus på fastigheten. Om LOCANO
nr 1 AB inte uppfyller byggnadsskyldigheten ska köpet återgå.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 25 augusti 2020 att tekniska
nämnden beslutar
a) att försälja Ljungby Olof 1, om 6 250 m2 för 1 584 000 kr till
LOCANO nr 1 AB och på övriga villkor enligt bifogat
beslutsunderlag.
b) att uppdra åt Tekniska nämndens ordförande att underteckna
köpeavtal.
c) att uppdra åt exploateringschefen att underteckna köpebrev och där
till övriga erforderliga handlingar.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-12
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Justerandes sign

LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2020-09-08

16(27)

Tekniska nämnden

Tn § 78

TK2019/0277

253

Försäljning av fastigheten Ljungby Lidhult 34:1
f.d kommunhuset i Lidhult
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
a) att godkänna upprättat köpekontrakt mellan kommunen och den
presumtiva köparen gällande fastigheten Ljungby Lidhult 34:1. Se bifogat
beslutsunderlag.
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.
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Ljungby Lidhult 34:1 har bjudits ut via fastighetsmäklare till
försäljning varefter föreliggande köpekontrakt upprättats. Genom
köpekontraktet som upprättats mellan Ljungby kommun och Amalia Holding
AB överlåter kommunen fastigheten för en köpeskilling om 1 200 000 kronor.
Köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Köpekontraktet giltighet är villkorat
av tekniska nämndens godkännande.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 25 augusti 2020 att tekniska
nämnden beslutar
a) att godkänna upprättat köpekontrakt mellan kommunen och den
presumtiva köparen gällande fastigheten Ljungby Lidhult 34:1. Se bifogat
beslutsunderlag.
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 2020-08-04
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 79

TK2020/0110

340

Upphandling av utrustning till reningsverk i Bollstad
Svar på motion
Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till ffamdriften av projektet överföringsledning för vatten och
avlopp.
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har i april 2020 lämnat in en motion om offertinhämtning och
upphandling av reningsutrustning till Bollstad avloppsanläggning. Miljöpartiet
redogör i sin motion för en tidigare motion från 2016 och sättet denna
besvarades på. Dessutom redogörs i motionen för vad som hänt sedan dess i fyra
sammanfattande punkter.
Punkt 1 handlar om miljöprestanda för småskaliga reningsanläggningar.
Tekniska förvaltningen kan inte bedöma reningrad eller miljöprestanda i den
småskaliga reningsanläggning miljöpartiet förordar i sin motion.
Punkt 2 handlar om förslag till ny VA-lagstiftning. Tekniska förvaltningen
förhåller sig till gällande lagstiftning tills ny lagstiftning eventuellt träder i kraft.
Punkt 3 resonerar om kommunens förmåga till storskaliga investeringar, med
särskild tanke på de ekonomiska konsekvenser Corona-pandemin kan ge.
Tekniska förvaltningen rättar sig efter kommunfullmäktiges budgetbeslut (både
drift och investering). Att fortsätta investera inom offentlig sektor kan vara ett
kraftfullt sätt att motverka effekterna av Coronapandemin genom att hålla
människor i sysselsättning. Det är dock upp till kommunfullmäktige att
avgöra i vilken omfattning investeringar ska göras.
Punkt 4: Miljöpartiet redogör för sin uppfattning utav hantering av
avloppsvatten i anläggningen i Bollstad.
Miljöpartiet yrkar att kommunen låter ta in offerter från företag som kan
leverera reningsutrustning till Bollstad med högsta miljöklassning som innebär
minsta möjliga utsläpp i sjön Bolmen. Därefter upphandling och montage av
utrustning för utvärdering av denna.
Tekniska förvaltningen arbetar tillsammans med andra förvaltningar för att
verkställa kommunfullmäktiges beslut om en överföringsledning för vatten och
avlopp mellan Ljungby och Bolmens östra strand. Arbetet sker till viss del i
samarbete med Trafikverket, eftersom en GC-väg kommer att anläggas ovanpå
ledningen. Arbetet har kommit långt fram i processen, många hembesök har
genomförts hos boende utmed sträckningen, såväl som telefonsamtal och
informationsträffar. Det andra samrådsförfarandet pågår sommaren 2020.
Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Alternativa lösningar har utretts i olika omgångar, senast av Envidan Purenova.
Utredningen redovisar olika tekniska lösningar och kostnader för rening av
avloppsvatten. Den för miljön bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för
Ljungby kommun är den valda. Denna lösning är den som kommunen arbetar
med. Trafikverket är också tydliga med cykelvägen, att den bara byggs om VAledningar anläggs och att detta sker i samma projekt. Envidan Purenova
utredningen finns tillgänglig för den som vill fördjupa sig ytterligare.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 25 augusti 2020 att tekniska
nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till
framdriften av projektet överföringsledning för vatten och avlopp.
Yrkanden
Gunilla Åström (M), Benny Johansson (M), Gun Lindell (S), Ann-Charlott
Henrysson (S), Lars-Ove Johansson (C) och Anita Wanderoy (S) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag till svar på motionen.
Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden frågar tekniska nämnden om beslut kan fattas i enlighet med
Gunilla Åström (M) med fleras yrkande eller Krister Salomonsson (SD) med
fleras yrkande och finner att beslut fattas i enlighet med Gunilla Åströms (M)
yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs enligt följande:
Ja-röst för bifall till Gunilla Åström med fleras yrkande.
Nej-röst för bifall till Krister Salomonsson med fleras yrkande.
Lars-Ove Johansson (C)
Ja
Gunilla Åström (M)
Ja
Lars Nordqvist (M)
Ja
Benny Johansson (M)
Ja
Lennart Olsson (KD)
Ja
Gun Lindell (S)
Ja
Ann-Charlott Henrysson (S) Ja
Anita Wanderoy (S)
Ja
Lars-Åke Långh, (S)
Ja
Krister Salomonsson (SD)
Nej
Jan Lorentzon (SD)
Nej
9 ja-röster och 2 nej-röster. Tekniska nämnden föreslår därmed att
kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till framdriften av
projektet överföringsledning för vatten och avlopp.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-24
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Tekniska nämnden

Tn § 80

TK2020/0105
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Förutsättningar för flerbostadshus på Replösa Björket
Beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att
bostadsområdet Replösa Björket ska bebyggas med enfamiljshus, enligt den
ursprungliga planen för området.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har haft en dialog med en exploatör som önskar slå samman
befintliga villatomter på Replösa Björket för byggnation av
marklägenheter. Detaljplanen för Replösa Björket togs fram i syfte för att
främja villatomtsbebyggelse och i den första etappen har endast tomter sålts
för byggnation av villor. I plankartan, som är det juridiska dokumentet för
detaljplanen, finns ingen kategorisering av bostäder, utan här omnämns
endast B (bostäder). Vid bygglov av marklägenheter blir det att betrakta
som en mindre avvikelse från syftet med detaljplanen, men ändå möjligt att
bevilja då det är bostäder.
Området är utbyggt med VA-ledningar och gator i enlighet med
detaljplanen. Under ärendets gång har placeringen av marklägenhetema
förändrats förvaltningen har bedömt vilka möjligheter och svårigheter
byggnation av marklägenheter skulle medföra.
Tekniska förvaltningen föreslår den 28 augusti 2020 att tekniska nämnden
beslutar att bostadsområdet Replösa Björket ska bebyggas med enfamiljshus,
enligt den ursprungliga planen för området.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-28
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn§ 81

TK2020/0152
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Upphandling ramavtal, tekniska konsulttjänster
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna upphandling av ramavtal avseende
tekniska konsulter enligt amnodan. Finansiering sker inom drift- eller
investeringsbudget.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen använder sig löpande av olika typer av tekniska
konsulter inom både den dagliga driften och inom olika investeringsprojekt.
Befintliga ramavtal avseende tekniska konsulter löper ut och behöver förnyas.
Tekniska konsulter upphandlas inom flera olika kompetenser; arkitektur,
byggkonstruktör, brand, VA, Markföroreningar/geoteknik, WS, byggledare
med flera. Upphandlingen görs tillsammans med Ljungbybostäder AB.
Upphandlingsvärdet av dessa konsulttjänster var år 2019 cirka 9.5 mkr.
Tekniska förvaltningen väntar sig att upphandlingsvärdet under åren 2021-2024
kommer att bli avsevärt högre på grund av den fortsatt höga investeringstakten
och på grund av att nya kompetensområden tillkommit i denna upphandling.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 25 augusti 2020 att tekniska
nämnden beslutar att godkänna upphandling av ramavtal avseende tekniska
konsulter enligt anmodan. Finansiering sker inom drift- eller investeringsbudget.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-21
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn§ 82

TK2020/0086
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Anlägg ett vattenspel vid elverksbron fram för Ljungsätra
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tacka medborgaren för förslaget och besluta att
förslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår att kommunen ska anlägga ett vattenspel vid
Elverksbron mitt framför Ljungsätra. Det är ett enkelt och förmodligen ganska
billigt sätt att försköna och sprida glädje med hjälp av ån. En placering av ett
vattenspel (springvatten) med belysning skulle skapa liv och rörelse även under
kvällstid.
Tekniska förvaltningen vill avvakta med ett eventuellt vattenspel i Lagaån med
hänsyn till att en planöversyn ska göras över området Aspebacken. Samtidigt
pågår en utredning om gångstråk längs ån Lagan med mera.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 25 augusti 2020 tekniska
nämnden att tacka medborgaren för förslaget och besluta att förslaget avslås.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-28
Skickas till
Förslagställaren
Tekniska förvaltningen
Kommuni edningsförvaltningen
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Bygg en cykelväg på östra sidan av rondellen vid
Rosendalsområdet
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tacka den medborgaren för förslaget och besluta
att förslaget bifalls.
Beslutet gäller under förutsättning att Trafikverket också ställer sig positiva till
förslaget.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår att kommunen ska anlägga en cykelväg på den östra
sidan av Rosendalsrondellen för att minska olycksrisken.
Tekniska förvaltningen arbetar med en ny gång- & cykelväg mellan
Berghemsrondellen och Rosendalsrondellen för att koppla ihop befintlig gångoch cykelväg med tunneln. Ett förslag på hur gång- och cykelvägen kan gå
finns. Ljungby kommun inväntar synpunkter och avtal med Trafikverket. Den
nya gång- och cykelvägen kommer att kopplas ihop med tunneln till
Rosendalsområdet. Arbetet kommer att utföras så fort avtalet med Trafikverket
är klart.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 25 augusti 2020 att tekniska
nämnden att tacka den medborgaren för förslaget och besluta att förslaget
bifalls. Beslutet gäller under förutsättning att Trafikverket också ställer sig
positiva till förslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-28
Skickas till
Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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Tn § 84
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Farlig övergång vid Byagårdens utfart mot John Lagers
väg
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tacka medborgaren för förslaget och besluta att
förslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår att kommunen ska anlägga ett belyst övergångställe vid
Byagårdsvägens utfart mot John A Lagers väg där det kommer en stig upp från
Klotvägen. Stigen används för att komma över John A Lagers väg. Det är ofta
barn som ska över. Om inget görs kommer snart en olycka att hända.
Alternativet är att stigen tas bort.
Tekniska förvaltningen skriver den 18 juni 2020 att John A Lagers väg är en del
av ringleden runt Ljungby tätort och tanken är att den största delen av trafik som
är genomfartstrafik ska köra ringleden istället för genom centrum.
Så i nuläget finns det inga planer på att sänka hastigheten på någon sträcka av de
vägar som ingår i ringleden eller att ta bort tidsbegränsningen för 50 km/h där
sådan finns.
Om det är långa sträckor med 50 km/h istället för 70 km/h är risken stor att valet
blir att köra genom centrum istället för runt om. När Österleden, som ska ersätta
John A Lagers väg som ringled, är byggd så kommer vi att se över och förändra
John A Lagers väg, när denna byggnation blir av vet vi inte i dagsläget.
För övrigt kan sägas att kommunen generellt sett är restriktiva med att göra
övergångställen. Övergångställen skapar många gånger en falsk säkerhet och
statistiken visar att många olyckor inträffar på och i närheten av
övergångställen.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 25 augusti 2020 att tekniska
nämnden tackar medborgaren för förslaget och besluta att förslaget avslås.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-18
Skickas till
Förslagställaren
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 85

TK2020/

Val av nytt dataskyddsombud
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att utse Patrik Svedenskiöld till dataskyddsombud
från och med den 17 augusti 2020. Han ersätter därmed tidigare
dataskyddsombudet Annika Sandström.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har tidigare utsett Annika Sandström som dataskyddsombud
för nämnden. Annika Sandström har avslutat sin tjänst inom kommunen och nytt
dataskyddsombud har rekryterats. Patrik Svedenskiöld ersätter Annika
Sandström från och med den 17 augusti 2020 när han böljar sin anställning.
Nämnden måste formellt fatta beslut om att utse dataskyddsombud.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 25 augusti 2020 att Tekniska
nämnden beslutar att utse Patrik Svedenskiöld till dataskyddsombud från och
med den 17 augusti 2020. Han ersätter därmed tidigare dataskyddsombudet
Annika Sandström.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-23
Skicka till
Kommuni edningsförvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 86

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

1. Attestuppdrag avseende drift och investering. Gäller från och med 202008-01.
2. Hyresrabatter.
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Tekniska nämnden

Tn § 87

TK2020/0071

Meddelanden
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Lingonbygden i samverkan har skickat en skrivelse till Tekniska
nämnden med synpunkter på försäljning av kommunhuset i Lidhult.
Tekniska förvaltningen har utarbetat ett svar som är skickat till
Lingonbygden
2. Dom i Förvaltningsrätten gällande upphandling av måleriprodukter.
Förvaltningsrätten har avslagit överklagandet.

Justerandes sign

