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Tekniska nämnden

Tid och plats

Sammanträdesrum Bolmen/digitalt möte, Olofsgatan 9, Ljungby, klockan
08.00-11.00

Beslutande

Gunilla Åström (M), ordförande
Daniel Svensson (M), ersättare för Lars-Ove Johansson (C)
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 delta
gande

Sonja Edén, teknisk chef
Lisa Åberg, sekreterare
Catarina Bengtsson, kommunikatör
Marlene Stenqvist, HR-strateg, § 88
Eva Jönsson, lokalstrateg, §§ 88-89
Jakob Ruter, exploateringschef, § 90
Mariana Axelsson, kostchef, § 88
Tom Grundell, fastighetschef, §§ 91-92
Ronnie Wallin, verksamhetsutvecklare, § 93-94
Jeannette Ehrich, gatuingenjör, §§ 95-98
Anna Andersson, biträdande VA- och renhållningschef § 99

Justerare

Lars-Åke Långh (S)

Justeringens
tid och plats

Tekniska förvaltningen den 7 oktober 2020
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Lisa Åberg
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Tekniska nämnden

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

6 oktober 2020
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Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 88

Informations- och diskussionsärenden
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
1. Verksamhetsplan för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
En ny verksamhetsplan för fördelning av arbetsmiljöuppgifter har tagits
fram av HR-avdelningen. HR-strategen informerar om vad verksamhets
planen kommer att innebära för arbetsmiljö arbetet framöver.
Arbetsmiljölagen ligger till grund för verksamhetsplanen, syftet med
lagstiftningen är att förebygga ohälsa och uppnå en god arbetsmiljö.
2. Uppdatering Covid-19.
Förvaltningen informerar om läget gällande Covid-19 och den påverkan ar
betet med att stoppa smittspridningen har på tekniska förvaltningen. Smitta
identifierats i har kommit till kommunhuset och strikta utglesningsregler
gäller för närvarande.
3. Rapport om fastighetsavdelningens drift- och investeringsprojekt.
Förvaltningen berättar om några av de pågående projekt som bedrivs
av fastighetsavdelningen. Tekniska nämnden får ta del av
projektinformation som ansvarig nämnd under genomförandefasen. Ur
redovisningen kan följande projekt nämnas:
- Skejtparken, färdig sedan försommar 2020.
- Klöverängens förskola, inflyttad sedan sensommaren 2020.
- Grand, arbete pågår och utmaningar avseende konstruktion och
bärighet. Inflyttning beräknas till mars 2021.
- Holmsborg, rivning, marksanering och byggnation av nya
gruppbostäder, anpassade lägenheter, daglig verksamhet mm.
- Harabergsområdet, särskilt boende, trygghetslägenheter, förskola och
nytt centralkök ska byggas. Området är uppdelat i två delprojekt,
upphandlingshandlingar är framtagna. Fackliga företrädare hålls
informerade löpande.
- Regnbågens förskola, ny förskolebyggnad och rivning av gammal.
Inflyttning under 2021.
- Ekebackeskolan\ tillbyggnad pågår.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll

4(22)

2020 10-06

XXX LJUNGBY

-

KOMMUN

Tekniska nämnden

-

Brunnsgårdens kök, helrenovering ska göras.
Förstudier, ett flertal förstudier pågår inom olika förvaltningar, bland
annat avseende kvarteret Fritiden.

4. Renovering av Brunnsgårdens kök
Kostchefen redovisar hur arbetet med renovering av Brunnsgårdens kök
fortskrider. Renoveringen var nödvändig på grund av ett kraftigt slitage i
köket, icke ändamålsenliga lokaler och arbetsmiljöproblem. Kostchefen
redogör för hur produktionen fördelats ut på andra kök och vilka
ekonomiska konsekvenser renoveringen medför. Renoveringen förväntas
klar senhösten 2021.
5. Återöppnande av restaurangerna på kommunens särskilda boenden.
Från och med den 13 oktober öppnas restaurangen på Åsikten och
Björkäng enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer om
utglesning med mera. Restaurangen öppnar för personal och personer
över 70 år. Kostchefen meddelar hur arbetet med återöppnande av
restaurangerna på kommunens särskilda boenden planeras. Ytterligare
restauranger kommer att återöppnas under oktober så länge situationen
tillåter. Fördelar med att börja ett öppnande är framför allt socialt och
näringsmässigt för matgästerna men också ett sätt att underlätta för
kökspersonalen då hämtning av matlådor har ökat väldigt. Om det blir
problem med trängsel, köer eller liknande kan restaurangerna komma att
stängas igen.
6. Tekniska nämnden informerar.
7. Övriga ärenden.
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Tn § 89

TK2020/0092

040

Förstudie - renovering av biblioteket i Ljungby
Beslut
Tekniska nämnden godkänner förstudien gällande renovering av biblioteket i
Ljungby och beslutar att programfasen inleds.

Sammanfattning av ärendet
Bibliotekets tak har under en tid haft ett behov av renovering. Beslut har också
tagits att befintligt bibliotek ska bibehållas och investeringsmedel är avsatt för
renovering av taket. Ärendet lyftes i tekniska nämnden den 27 april 2020 för be
slut om att godkänna förstudien och inleda programfasen. När ärendet lyftes i
tekniska nämnden den gången fanns dock inga beräkningar med gällande de
större aktuella delarna i projektet, Nu har dessa beräkningar tagits fram och
ärendet bör därför lyftas på nytt.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-14

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Tn § 90

TK2020/077

040

Revidering av regelverk för villatomtförsäljning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda
regelverket för villatomtförsäljning för att se om revideringar behövs för att
säkerställa regelverkets ändamålsenlighet.

Sammanfattning av ärendet
Tomtkösystemet reglerar hur villatomtförsäljning ska skötas. På grund av för
ändringar i hur aktörer agerar på den här typen av marknad skulle regelverket
för villatomförsäljningar behöva följas upp för att utreda om regelverket är
ändamålsenligt. Regelverket kräver idag att villan ska bebos av den som köper
villatomten. När det är ett byggföretag som intresserar sig för att köpa tomter är
denna regel inte tillämpbar samtidigt som det ändå kan vara värdefullt att
villatomterna bebyggs av någon aktör. Tekniska nämndens arbetsutskott har rätt
att fatta beslut om avsteg från regelverket, men detta avsteg bedöms den 22
september 2020 som principiellt viktigt och lyfts därför till tekniska nämnden.

Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda regelverket
för villatomtförsäljning för att undersöka om revidering behövs.
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Jan
Lorentzssons (SD) förslag till beslut och finner att nämnden gör så.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-14

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 91

TK2020/0113

014

Utredningsuppdrag laddstolpar

Förslag till framtida hantering
Beslut
Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att i samverkan med
kommunledningsförvaltningen arbeta vidare med en helhetslösning för installat
ion, drift, skötsel och debitering, där kommunen kvarstår som ägare av laddinffastrukturen.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens arbetsutskott har givit i uppdrag åt tekniska förvaltningen
att utreda handlingsalternativen i samverkan med kommunledningsförvaltningen
och återkomma med en rekommendation till beslut gällande fråga om betalning
för el-laddning i kommunens offentliga laddinfrastruktur.
I nuläget har Ljungby kommun 6 stycken laddstolpar för allmänheten. Kommu
nen har ett avtal med leverantör som sköter mjukvaran men affärsmodellen en
ligt nuvarande avtal inkluderar ej service. Gatuavdelningen sköter den fysiska
installationen/service och administrerar felanmälningar. I dagsläget är el-laddningen kostnadsfri för de som nyttjar kommunens laddstoplar.
Den nuvarande kostnadsfria laddningen på kommunens laddplatser innebär, för
utom att den strider mot gällande lagstiftning (främst kommunallag och konkur
renslag), även till en snedvriden konkurrens där privata aktörer inte ges möjlig
het att konkurrera på lika villkor vilket i sin tur kan hämma utveckling
en/utbyggnaden av laddinfrastrukturen.
Det har införts lagkrav i plan- och bygglagen som kommer innebära en fortsatt
utbyggnad av laddinfrastruktur i samband med nybyggnation från den 11 mars
2021 och retroaktivt från 2025.
Det finns olika områden att ta hänsyn till gällande laddinfrastruktur: Offentliga
parkeringsplatser, besöks-/boendeparkering, personalparkering, parkering för
kommunens verksamhetsfordon.
Förvaltningen bedömer att det finns behov av en helhetslösning för installation,
debitering och service. Alternativ som kan övervägas är att ett kommunalt bolag
äger och ansvarar för att lösa drift och debitering. Detta alternativ medför hante
ring av fastighetsffåga/rådighetsfrågor.
Det andra alternativet innebär att kommunen kvarstår som ägare för laddinfra
strukturen men avtalar en helhetslösning för installation, debitering och service.
Det alternativet innebär i nuläget en möjlighet att täcka del av kostnader för in
vestering genom bidrag, samt möjlighet att fortsätta driva utvecklingen för utö
kad laddinfrastruktur även utöver lagkrav om man så önskar.
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Förvaltningen rekommenderar att nämnden ger i uppdrag att arbeta vidare med
en helhetslösning för installation, drift, skötsel och debitering, där kommunen
kvarstår som ägare av laddinfrastrukturen.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 22 september 2020 att tekniska
nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att i samverkan med kommunlednings-förvaltningen arbeta vidare med en helhetslösning för installation, drift,
skötsel och debitering, där kommunen kvarstår som ägare av laddinfrastruk
turen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-22

Skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
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Tn § 92

TK2019/0295

225

Inför marknadsmässig avgift för laddning av kommunens
laddstolpar

Svar på motion
Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hän
visning till pågående utredning kring betallösning. Utredningen syftar till att fö
reslå en lösning som innebär att skattekollektivet inte ska stå för denna kostnad.

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit från Sverigedemokraterna Ljungby som yrkar att kom
munfullmäktige inför en marknadsmässig avgift för laddning i kommunens
laddstolpar.I nuläget har Ljungby kommun 6 stycken laddstolpar för allmän
heten. Bakgrunden till denna satsning är energimyndighetens riktade bidrag
2016, det så kallade Klimatklivet. Klimatklivet syftade till att i hela Sverige
bygga ut laddinfrastrukturen. I dagsläget är el-laddningen kostnadsfri för de som
nyttjar Ljungby kommuns laddstolplar, situationen är liknande i flera andra
kommuner som tagit del av Klimatklivets pengar. Nu behöver betalfrågan lösas.
Tekniska förvaltningen fick i maj 2020 i uppdrag av sitt arbetsutskott att utreda
handlingsalternativen i samverkan med kommunledningsförvaltningen och åter
komma med en rekommendation till beslut gällande fråga om betalning för elladdning i kommunens offentliga laddinffastruktur.
Denna utredning pågår i samarbete med kommunledningsförvaltningen. Målet
är att utarbeta en helhetslösning för installation, drift, service och betallösning
där kommunen kvarstår som ägare av laddinfrastrukturen.
Förvaltningen bedömer att det finns behov av en helhetslösning för installation,
debitering och service. Alternativ som kan övervägas är att ett kommunalt bolag
äger och ansvarar för att lösa drift och debitering. Detta alternativ medför hante
ring av fastighetsffåga/rådighetsffågor.
Det andra alternativet innebär att kommunen kvarstår som ägare för laddinfra
strukturen men avtalar en helhetslösning för installation, debitering och service.
Det alternativet innebär i nuläget en möjlighet att täcka del av kostnader för in
vestering genom bidrag, samt möjlighet att fortsätta driva utvecklingen för utö
kad laddinfrastruktur även utöver lagkrav om man så önskar.
Förvaltningen rekommenderar att nämnden ger i uppdrag att arbeta vidare med
en helhetslösning för installation, drift, skötsel och debitering, där kommunen
kvarstår som ägare av laddinfrastrukturen.
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Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 22 september att tekniska nämn
den föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till på
gående utredning kring betallösning. Utredningen syftar till att föreslå lösning
som innebär att skattekollektivet inte ska stå för denna kostnad.

Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till motionen.
Gun Lindell (S), Benny Johansson (M) och Ann-Charlott Henrysson (SD) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Omröstning
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Ja-röst för bifall till Gun Lindell (S) med fleras yrkande.
Nej-Röst för bifall till Jan Lorentzson (SD) med fleras yrkande.
Gunilla Åström (M)
Daniel Svensson (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)

ja
ja
nej
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nej
nej

8 ja-röster, 3 nej-röster.
Tekniska nämnden fattar därmed beslut i enlighet med Gun Lindell (S) med
fleras yrkande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Tn § 93

TK2017/0263

042

Intern kontroll av planprocessen - uppföljning
Beslut
Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av intern kontroll av planprocessen.
Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att bidra till det förbätt
ringsarbete som kommer att drivas framöver.

Sammanfattning av ärendet
I mars 2019 redovisades intem kontroll av planprocessen för tekniska nämnden.
Tekniska nämnden gav därefter tekniska förvaltningen i uppdrag att återkoppla
de förbättringsmöjligheter som upptäcktes i samband med den interna kontrollen
till berörda parter. Tekniska nämnden gav också i uppdrag till tekniska förvalt
ningen att en uppföljning av förbättringsarbetet ska ske.
Under redovisningen inför nämnden under 2019 pekades tre förbättringsområden
ut:
• Brist på långsiktigt tänk
• Behov av tidigare projektering
• Behov av förbättrad tydlighet i ekonomifrågor
Under uppföljningen av den interna kontrollen av planprocessen har nya samtal
med plan- och byggchef samt nuvarande exploateringschef ägt mm. Dessutom
har plan- och byggchefen hållit ett möte med lokalstrategen, exploateringschefen
och parkchefen för att diskutera hur processen kan förbättras framöver. Under
dessa möten har förslag på lösningar tagits fram där så har varit möjligt. Dessa
förbättringsförslag kommer att tas med i arbetet med planprocessen framöver.
Värt att notera är emellertid att inblandade parter, trots de förbättringsområden
som nämns ovan, fortfarande konstaterar att mycket av samarbetet kring planpro
cessen mellan exploateringsavdelningen och plan- och byggavdelningen fungerar
bra. Båda upplever att Ljungby kommun har en i grunden väl fungerande detaljplaneprocess och att plan- och byggavdelningen och exploateringsavdelningen
arbetar bra tillsammans för att uppnå en god och långsiktig planering av samhällsbyggandet. Avdelningarna identifierar problem i tidigt skede, diskuterar
dessa problem och kommer fram till lösningar innan detaljplanerna hamnar i
”skarpt läge”, det vill säga samråd.
Tekniska förvaltningen föreslår den 10 augusti 2020 att Tekniska nämnden god
känner uppföljningen av intem kontroll av planprocessen. Tekniska nämnden
ger tekniska förvaltningen i uppdrag att bidra till det förbättringsarbete som
kommer att drivas framöver.
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Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 10 augusti 2020

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 94

AVT2020/042

Gemensam upphandling av laserskanning, ortofoto samt
primärkarta inklusive beslut om upphandling

Fullmakt till Markaryds kommun
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
- att godkänna fullmakten för Markaryds kommun att genomföra upp
handling av laserskanning, ortofoto och primärkarta.
- att uppdra åt tekniske chefen att underteckna fullmakt för Marka
ryds kommun att genomföra upphandling av laserskanning, ortofoto
och primärkarta.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningens exploateringsavdelning arbetar bland annat med fram
ställande av kartor. Bland annat framställs en primärkarta som kan jämställas
med en databas som ligger till grund för nybyggnadskartor, grundkartor, detalj
planer och liknande. Kartan används med andra ord som ett underlag till plane
randet och byggande av ett samhälle och innehåller saker som fastighetsgränser,
ledningssträckning, vägkanter, belysningsstolpar, topografiska förhållanden med
mera. Eftersom detta är dagsaktuella uppgifter finns det inte möjlighet för exploateringsavdelningen att mäta in allt utan det behövs göras kompletteringar uti
från flygbilder. Ortofoto tas fram genom laserskanningar som sker under de
överflygningar som sker för att få fram flygbilder. Dessa uppgifter korrigeras se
dan geometriskt och blir till orto foton där bland annat höjdskillnader visas på
rätt sätt. För att hinna med att fa till primärkartor och ortofoto behövs konsult
stöd och konsulttjänst gällande flygningar, laserskanning och framtagande av
kartor behöver därför upphandlas. Anledningen till att tjänsten upphandlas ge
mensamt med andra kommuner är helt enkelt att det blir billigare med överflyg
ningar av stora områden på en gång då startavgiften blir lägre.

Beslutsunderlag
Fullmakt daterad den 29 september 2020.

Skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Tn § 95

TK2020/0202

511

Ljungby kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot
att parkera på Blockvägen i Ljungby
Beslut
Tekniska nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift 0781 2020:24 om förbud
mot att parkera på Blockvägen i Ljungby.

Sammanfattning av ärendet
Företagare med adress på Blockvägen upplever problem med lastbilar som par
kerar över natten på Blockvägen. De upplever att det är svårt att komma fram
med varutransporter med mera och att nedskräpning har ökat sedan lastbilar bör
jat parkera längs Blockvägen. För att komma tillrätta med dessa problem införs
parkeringsförbud nattetid på Blockvägen. Parkeringsförbudet gäller alla dagar
mellan kl 18- 06.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 22 september 2020 att tekniska
nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift 0781 2020:24 om förbud mot att par
kera på Blockvägen i Ljungby.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 96

TK2020/0208

511

Ljungby kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet
på vägar vid skolor i Ljungby
Beslut
Tekniska nämnden beslutar om lokal trafikföreskrifter 0781 2020:26, 0781
2020:27, 0781 2020:28, 0781 2020:29, 0718 2020:30, 0718 2020:31, 0718
2020:32, 0718 2020:33, 0718 2020:34, 0718 2020:35, 0718 2020:36, 0718
2020:37, 0718 2020:38, 0718 2020:39, 0718 2020:40 om hastighet vid skolor i
Ljungby.

Sammanfattning av ärendet
Då det i somras uppmärksammades att skyltningen och den lokala trafikföre
skriften inte stämde överens vid skolor med hastighetsbegränsningen 3 Okm/h
med tilläggstavlan måndag - fredag 7-17. De lokala trafikföreskrifterna har setts
över och skrivits om så de stämmer med den skyltning som är vid dessa skolor.
Det innebär att hastighetsbegränsningen 3Okm/h gäller måndag - fredag, oavsett
om det är en vardag, en vardag före röd dag eller en röd dag. Till exempel så
gäller 30km/h mellan 7 -17 på dag före Kristi Himmelfardsdag och Kristi Himmelfardsdag då dessa alltid infaller på en onsdag respektive torsdag.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 22 september 2020 tekniska
nämnden att besluta om lokal trafikföreskrift 0781 2020:26, 0781 2020:27, 0781
2020:28, 0781 2020:29, 0718 2020:30, 0718 2020:31, 0718 2020:32, 0718
2020:33, 0718 2020:34, 0718 2020:35, 0718 2020:36, 0718 2020:37, 0718
2020:38, 0718 2020:39, 0718 2020:40 om hastighet vid skolor i Ljungby.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

ti

Sammanträdesprotokoll
LJUNGBY
KOMMUN

16(22)

2020 10-06
-

Tekniska nämnden

Tn § 97

TK2020/209

511

Ljungby kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet
på John A Lagers väg i Ljungby
Beslut
Tekniska nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift 0781 2020:25 om hastighet
på John A Lagers väg i Ljungby.

Sammanfattning av ärendet
För att få en likvärdig skyltning vid skolor och förskolor med tidsbestämd hastighetsreglering bör kommunen ändra till att hastighetsregleringen ska gälla
måndag till fredag mellan 7- 17 även på John A Lagers väg.
Det innebär att hastighetsbegränsningen 50km/h gäller måndag till fredag, oav
sett om det är en vardag, en vardag före röd dag eller en röd dag. Till exempel så
gäller 50km/h mellan 7 -17 på dag före Kristi Himmelfärdsdag och Kristi Himmelfardsdag då dessa alltid infaller på en onsdag respektive torsdag.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 22 september 2020 att tekniska
nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift 0781 2020:25 om hastighet på John
A Lagers väg i Ljungby.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
XII LJUNGBY

17(22)

2020-10-06

KOMMUN

Tekniska nämnden

Tn § 98

TK2020/0210

511

Ljungby kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
på Rune B Johanssons gata i Ljungby
Beslut
Tekniska nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift 0781 2020:23 om parkering
på Rune B Johanssons gata i Ljungby.

Sammanfattning av ärendet
Näringslivsavdelningen har fatt till sig att parkeringsplatserna på Rune B Jo
hanssons gata behövs för handeln på centrumgatoma. Handlarna har önskemål
om att kommunen ska tidsreglera dessa parkeringsplatser. Genom att tidsreglar
de 12 parkeringsplatser som ligger närmast centrumgatoma tillmötesgår kom
munen näringslivets önskemål. Parkeringsplatserna regleras så att fordon far
parkera högst 2 timmar i följd under vardagar utan vardag före sön- och helgdag
mellan klockan 08 och 18 och vardag före sön-och helgdag mellan klockan 08
och 14.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 22 september 2020 tekniska
nämnden att besluta om lokal trafikföreskrift 0781 2020:23 om parkering på
Rune B Johanssons gata i Ljungby.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
XjT LJUNGBY
KOMMUN

18(22)

2020 10-06
-

Tekniska nämnden

Tn § 99

TK2020/0207

452

Yttrande till miljödepartementet om kommunalt ansvar för
insamling och materialåtervinning av returpapper
Beslut
Tekniska nämnden instämmer i Avfall Sverige och Sveriges Kommuner och
Regioners (SKR) yttrande daterat den 18 september 2020 och uppdrar åt tek
niska förvaltningen att skicka in yttrandet till miljödepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har möjlighet att yttra sig över regeringens förslag om kom
munalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper senast den
30 oktober 2020.1 promemorian föreslås att producentansvaret för returpapper
ska upphävas. Den som har returpapper ska även i fortsättningen sortera ut det
från annat avfall. Kommunerna ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga
insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper. Kommunen ska se till
att det returpapper som samlas in hanteras så att materialåtervinning främjas.
Målet ska vara att minst 90 viktprocent av returpappret som produceras ska
materialåtervinnas. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat ett förslag till yttrande i
ärendet där regeringens förslag avstyrks och där SKR motsätter sig att producen
tansvaret för returpapper tas bort.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-29
SKR:s yttrande, daterat 2020-09-18

Skickas till
Miljödepartementet
Renhållningsavdelningen

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll

XXX

LJUNGBY
KOMMUN

19(22)

2020 10-06
-

Tekniska nämnden

Tn § 100

TK2020/0190

103

Trottoar på Heimdalsgatan

Medborgarinitiativ
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att gå vidare med utredning av medborgarinitiativ
om trottoar på Heimdalsgatan och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ut
reda frågan. I utredningen ska det tydliggöras om det finns principer för när trot
toarer ska finnas och inte.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarinitiativ om att återställa trottoarerna utmed Heimdalsgatan i
Ljungby har inkommit. Skälet som anges är att förbättra trafiksäkerheten.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 22 september 2020 tekniska
nämnden att besluta om att gå vidare med utredning av medborgarinitiativ om
trottoar på Heimdalsgatan.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår också den 22 september 2020 tekniska
nämnden besluta att utredningen ska tydliggöra om det finns principer för när
trottoarer ska finnas och inte.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ daterat 2020-09-04

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

Ih fy

LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2020 10-06

20(22)

-

Tekniska nämnden

Tn § 101

TK2020/0185

103

Enkelrikta Oxtorget i Ljungby

Medborgarinitiativ
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att gå vidare med utredning av medborgarinitiativ
om att enkelrikta trafiken på Oxtorget i Ljungby och ger tekniska förvaltningen i
uppdrag att utreda frågan.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarinitiativ om att enkelrikta trafiken på Oxtorget i Ljungby har in
kommit. Skälet som anges är att underlätta flödet av trafik.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 22 september 2020 att tekniska
nämnden beslutar att gå vidare med utredning av medborgarinitiativ om att en
kelrikta trafiken på Oxtorget i Ljungby.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ daterat 2020-08-28

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
LJUNGBY
KOMMUN

21(22)

2020 10-06
-

Tekniska nämnden

Tn § 102

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

Sammanfattning av ärendet
1. Attestuppdrag avseende drift och investering. Gäller från och med 202006-01 till och med 2020-08-31.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
XXI LJUNGBY
KOMMUN

22(22)

2020 10-06
-

Tekniska nämnden

Tn § 103

TK2020/0103

338

Meddelanden
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
1. Klagomål på nedskräpning på fastigheten Balkarp 3:7
Tekniska förvaltningen har utarbetat ett svar som är skickat till miljöoch byggförvaltningen.

Justerandes sign

