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Tid och plats

Sammanträdesmm via Teams måndagen den 30 november 2020,
klockan 08.00-12.30

Beslutande

Lars-Ove Johansson, (C), ordförande
Gunilla Åström (M)
Lars Nordqvist (M)
Benny Johansson (M)
Lennart Olsson (KD)
Gun Lindell (S)
Ann-Charlott Henrysson (S)
Anita Wanderoy (S)
Lars-Åke Långh (S)
Krister Salomonsson (SD)
Jan Lorentzson (SD)

Övriga delta
gande

Sonja Edén, teknisk chef
Lisa Åberg, sekreterare
Elise Öming, sekreterare
Christian Eliasson, driftsingenjör/projektledare § 118
Mathilda Malm, bitr kostchef § 117
Patrik Svensson, fastighetsförvaltare § 120
Eva Jönsson, bitr fastighetschef § 119, 121
Christer Karlsson, fritid sstrateg § 121
Jakob Ruter, exploateringschef § 117
Elin Nekén, exploateringsingenjör § 117, 122
Pia Davidsson, VA- o renhållningschef § 117, 123
Ronnie Wallin, förvaltningssekreterare § 117, 124
Carl Håkansson, räddningschef § 124, 125
Mattias Sjögren, planeringschef § 117
Maritha Davidsson, projektledare § 117
Mikael Eriksson, projektledare § 117

Justerare

Jan Lorentzson (SD)

Justeringens
tid och plats

Tekniska förvaltningen den 4 december 2020
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla
Nämnd/styrelse
Sammanträdesdatum

Överklagningstid

Tekniska nämnden
30 november 2020
7 december - 28 december 2020

Anslaget uppsatt

4 december 2020

Anslaget nedtaget

29 december 2020

Förvaringsplats
för protokollet
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Tn§ 116

Fastställande av dagordning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att dagordningen förändras i enlighet med
ordförandens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden förslår att ärendet om anstånd, hyresrabatter och liknande hanteras
som ett informationsärende.
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Tn § 117

Informations-och diskussionsärenden
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Näringsinnehåll i skolmåltiderna år 2020.
Kostavdelningen redovisar näringsinnehåll i skolmåltiderna. Vaije dag
serveras två rätter, en konventionell och en vegetarisk rätt och då täcker
man även in specialkosten. Skulle man ta bort en rätt skulle
specialkosten öka med 50%. Idag ligger specialkosten påungerfär 15%.
Näringsvärdet för måltiderna är bra och man jobbar kontinuerligt med en
fullgod måltid.
2. Aspebacken. Statusrapport.
Avvaktar med ny/nya undersökningar tills beslut tagits om hur man ska
planera området. Markundersökning är gjord, men fler undersökningar
behöver göras om området ska byggas med tex bostäder. Det kan även
finnas värde i byggnaderna som kan användas. Vad ska rivas, vad ska
bevaras? Det är viktigt att komma fram till beslut om vad området ska
planeras till, för att komma igång med att utveckla området. Ärendet tas
upp på presidiemötet i februari 2021 för information och för konsensus
kring vad som ska rivas. Beslut om rivning fattas i TN.
3. Replösa Östraby. Statusrapport
Området är ungefär 50 hektar och består av framför allt skogsmark.
Tänkt användning är villatomter, flerbostadshus, förskola, ev.skola,
centrumverksamhet, äldreboende mm. Det är kommunens största
markområde som lämpar sig bra för utveckling av boende. Idag finns en
kraftledning inom området och den måste hanteras. Nätutredning är
beställd av E.ON förmer information kring kostnader och tider. Fler
utredningar behöver göras, som tex miljöteknisk, naturvärde, buller,
dagvatten och anpassning till höghastighet sbana.
4. Renhållningstaxan
Enligt miljöbalken har vaije kommun ansvar för att hushållsavfall inom
kommunen transporteras och återvinns eller bortskaffas. Med
hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och dänned även
avfall från annan verksamhet som exempelvis restauranger, butiker,
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kontor etc. Verksamheter och företag ansvarar själva för
omhändertagandet av det avfall som inte är hushållsavfall eller omfattas
av producentansvar. I Ljungby kommun samlades det in ca 32 kg
matavfall / person 2019. 168 kg per person gick till förbränning på
Ljungby energi. I genomsnitt i Sverige är det 209 kg mat och restavfall
per person. Sammanlagt i Ljungby kommun är det ca 200kg/invånare.
5. Anstånd, hyresrabatter och liknande.”Anstånd, hyresrabatter och
liknande.
Tekniska förvaltningen härunder året gjort olika åtgärder för att stötta
näringslivet. Exempelvis har rabatter lämnats på hyror för de
pandemidrabbade näringsidkare som hyr lokaler av
fastighetsavdelningen och avgifter för tillstånd för uteserveringar har inte
tagits ut. Hyresrabatterna har lämnats under april till och med juni men
eftersom krisen för vissa branscher inom näringslivet har fortsatt även
under hösten har frågan aktualiserats på nytt. Även frågan om att få
ytterligare anstånd har ställts av vissa företag. Verksamhetsutvecklaren
berättar om de diskussioner om fortsatt stöd till näringslivet som sker för
tillfället.”
6. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder år 2020. Tema häckar och andra
åtgärder.
En gång per termin, i mars och september, träffas planeringsavdelningen,
gatuavdelningen och räddningstjänsten för att prata trafiksäkerhet. Då
tittarman på vilka åtgärder som genomförts sedan sist, vilka effekter vi
ville uppnå och ekonomiskt utfall. Man går igenom vilka åtgärder som är
aktuella den närmaste tiden och man tittar på vilken kapacitet och vilka
resurser man har, hur mycket pengar som finns och vad som ska
prioriteras. Under år 2020 har en särskilt riktad insats genomförts
avseende skymmande häckar. Skymd sikt kan leda till farliga
trafiksituationer.
7. Skånegatan/Hammarrondellen.
Samtliga fastighetsägare som berörs av det kommande projektet
underrättades i januari 2020, det är fastighetsägarnas ansvar att
informera hyresgästerna. Allmänheten informeras via kommunens
webbplats. Återvinningscentralen placeringen regleras av detaljplanen,
vilken varit ute på samråd, tekniska förvaltningen är bunden av
detaljplanen.
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8. Corona-information
Läget på förvaltningen är bra, sjukskrivningen är låg, inga coronafall.
Arbetet blir gjort, vissa jobb ligger på paus, vissa utbildningar är
stoppade och fastighetsavdelningen skjuter på vissa uppdrag.
Det glesas ut ordentligt i alla situationer och de som kan jobbar
hemifrån. Hemarbete är dock inte möjligt för alla. De som kan jobba
hemifrån ska göra det för att skydda de som inte kan jobba hemma.
9. Tekniska nämnden informerar
10. Övriga ärenden:
Ny fastighetschef: Sonja Edén informerar om att Eva Jönsson har utsetts
till ny fastighetschef med start den 1 december 2020. Eva Jönsson
arbetar idag som lokalstrateg/projektchef på fastighetsavdelningen och
har även varit tf fastighetschef sedan 1 november. Eva har lång
led arskapserfarenhet från flera kommuner inom barn- och
utbildningsförvaltningen.
JO-anmälan: Ingen ny information finns om den JO-anmälan som riktats
mot kommunen. JO har inte tagit kontakt med kommunen i frågan.
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Tn § 118

TK2020/0268

293

Upphandling av tak-, styr, pump-och ventilationsbyte
Åbrinken.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att upphandling påbörjas enligt upprättad anmodan
avseende tak-, styr-, pump och ventilationsbyte Åbrinken. När upphandling är
slutförd undertecknas tilldelningsbeslut av teknisk chef.
Sammanfattning av ärendet
Upphandling av tak-, styr-, pump och ventilationsbyte Åbrinken behöver göras.
Åtgärderna finansieras genom tilldelade medel för reinvesteringar 2021.
Fastigheten är byggd under två etapper, äldreboendet 1983 och
vårdcentral/tandläkarmottagningen 1988. Tak och ventilation är i så dåligt skick
att ett byte behöver göras, ventilationsbytet skulle innebära betydligt lägre
energiförbrukning. Styranläggningen är också i gammalt skick. Åtgärder som
planeras omfattar bl.a. takbyte på hela fastigheten, råsponten behålls men
takpapp, läkt, betongpannor och plåt byts ut, stuprör och takrännor likaså. Tre av
fem ventilationsaggregat ersätts, två aggregat får nya fläktmotorer, pumpar byts
till trycktyrda, tre nya styrskåp installeras.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 17 november 2020 att tekniska
nämnden beslutar att tilldelning sker enligt genomförd upphandling av tak-, styr
pump och ventilationsbyte Åbrinken.
Tekniska nämndens arbetsutskott ger den 17 november 2020 förvaltningen i
uppdrag att utreda möjligheterna att montera solcellsanläggning påÅbrinkens
tak i samband med renoveringsinvesteringama på Åbrinken.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-26
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Upphandlingsenheten

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll

XXX

LJUNGBY
KOMMUN

8(14)

2020-11-30

Tekniska nämnden

Tn § 119

TK2020/0229

007

Yttrande över kommunrevisionens granskningsrapport
av investeringsprojekt Bergalyckansförskola
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta yttrande daterat 2020-11-10 som svar på
granskningsrapport ”Granskning av investeringsprojekt Bergalyckans förskola”.
Tekniska nämnden tackar för de värdefulla synpunkter kommunrevisionen
lämnat och välkomnar kommunrevisionen att framöver granska mer aktuella
investeringsprojekt i vilka kommunen arbetat enligt den nya
investeringsprocessen.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns revisorer har granskat investeringsprojekt Bergalyckans
förskola. Rapportens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte
är att investeringsprojekt Bergalyckan inte kan anses ha genomförts på ett
tillfredsställande sätt. Brister finns i såväl det operativa genomförandet som på
övergripande styrnings- och ledningsnivå. Tekniska förvaltningen har
sammanställt ett yttrande som bemöter de synpunkter som revisionen lyfter
fram punktvis i granskningsrapportens kapitel ”Sammanfattande bedömning
och rekommendationer”. Tekniska förvaltningens överväganden och
bedömningar görs alltså i de kommentarer som finns nedan, i anslutning till de
påpekade bristema. Sammanfattningsvis visar revisionens granskning av
projekt Bergalyckan en del bekymmer med dåvarande investeringsprocess.
Förvaltningen är dock övertygad om att nuvarande investeringsprocess löser
de flesta bekymmer som lyfts i granskningen.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 17 november 2020 att Tekniska
nämnden beslutar att anta yttrande daterat 2020-11-10 som svar på
granskningsrapport ”Granskning av investeringsprojekt Bergalyckans
förskola”
Beslutsunderlag
Granskning av investeringsprojekt Bergalyckans förskola granskningsrapport daterad 2020-09-23
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-10
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunled ningsförvaltningen
Kommunrevisionen
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Tn § 120

TK2020/0284

050

Upphandling ramavtal byggtjänster.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anmoda upphandlingsenhet en att handla upp
nytt ramavtal för byggtjänster. Avtalstid skall vara 2 + 1 + 1 år. Beräknat värde
för upphandlingen är 24 mkr under hela avtalstiden.
Sammanfattning av ärendet
Gällande ramavtal för byggtjänster löper ut 2021-02-06. Ny upphandling skall
göras. Byggtjänster skall utföras inom Ljungby Kommuns fastighetsbestånd.
Byggtjänster avser renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Detta gäller tak-,
fasad-, fönster- och dörrbyte. Här ingår också samordning vid flera
underentreprenörer (UE). Avtalstid skall vara 2 + 1 + 1 år. Beräknat värde för
upphandlingen är 6 mkr under hela avtalstiden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-05
Skickas till
Upphandlingsenheten
Tekniska förvaltningen
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Tn § 121

TK2020/0065

820

Förstudie gällande multihall inom kvarteret Fritiden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förstudien och att programfasen inleds.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har tillsammans med Kultur och fritidsförvaltningen utfört
en förstudie gällande Multihall inom kvarteret Fritiden. Syftet med förstudien är
att kartlägga förutsättningar för att byggnation av multihall. En multihall är en
idrottsyta som är anpassningsbar så att flera verksamheter kan pågå samtidigt.
Det ska även gå att anpassa antalet åskådare till olika former av verksamhet som
bedrivs i lokalen. Detta för att säkra en hållbar lösning övertid som ger elever
goda förutsättningar till ämnet Idrott och hälsa samt bredd idrottens behov av
tränings och tävlingsytor. Den anpassningsbara lokalen kommer även att kunna
användas som lektion- och föreläsningssal samt för kulturella arrangemang så
som teater och musik.
I kommunen finns det ett underskott av träningsytor med anpassade mått för ett
utövande av idrott. Vidare bedöms ärendet uppfylla barnkonventionens innehåll.
Projektet finansieras via investeringsmed el.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår 17 september 2020 att Tekniska
nämnden beslutar att godkänna förstudien och att programfasen inleds.
Yrkande
Gunilla Åström (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till bifall av beslut.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-27
Förstudien 2020-10-26
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 122

TK2020/0269

253

Försäljning avseende Ljungby Ringklockan 1
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
a) att försälja Ljungby Ringklockan 1, om 6520 m2 för 1 912 700 kr till
HF Ljungby 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
HF Ljungby 1 AB önskar förvärva Ljungby Ringklockan 1 för byggnation av
marklägenheter och lägenheter i loftgångshus. Tekniska förvaltningen har tagit
fram ett förslag till köpeavtal som bolaget har undertecknat, se beslutsunderlag.
Priset om 1 912 700 kr är beräknat utifrån fastighetens möjliga byggrätt om
4347 BTA och ett pris på 440 kr/BTA enligt 2020 års taxa. Tillträde sker
när tekniska nämnden godkänt avtalet och betalning inkommit. Därefter
kan köpebrev skrivas, som sedan en lagfart kan grundas på. I avtalet
stadgas att HF Ljungby 1 AB, inom 2 år från tillträdesdagen, ska uppföra
permanent byggnation för marklägenheter och lägenheter i loftgångshus på
fastigheten. Om HF Ljungby 1 AB inte uppfyller byggnadsskyldigheten ska
köpet återgå. HF Ljungby 1 AB har inkommit med planskiss och den
planerade byggnationen bedöms passa bra in på fastigheten och området.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår 17 september 2020 att Tekniska
nämnden beslutar
d) att försälja Ljungby Ringklockan 1, om 6520 m2 för 1 912 700 kr till
HF Ljungby 1 AB och på övriga villkor enligt bifogat
beslutsunderlag
e) att uppdra åt Tekniska nämndens ordförande att underteckna
köpeavtal.
f) att uppdra åt exploateringschefen att underteckna köpebrev och där
till övriga erforderliga handlingar.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-01
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 123

TK2020/0270

450

Taxa för hushållsavfall / Höjning av renhållningstaxa
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna höjning av renhållningstaxa med index
för renhållningsentreprenaden, ökning av interna kostnader, ökning av
förbränningsskatt för år 2021. Tekniska nämnden beslutar också att från deponin
använda överskott för att täcka tidigare minusresultat för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Inför 2021 kommer entreprenaden för hushållens avfall och slam att index
uppräknas. Samtidigt ökar även kostnaderna för renhållningsverksamheten
internt i kommunen. Förbränningsskatten kommer ökas från 75kr/ton till
100kr/ton 2021, och 2022 till 125kr/ton enligt januariöverenskommelsen för
regeringen. Taxan för renhållningsverksamheten är helt avgiftsfinansierad av
Taxan kommer uppräknas för att motsvara ökade kostnader och
förbränningsskatt
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår Tekniska nämnden den 17 september
2020 att besluta att godkänna höjning av renhållningstaxa med index för
renhållningsentreprenaden, ökning av interna kostnader, ökning av
förbränningsskatt för år 2021. Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår också
den 17 september 2020 att tekniska nämnden beslutar att från deponin använda
överskott för att täcka tidigare minusresultat för 2020.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-01
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 124

TK2020/0027

015

Övningshus räddningstjänsten - behovsanalys
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna behovsanalysen och ger tekniska
förvaltningen i uppdrag att inleda en förstudie.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2020 att ge
tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för ett förbättrat
övningsområde för räddningstjänsten. Utredningen ska omfatta hantering
av kostnader, möjlighet till extern finansiering via exempelvis statsbidrag,
samt arbetsmiljöaspekter och därmed tillhörande lagstiftning. Utredningen
ska också ge svar på om det finns intresse hos andra kommuner att förlägga
framtida övningar i Ljungby för att därmed skapa intäkter.
På tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 25 augusti 2020
presenterades en utredning om räddningstjänstens behov av övning och
arbetsutskottet beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med en
utredning om övningshus vid räddningstjänsten i Ljungby. Eftersom ett
övningshus är en investering på ungefär 10 miljoner kronor fördes ett
resonemang på sammanträdet om att arbetet ska lyftas via det ordinarie
budgetarbetet, det vill säga via budgetberedningen. Arbetet med ett övningshus
ska också följa de steg som finns i den kommunala investeringsprocessen. Med
detta resonemang som bakgrund haren behovsanalys tagits fram.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår Tekniska nämnden den 17 september
2020 att godkänna behovsanalysen och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att
inleda en förstudie.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-10
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 125

TK2020/0272

150

Systemledning räddningstjänst
Beslut
Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda vilken form av
systemledning som ska till i Ljungby kommun. Utredningen ska redogöra för kostnader,
förutsättningar och konsekvenser för att ingå i samarbete för systemledning med fokus
på Ljungby kommuns geografiska förutsättningar och resurser.
Sammanfattning av ärendet
För att stärka Sveriges förmåga inom området skydd mot olyckor har regeringen
beslutat om en lagändring när det gäller Lag om skydd mot olyckor (2003:778).
Lagändringen ställer bland annat krav på att kommunen ska ha eller ingå i ett
ledningssystem för räddningstjänst senast 1/1 2022.
Målet från regeringen är att skapa en mer likvärdig och effektiv räddningstjänst.
För att kommunerna ska ha en förmåga att kunna hantera de medelstora
olyckorna eller vissa typer av olyckor effektivt och också kunna hantera flera
samtidiga olyckor krävs att kommunerna ingår i ett ledningssystem för
räddningstjänst. Staten beslutar inte de exakta formerna för hur kommunen ska
lösa denna uppgift. Detta är det i dagsläget kommunen som ska arbeta fram. För
att kunna arbeta vidare med frågan måste ett antal frågeställningar besvaras.
Tekniska nämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta
beslutsunderlag avseende systemledning i samverkan med andra
räddningstjänstaktörer inför tekniska nämndens sammanträde den 30
november.
Tekniska förvaltningen föreslår den 23 november 2020 att tekniska
nämnden beslutar att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda vilken
form av systemledning som ska till i Ljungby kommun. Utredningen ska
redogöra för kostnader, fömtsättningar och konsekvenser för att ingå i
samarbete för systemledning med fokus på Ljungby kommuns geografiska
förutsättningar och resurser.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-23
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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