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Tekniska nämnden

Justerare Lars Nordqvist

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

Nämnd/styrelse Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 11 januari 2021

Överklagningstid 

Anslaget uppsatt 

Anslaget nedtaget

14'januari - $ februari 
fi'januari 2021 

5 februari 2021

2021

Förvaringsplats
för protokollet Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen
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Tn § 1

Fastställande av dagordning

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att dagordningen förändras i enlighet med 
ordförandens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden förslår att optionsavtal för del av Ljungby 13:14 läggs till 
dagordningen. Handlingar skickades ut tillsammans med övrigt beslutsunderlag 
den 7 december 2020, ärendet hanterades även som ett diskussionsärende av 
tekniska nämndens arbetsutskott den 8 december 2020.
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Tn § 2

Informations- och diskussionsärenden

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
1. Projekt överföringsledning. Statusuppdatering.

Förvaltningen redogör för hur arbetet fortgår. Tidplanen har förskjutits 
ungefär ett år som effekt av samråd, fastighetsbesök och dialog med 
markägare, potentiella abonnenter med mera.

2. Verksamhetsberättelse 2020 exklusive resultat.

Avdelningschefer, tekniska chef och ekonom redogör för den 
verksamhet som levererats inom tekniska förvaltningen under år 2020. 
Under tekniska nämndens sammanträde i februari 2021 kommer det 
ekonomiska resultatet att redovisas för att i ett senare skede 
sammanställas med övriga förvaltningars resultat till ett bokslut för år 
2020.

3. Corona/Covid 19-läget

Förvaltningen redogör för de åtgärder som vidtagits och löpande utförs 
inom förvaltningen för att minska risk för smittspridning, bibehålla god 
arbetsmiljö och upprätthålla verksamheterna till kommuninvånare, 
näringsidkare och besökare i kommunen. Särskilt fokus läggs under 
sammanträdet på verksamheterna gata, park och VA/Renhållning. 
VA-chefen berättar att kommunerna i regionen har hjälpts åt med 
ersättare på de tjänster, inom vatten och avlopp, som det bara finns en 
del av i regionen. De rollerna kräver speciell hantering och kunskap. 
Detta har underlättat och fungerat mycket bra.sid

4. Tekniska nämnden informerar

Ordföranden informerar att det kommit in en synpunkt från 
näringsidkare på tillgänglighet kring Bergagatan. Diskussion förs med 
näringsidkare under tiden ombyggnation av Bergagatan pågår för att 
minska påverkan på verksamheterna.

5. Övriga ärenden
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Tn § 3 TK2020/0075 291

Ekebackenskolan, Tillbyggnad - uppdaterad anmodan

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att uppdatera anmodan till 12 Mkr.

Sammanfattning av ärendet
För att kunna bedriva tvåparallell skola F-6 behövs Ekebackenskolan byggas till 
samt delvis byggas om. 2020-03-31 beslutade tekniska nämnden att föreslå för 
kommunfullmäktige att godkänna programfas, investeringsbudget samt att 
projektering och upphandling utförs. Tekniska nämnden beslutade att godkänna 
programarbetet och det preliminära hyreskontraktet.

Som underlag för aktuella beslut finns en anmodan daterad 2020-02-12 med 
avtalets beräknade värde satt till 14 miljoner kronor, vilket är projektets hela 
budget (byggherrekostnader och entreprenadkostnader). Anmodan för 
upphandling av entreprenaden behöver uppdateras med avdrag för bygg
herrekostnader så som projektering, bygglov, anslutningar och besiktnings- 
kostnader. Det belopp som anges i anmodan kan påverka förutsättningarna för 
att teckna avtal och hålla tidplan.

Avtalets beräknade värde i amnodan ändras till 12 Mkr. Då har avdrag för 
byggherrekostnader gjorts, samt en mindre del av de oförutsedda kostnaderna. 
Majoriteten av den del av budgeten som avser oförutsedda kostnader ingår i 
summan i anmodan. Detta för att minska risken för försening.
Vid anbud över 11,1 Mkr utnyttjas medel för oförutsedda kostnader för att 
teckna avtal. Detta kan under utförandefasen medföra att tilläggsäskande krävs 
för oförutsedda kostnader. Vid anbud över 12 Mkr krävs tilläggsäskande för 
utökad budget samt oförutsedda kostnader vilket då kommer att påverka 
tidplanen för projektet med en försening på ca 2 månader.

Tekniska förvaltningen föreslår den 28 december 2020 tekniska nämnden 
följande förslag till beslut: Att uppdatera anmodan till 12 Mkr.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-28

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 4 TK2020/0288 233

Bevarande av skyddsrum under gamla Hjortsberskolan

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna den utredning tekniska 
förvaltningen genomfört på uppdrag av kommunfullmäktige. Utredningen 
skickas till kommunstyrelsen för kännedom och eventuellt fortsatt 
utredning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgetbeslutet inför år 2021 
att tekniska nämnden för i uppdrag i samband med rivningen av gamla 
Hjortsbergskolan utreda möjligheten att bevara befintligt skyddsrum.
Tekniska förvaltningen fastighetsavdelningens ansökan till Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) om lov att avveckla skyddsrum på 
Hjortsbergskolan har avslagits i ett besked. I MSBs beslut skall 
skyddsrummet kvarstå och byggnadens ägare har fortsatt underhållsansvar. 
Som skäl till sitt beslut anförs att kommunens önskan om att avveckla 
skyddsrummet underordnas samhällsnyttan. Beslutet kan enligt 9 kap. 2 § 
lagen om skyddsrum inte överklagas.
I ett missiv, daterad 9 januari 2017, från Regeringskansliet uppdras till 
Försvarsdepartements Försvarsberedningen att inkomma med en rapport 
om Inriktning av totalförsvaret och utformning av det civila försvaret 2021- 
2025.
Sammanfattning av rapporten Ds 2017:66 ”Motståndskraft”, kapitel 14.3 
Skyddsrum och andra skyddande utrymmen, kan vi utläsa följande: - 
Fysiskt skydd i form av skyddsrum fyller alltjämt en viktig funktion i det 
nya befolkningsskyddet. Försvarsberedningen anser att det krävs en 
inventering av skyddsrumsbeståndet och möjligheterna att nyttja andra 
skyddade utrymmen som kan ge ett tillräckligt skydd. - Det framgår också 
att ägaren är skyldig att efter föreläggande vidta de åtgärder som behövs för 
att förbättra skyddsrummets skyddsförmåga. - Försvarsberedningen anser 
att befintliga skyddsrum ska iståndsättas. - Nybyggnation av skyddsrum är 
kostsamt, kräver särskild kompetens och är tidskrävande, vilket ställer krav 
på planering och långsiktighet. MSB bedömer t.ex. att 50 000 nya 
skyddsrumsplatser skulle kosta totalt 500 miljoner kronor och ta tio år 
förutsatt att nybyggnationen kan ske inom ramen för nyproduktion.
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Försvarsberedningen anser därför att nybyggnation av skyddsrum i 
perioden 2021-2025 begränsas och i huvudsak genomförs i områden som 
bedöms särskilt utsatta i händelse av krig i samband med nyproduktion av 
byggnader.
En mer omfattande skyddsrumsverksamhet i enlighet med vad 
Försvarsberedningen föreslår kommer att kräva att uppgifter fördelas från 
MSB till framförallt kommunerna.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 8 december 2020 att 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om tekniska 
nämnden uppdras att riva befintligt skyddsrum på Hjortsbergskolan och 
tillskjuta 2 500 Tkr för att ersätta skyddsrum med ett nytt i den nya 7-9 
skolan samt att rumsfunktionsprogrammet tillåts utökas med 150 
kvadratmeter BTA, utöver de redan beslutande 13 kvadratmeter BTA och 
barn.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-08

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
Kommunstyrelsen
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Tn § 5 TK2020/0291 016

Åtgärd kopplat till nödvatten på särskilt boende

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att 
genomföra åtgärderna nedan. Beslutet innebär att sex fastigheter förbereds för 
mottagande av nödvatten.

Sammanfattning av ärendet
Mellan augusti 2018 och maj 2019 genomfördes ett projekt inom tekniska 
förvaltningen med framtagande av nöd vatt enplan för kommunen. Under detta 
projekt identifierades förbättringsåtgärder för att nödvattenplanen skulle vara 
genomförbar i praktiken. En av dessa åtgärder var att utreda och klargöra 
mottagandet av nödvatten i berörda verksamheter.

I den prioritetsordning som fastställdes klargörs att socialförvaltningens 
verksamhet på särskilda boenden (SÄBO) är av hög prioritet. Därför har 
planeringen börjats för klargöra mottagandet på de sex SÄBO som finns i 
kommunen. I samråd med socialförvaltningens stab diskuterades olika alternativ 
med slutsatsen att en fast installation vore bäst ur personalperspektivet. I dialog 
med fastighetsavdelningen bedöms kostnaden för detta alternativ vara lågt.
För att SÄBO ska kunna ta emot nödvatten behövs, utöver fast installation, en 
hårdgjord yta för uppställning av tank vid krissituationer. Fem fastigheter har 
identifierats ha lämpliga ytor. Den sjätte fastigheten kan komma att behöva vissa 
markarbeten. Sannolikt kan uppställning av tank ske på en närliggande gata. 
Lösningen innebär inga kostnader men gatan skulle vid en kris delvis blockeras. 
Vidare föreslås att åtgärderna finansieras av fastighetsavdelningen och utförs i 
första hand internt inom tekniska förvaltningen och i andra hand av upphandlad 
entreprenör. Efter denna åtgärd kvarstår övriga parter i prioritetsordningen, 
främst primärvårdcentraler samt förskolor och grundskolans lägre årskurser. 
Dialog med berörda kommer initieras under våren 2021.

Tekniska förvaltningen bedömer att detta är den bästa och billigaste lösning sett 
över tid. Lösningen innebär inte väsentligt ökat personalberoende vid en kris, 
varken för socialförvaltningen eller tekniska förvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse 2020-12-07

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 6 TK2020/0095 040

Hyres- och arrenderabatt

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska förvaltningen mandat att sänka 
hyres- och arrendeavgifter med upp till 25 procent för aktörer med 
pandemirelaterade intäktsbortfall inom restaurang- respektive 
upplevelsenäringen. Hyressänkningen gäller under januari till och med 
mars 2021.

Intäktsbortfallet för åtgärden finansieras inom tekniska nämndens budget. 
Tekniska nämnden begär att kommunstyrelsen gör undantag i 
resultatbalanseringen för intäktsbortfall med anledning av detta beslut.

Sammanfattning av ärendet
Covid-19-situationen påverkade många företags omsättning under våren 2020. 
Framförallt fick personalintensiva tjänsteföretag samt handels- och 
restaurangnäringen problem under denna period. Detta gjorde att Ljungby 
kommuns krisledningsnämnd i april 2020 fattade beslut om bland annat att 
”tekniska förvaltningen får mandat att efterskänka upp till 50 procent av hyran 
för utsatta branscher under april-juni”. Beslut fattades också om att 
intäktsbortfallet för respektive åtgärd skulle finansieras inom respektive nämnds 
budget samt att ansvar och beslutsmandat inom respektive verksamhetsområde 
lämnades åter till respektive nämnd i samband med att beslutet överlämnades för 
verkställande. Slutligen uppmanade krisledningsnämnden kommunstyrelsen att 
ge undantag för intäktsbortfall i kommande resultatbalansering med anledning 
av detta beslut.

Som synes ovan gällde beslut om att sänka/efterskänka upp till 50 % av hyran 
för perioden april-juni. Anledningen till detta var att de statliga bidragen för 
hyreskostnader omfattade samma period. Eftersom Ljungby kommuns beslut 
inte heller gällde längre än till juni har frågorna om sänkning av hyror 
aktualiserats på nytt av några aktörer med stora intäktstapp. Frågan från bolagen 
är helt enkelt om det finns möjlighet för kommunen att sänka hyra och 
arrendeavgifter även framöver.
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Ärendet diskuterades på ett extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 30 november 2020. På sammanträdet resonerades om olika 
lösningar för att stötta näringslivet. Det lyftes även vad det kommunägda 
bostadsbolaget kommer att göra för att stötta sina hyresgäster och bolaget har 
meddelat att de kommer att erbjuda 25 % rabatt på hyrorna för pandemi- 
drabbade företag under januari till och med mars 2021. Under diskussionerna 
framfördes att det är viktigt att kommunkoncemen går i takt och det föreslogs av 
denna anledning att fastighetsavdelningen skulle lämna samma hyresrabatt som 
bostadsbolaget.

Tekniska förvaltningen föreslår den 1 december 2020 att tekniska nämnden 
beslutar att tekniska förvaltningen far mandat att sänka hyres- och 
arrendeavgifter med upp till 25 procent för aktörer med pandemirelaterade 
intäktsbortfall inom restaurang- respektive upplevelsenäringen. Hyres- 
sänkningen gäller under januari till och med mars 2021.
Intäktsbortfallet för åtgärden finansieras inom tekniska nämndens budget. 
Tekniska nämnden begär att kommunstyrelsen gör undantag i 
resultatbalanseringen för intäktsbortfall med anledning av detta beslut.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-01

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
Kommuni edningsförvaltningen
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Tn § 7 TK2020/0287 040

Fördelning av tekniska nämndens buffert 2020

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till fördelning 
av buffert 2020. Beslutet innebär att bufferten fördelas enligt följande:
• 430 tkr till räddningstjänsten
• 500 tkr till gatuavdelningen
• 70 tkr till parkavdelningen

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har under år 2020 en tillfällig buffert om 1 200 tkr. Bufferten 
är tänkt att användas för oförutsedda kostnader och det krävs ett beslut av 
tekniska nämnden för att bufferten ska fa fördelas.

Ljungby kommun drabbades under februari och mars 2020 av höga flöden. Det 
var dels smältvatten som ansamlades, men även omfattande regn bidrog till de 
höga vattenflödena. Flera vattendrag svämmade över och omfattande åtgärder 
krävdes för att rädda värdefull infrastruktur från att förstöras. Exempel på den 
typ av infrastruktur som anses som skyddsvärd är gator, vägar, ledningsnät, el- 
och fiberledningar, broar, avloppsreningsverk med mera. Inom tekniska 
förvaltningen vidtogs åtgärder av räddningstjänsten, gatuavdelningen, 
parkavdelningen, exploateringsavdelningen, VA-avdelningen, 
fastighetsavdelningen och avdelningen för administration. Även miljö- och 
byggförvaltningen och kommunledningsförvaltningen involverades i arbetet 
utifrån sina uppdrag. Utöver detta involverades hemvärnet, SMHI, 
Länsstyrelsen, Ljungby Energi AB, Statkraft, Trafikverket med flera i arbetet 
som samordnades av tekniska förvaltningen.

Kostnaderna relaterade till dessa insatser har projektförts på ett särskilt konto. 
Tekniska förvaltningens insatser enligt ovan når inte upp till de belopp som 
ersätts av försäkringsbolag och kommunen måste därmed ensam stå för dessa 
kostnader. Kostnaderna är oförutsedda och omöjliga att förutse och bör rimligen 
inte budgeteras av kommunfullmäktige. Åtgärder vidtas helt rimligt av tekniska 
förvaltningen i syfte att värna det kapital som skattebetalare och abonnenter 
gemensamt äger bundet i infrastruktur. Hanteringen av kostnaderna har tidigare 
ibland hanterats genom tekniska nämndens buffert, ibland genom 
resultatbalansering i kommunstyrelsen.
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Kostnader, 1 565 tkr, relaterade till höga flöden 2020:
• Räddningstjänst 583 tkr
• Fastighetsavdelningen 55 tkr
• VA-avdelningen 177 tkr
• Gatuavdelningen ' 663 tkr
• Parkavdelningen 87 tkr

Tekniska förvaltningen föreslår att räddning, gata och park tillförs medel ur 
bufferten. VA och fastighetsavdelningen har andra finansieringsmodeller och 
bör därmed inte tillföras medel ur tekniska nämndens buffert.

Tekniska förvaltningens förslag till fördelning av buffert är följande:
• Räddningstjänsten 430 tkr
• Gatuavdelningen 500 tkr
• Parkavdelningen 70 tkr

Enligt Verksamhetsplan för Resultatbalansering föreslår tekniska nämnden att 
resterande 200 tkr av tekniska nämndens buffert undantas från 
resultatbalansering för att en buffert ska kunna tillskapas även år 2021. Tekniska 
förvaltningen förutsätter att kostnader relaterade till omfattande oförutsedda 
väderhändelser även fortsättningsvis kommer att behöva hanteras inom tekniska 
nämndens buffert. I kombination med minskad ram för befolkning är 
möjligheterna att tillskapa en tillräckligt omfattande buffert kommande år 
kraftigt begränsade. Tekniska förvaltningen välkomnar dock en tydligare och 
mer förutsägbar hantering av kostnader liknande dessa för höga flöden.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 8 december 2020 att tekniska 
nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av buffert 
2020. Beslutet innebär att bufferten fördelas enligt följande:
• 430 tkr till räddningstjänsten
• 500 tkr till gatuavdelningen
• 70 tkr till parkavdelningen

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-02

Skickat till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 8 TK2020/0302 012

Verksamhetsplan och detaljbudget för år 2021

Beslut
Tekniska nämnden godkänner verksamhetsplanen för 2021.
Tekniska nämnden godkänner detaljbudgeten för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har upprättat en verksamhetsplan och en 
detaljbudget för 2021.
Tekniska förvaltningen får i 2021 års budget ökade anslag till satsning på 
serviceorter, till samhällsutveckling exploatering, underhåll gc-vägar utanför 
tätort, till räddningstjänsten för kompetensutveckling samt för rivningar. 
Budgetförändringama, som är kopplade till ekonomistymingsreglema ger 
kompensation för löneökningar, inflation och kapitalkostnader men avdrag för 
demografi och sänkt intemränta.

Samtliga förvaltningar får minskad ram på grund av minskad befolkning och 
höjd intemhyra. Tekniska förvaltningen har även fått minskad ram för 
lokalbanken och drift av Aspebacken.

Kommunfullmäktige fattade beslut om budget för år 2021 den 23 november 
2020. Tekniska nämndens arbetsutskott behandlade kommunfullmäktiges 
budgetbeslut som ett informationsärende, likaså Verksamhetsplan och 
Detaljbudget 2021, under sitt sammanträde den 8 december 2020. Förvaltningen 
informerade då om de huvudsakliga förändringarna och uppdragen som tilldelats 
tekniska nämnden i budgetbeslutet och om att arbete pågår i förvaltningens alla 
avdelningar med att utarbeta beslutsunderlag inför tekniska nämndens 
sammanträde den 11 januari 2021.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-15 
Detaljbudget 2021 
Verksamhetsplan 2021

Skickat till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign





Sammanträdesprotokoll
2021-01-11

14(16)
tXI LJUNGBY 

KOMMUN

Tekniska nämnden

Tn § 9 TK2020/00263 260

Optionsavtal Ljungby 13:14

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna det preliminärt upprättade 
optionsavtalet mellan Ljungby kommun och EgenLokal AB. Genom avtalet 
godkänner tekniska nämnden att bolaget far option på en del av fastigheten 
Ljungby 13:14 under ett år.

Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska nämndens ordförande att underteckna 
optionsavtalet.

Sammanfattning av ärendet
EgenLokal i Sverige AB önskar förvärva ett ca 20 000m2 stort område med 
industriändamål för byggnation av ett flertal mindre sammanbyggda 
verksamhetslokaler för avstyckning och försäljning inom industriområdet 
Eka.

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till optionsavtal som EgenLokal 
i Sverige AB har undertecknat, se beslutsunderlag. Priset för området kommer 
att baseras på de senaste fastställda tomtpriserna av Ljungby kommun. Optionen 
förutsätter att båda parterna undertecknat ett köpeavtal och-/ eller en 
överenskommelse om fastighetsreglering träffas senast ett år efter optionsavtalet 
undertecknats av båda parter, annars förfaller den.

EgenLokal i Sverige AB:s koncept är byggnation och försäljning av ett flertal 
mindre (70 m2) sammanbyggda verksamhetslokaler. Företaget gör etableringen 
och tar risken, men har ingen egen verksamhet. Däremot möjliggör de en god 
grogrund för småföretag som vill äga sin egen lokal. Satsningar har gjorts runt 
om i landet exempelvis i Borlänge, Mjölby, Nyköping och Skövde. Liknande 
verksamheter finns, men då oftast med andra 
upplåtelseformer.

Näringslivsavdelningen och plan- och byggavdelningen har deltagit i dialogen 
med EgenLokal i Sverige AB.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 
Optionsavtal daterat 2020-11-03

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 10 TK2020/0056 002

Anmälan om beslut fattade på delegation

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av attestuppdrag.

Sammanfattning av ärendet
1. Anmälan av delegationsbeslut rörande attestuppdrag inom driftbudget 

och attestuppdrag inom investeringsbudget. Attestuppdragen har beslutat 
av teknisk chef och gäller från och med den 1 november 2020.
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Tekniska nämnden

Tn§ 11 TK

Meddelanden

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
1. Stämning

Ljungby kommun har via Växjö Tingsrätt emottagit en stämning från 
Hamneda Grus och Åkeri AB. Materialet är omfattande och avser avrop 
av tjänster under åren 2013-2016. Hamneda Grus och Åkeri AB hävdar 
att kommunen begått avtalsbrott. Kommunen har anlitat ett juridiskt 
ombud för att hantera stämningen och kommunens inställning till 
stämningsansökan kommer att redovisas i svaromål till Tingsrätten.
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