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Tekniska nämnden

Tid och plats

Sammanträdesrum Teams.
Tisdagen den 9 februari 2021 kl 9:30 - 13:30

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)

Icke
tjänstgörande
ersättare

Anton Gera (SD)

Övriga delta
gande

Sonja Edén, teknisk chef
Elise Oming, sekreterare
Lisa Åberg, administrativ chef
Katarina Hildebrand, ekonom § 14,15, 16
Mattias Sjögren, planeringschef § 14,15
Pia Davidsson, VA chef § 14,15
Eva Jönsson, fastighetschef § 15, 21
Mathias Thuen, parkchef § 14,15
Mariana Axelsson, kostchef § 14,15
Christer Jonasson, gatuchef § 14,15
Micael Holmstrand, brandinspektör § 14.15
Jakob Ruter, exploateringschef § 14, 15, 18, 20
Elin Neckén, exploateringsingenjör § 19
Ronnie Wallin, förvaltningssekreterare § 22
Tobias Wagner, klimat och utredningsingenjör § 14

Justerare

Lennart Olsson, (KD)

Justeringens
tid och plats

Tekniska förvaltningen 11 februari 2021 kl |Ö'^0

Paragrafer

13-27

Sekreterare

Elise Öming
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Tekniska nämnden

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

Tekniska nämnden
2021-02-09

Överklagningstid

12 februari 2021 - 4 mars 2021

Anslaget uppsatt

11 februari 2021

Anslaget nedtaget

5 mars 2021

Förvaringsplats
för protokollet

Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 13

Fastställande av dagordning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att dagordningen förändras i enlighet med
ordförandens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden föreslår att dagordningen utökas med två infonnationsärenden:
-Fastighetsnära insamling av sopor
-Kajsa Kavat/Torgtomtema
-Hyresavtal Innebandyhall.
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Tekniska nämnden

Tn § 14

Informations- och diskussionsärenden
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Investering 2020, begäran om tilläggsanslag till 2021
Förvaltningen redovisar en del av allt arbete som utförts inom
investeringsprojekt under år 2020. En del projekt har avslutats under
året, andra löper vidare och därmed behöver resterande budget flyttas
vidare till år 2021. Underlaget kommer att överlämnas till
Kommunledningsförvaltningen för vidare hantering och beslut i
kommunfullmäktige.
2. Förändringar - hantering planavtal.
Miljö och byggförvaltningen kommer att ta över hanteringen av
planavtal. Planavtal reglerar kostnader förknippade med att ta fram en
detaljplan. Avtal kan upprättas med exploatör, internt brukar planavtal
inte upprättas, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning regleras istället
i dialog mellan förvaltningarna.
3. Corona-hantering inom tekniska förvaltningen, utvärdering.
Redogörelse för utvärdering av tekniska förvaltningens organisation och
åtgärder i samband med corona pandemi (perioden feb-sep 2020).
Organisation och bakgrund redogjordes för. Utvärdering har skett i
tekniska förvaltningens ledningsgrupp samt vid stabsmöte för första
”vågen” och sammanställts i dokument.
Generellt har vi arbetat klokt och bra, både som förvaltning och i
samverkan med andra aktörer inom och utom kommunen. Några
förbättringsområden som identifieras berör dialog mellan förvaltningar
och direkt samverkan i vissa specifika frågor. Principen inom
förvaltningen har varit ”Vi gör det vi kan där vi kan och när vi kan.”

4. Fastighetsnära insamling av hushållsavfall
Regeringen har beslutat att kommunerna ska ta över pappersinsamling
from 2022-01-01. Det har därför blivit bråttom att finna en lösning för
denna hantering. Vi kommer inte få någon budget från statligt håll, utan
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Tekniska nämnden

utan kommer att behöva finansiera detta med höjd taxa. Det är viktigt att
den nya modellen för insamling blir lätt att förstå, så att stora delar av
avfallet sorteras. Möjligheten att samarbeta med andra kommuner ska
ses över i detta arbete, samling för att göra det lätt för invånarna att
förstå, så att det blir rätt insamlat.
5. Tekniska nämnden informerar
Hyresavtal innebandyhallen.
Förvaltningen informerar om innebörden av avtalet och att arbete pågår
för finna samsyn.
6. Övriga ärenden
Försäljning av före detta förskolan Kajsa Kavat/Torgtomtema
Det har kommit in synpunkter på att Kajsa Kavat och Halva huset
planeras att säljas. Kulturmiljöplan, detaljplan och olika möjligheter
diskuteras. Miljön är en av de äldsta bevarade stadsmiljöerna i Ljungby.
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Tekniska nämnden

Tn § 15

TK2021/0004

040

Bokslut 2020. Resultat och verksamhetsberättelse
Beslut
Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till bokslut 2020 för tekniska
förvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till bokslut 2020. Resultatet för
tekniska förvaltningen uppgår till minus 34 067 tkr. (Resultat exklusive
Söderleden - 1 672 tkr.) Resultatet per avdelning är fördelat enligt följande:
Tekniska nämnden +707 tkr
Administrativa avdelningen +1 714 tkr
Planeringsavdelningen +725 tkr
Exploateringsavdelningen +7 431 tkr
Gatuavdelningen - 29 728 tkr (+2 666 tkr exklusive Söderleden)
Parkavdelningen -90 tkr
Räddningstjänsten +252 tkr
Kost avdelningen -7 688 tkr
Fastighetsavdelningen-831 tkr
VA- och renhållningsavdelningen -6 558 tkr

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-05
Verksamhetsberättelse 2020
Redovisning av arbetet med hållbar utveckling under 2020
Ekonomiredovisning, drift 2020
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsen
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Tekniska nämnden

Tn § 16

TK2020/0072

040

Fordonsplan 2021, revidering enligt fullmäktiges
budgetbeslut
Beslut
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra revideringar i
fordonsplanen med syfte att göra de prioriteringar som krävs för att hålla
sig inom den av fullmäktige beslutade ramen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade beslut om budget för år 2021 den 23 november
2020. Fordonsplanen är en del i investeringsbudgeten som beskriver vilka
fordon som behöver köpas in det kommande året. Fordonplanen redogör
också för de långsiktiga fordonsbehoven. Planen är utarbetad för att skapa
förutsägbara kostnader för fordon och för att undvika stora oförutsedda
utgifter som kan uppkomma om fordonsflottan tillåts åldras alltför kraftigt.
Tekniska nämndens förslag till budget för fordon var 8.65 mkr för år 2021,
kommunfullmäktige beslutade genom budgetbeslutet att avsätta 6.9 mkr till
fordon under år 2021. Differensen är dänned 1.75 mkr och det krävs
prioriteringar för att säkerställa att de viktigaste fordonsinköpen genomförs
medan andra får vänta. Tekniska förvaltningen bedömer att det är en
tjänstemannafråga att göra prioriteringar avseende fordonsinköp inom
tilldelad ram.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn§ 17

TK2020-0156

050

Upphandling av bas-fordon

Beslut om tilldelning
Beslut
Tekniska nämnden godkänner att tilldelningsbeslut enligt avslutad upphandling
undertecknas. Tekniska nämnden beslutar att godkänna upphandling av bas
fordon till räddningstjänsten enligt anmodan. Finansiering sker inom
investeringsbudget avseende fordon. Tilldelningsbeslut undertecknas tidigast
efter att kommunfullmäktige fattat beslut om budget for år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade i september år 2020 att upphandla ett bas-fordon
till räddningstjänsten. Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 om
investeringsbudget för år 2021. Den godkända investeringsbudgeten för fordon
är lägre än den budget tekniska nämnden föreslog kommunfullmäktige att
besluta, vilket leder till att prioriteringar behövs. Tekniska nämnden föreslog att
4.5 mkr skulle avsättas till upphandling av bas-fordon. Förvaltningen har nu
omprioriterat medel inom fordonsplanen då detta fordon bedöms vara ett av de
högprioriterade i tekniska förvaltningen, på så sätt kan tilldelningsbeslut fattas.
Räddningstjänsten har i arbetet med upphandlingsunderlaget strävat mot ett
avskalat basfordon med minimal utrustning som ändå hjälper personalen att
utföra jobbet under många år framöver. Räddningstjänsten har nu tillsammans
med upphandlingsenheten upphandlat basfordonet och tilldelningsbeslut
behöver fattas innan avtal med leverantör kan tecknas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-05
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Upphandlingsenheten
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Tekniska nämnden

Tn § 18

TK 2020/0261

290

Bostadshuset i Sickinge. Avvakta med avstyckning och
försäljning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att avvakta med försäljning tills dialog med
miljöförvaltning och ridklubb är klar.
Sammanfattning av ärendet.
Tekniska nämnden har beslutat 2020-11-03 att sälja en fastighet i Sickinge,
gamla ridlärarbostaden. Tekniska förvaltningens arbetsutskott beslutar att
arbetet med avstyckning och försäljning av denna fastighet pausas tills dialog
med miljöförvaltning och ridklubb är klar.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-01
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 19

TK2020-0234

250

Markanvisningstävling gällande Torg 11:23, före detta
Bergagården
Beslut
a) Tekniska nämnden beslutar att godkänna bifogat beslutsunderlag till
markanvisningstävling för Torg 11:23 och uppdra åt exploateringsavdelningen
att genomföra tävlingen.
b) Tekniska nämnden beslutar att uppdra till exploateringsavdelningen att
försöka få till stånd en ledningsflytt för E.ON:s ledningar samt ett avtal gällande
transformatorstationen.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun äger fastigheten Torg 11:23 (Bergagården i Lagan). På
fastigheten finns en byggnad som tidigare har använts framförallt till särskilt
boende. I dagsläget hyrs en del av byggnaden ut till Nordic Road Safety AB.
Kommunen har inget långsiktigt behov av fastigheten och den bör därför
avyttras.
Kommunen har låtit genomföra en besiktning av byggnaderna på fastigheten. En
del åtgärder bör vidtas, men inget direkt rivningsbehov anses föreligga.
Exploatören ombesörjer kostnader för eventuell rivning inklusive rivningslov.
Oavsett om exploatören önskar bibehålla, ta bort eller utöka befintlig bebyggelse
behövs en ny detaljplan tas fram imian en försäljning är möjlig, då detta är
beroende på ändamålet i befintlig detaljplan. Mot bakgrund härav föreslår
tekniska förvaltningen att detaljplanen bekostas av kommunen och tas fram
tillsammans med exploatören/köparen samt att försäljningen ska föregås av en
markanvisningstävling. Valet av den exploatör som ska anvisas fastigheten görs
utifrån 1) erbjuden köpeskilling och 2) presenterade idéer över
användningen/ut vecklingen över området. Viktning femtio procent på båda
parametrarna. Utvärdering av tävlingsbidragen görs i samråd med miljö- och
byggförvaltningen.
Beslutsunderlag
1 .Tj änsteskrivelse daterad 2021-01-13
2. Översiktskarta
3. Karta E.ON ledningar
4. Utkast markanvisningstävling
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 20

TK2021-0020

253

Försäljning avseende del av Berghem 1:7,
Norrminerva 1 AB
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
a) att försälja del av Berghem 1:7, om ca 5738 m2 för 1 009 888 kr till
Norrminerva 1 AB och på övriga villkor enligt bifogat
beslutsunderlag
b) att uppdra åt Tekniska nämndens ordförande att underteckna
köpeavtalet.
c) att uppdra åt exploateringschefen att underteckna köpebrev och där
till övriga erforderliga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Norrminvera 1 AB vill förvärva en del av Berghem 1:7, på Rosendals
handelsområde för byggnation av ett paddelcenter. Tekniska förvaltningen har
tagit fram ett förslag till köpeavtal som Norrminvera 1 AB har undertecknat, se
beslutsunderlag. Priset om 1 009 888 kr är beräknat utifrån områdets storlek om
5738 m2 och ett kvadratmeterpris om 176kr/m2 för mark inom detaljplanelagt
område i Ljungby som är grovplanerat och har skyltläge längs med E4:an, enligt
2020 års taxa. Området ska styckas av för att bilda en egen fastighet som sedan
köpebrev och lagfart kan grundas på.
Tillträde sker när erforderlig kommunal instans godkänt avtalet och betalning
inkommit. För att köparen ska bli lagfaren ägare krävs även att
lantmäteriförrättning vinner laga kraft och byggnadsskyldigheten uppfylls.
Köparen har inkommit med skisser som passar bra in för ett företag som önskar
förvärva mark för handel/besöksverksamhet i skyltläge. Priset är enligt gällande
taxa. Näringslivsavdelningen och plan- och byggavdelningen är informerade om
etableringen och instämmer i att detta är en bra placering och etablering för
Ljungby kommun. Näringslivsavdelningen och plan- och byggavdelningen är
informerade om etableringen och instämmer i att detta är en bra placering och
etablering för Ljungby kommun.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskri velse
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 21

TK2021/0027

050

Upphandling av investeringsprojekt, summa i anmodan
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska förvaltningen tillsammans med
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda principer för upphandling av
framtida projekt för att få samsyn i strategi frågan.

Sammanfattning av ärendet
Det finns olika sätt att hantera upphandling av investeringsprojekt. Ett
resonemang förs för att finna ett sätt som i minsta möjliga utsträckning ökar
risken för tilläggsäskande, försening, höga anbud och liknande. Utrymme
för byggherrekostnader och oförutsedda kostnader behöver inrymmas i
budget.
Det belopp som anges i anmodan kan påverka förutsättningarna för att
teckna avtal, hålla tilldelad budget och tidplan. Beloppet i anmodan är alltid
ett beräknat värde. Olika förutsättningar som t.ex. hög/lågkonjunktur,
pandemi samt andra faktorer kan medföra anbud, som skiljer sig mot det
beräknade värdet i anmodan.
Tekniska förvaltningen vill tillsammans med
kommunledningsförvaltningen utreda principer för upphandling av framtida
projekt för att få en samsyn och strategi frågan.
Beslutsunderlag
Presentation 2021 -01 -26
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

XXX
_

LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-02-09

13(19)

Tekniska nämnden

Tn § 22

TK2020-0095

040

Coronarelaterat stöd till näringslivet

Allmän platsmark
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att inte ta ut någon avgift för hyra av allmän
platsmark under 2021 för uteserveringar eller för de butiker som anordnar
tillfällig försäljning utomhus. Beslutet gäller näringsidkare inom krisdrabbade
branscher.
Intäktsbortfallet för åtgärden beräknas till cirka 125 tkr och finansieras inom
tekniska nämndens budget. Tekniska nämnden begär att kommunstyrelsen gör
undantag i resultatbalanseringen för intäktsbortfallet med anledning av detta
beslut.
Sammanfattning av ärende
Under hela 2020 utredde Ljungby kommun olika sätt att stötta näringsidkare
som har drabbats extra av hårt av effekterna av pandemin och flera beslut om
stöd till näringslivet har fattats. Bland annat fick tekniska nämnden mandat att
besluta om sänkning av hyror för drabbade näringsidkare som hyrde lokaler av
fastighetsavdelningen under perioden april till och med juni 2020 och tekniska
nämnden har också beslutat om hyreslättnader för första kvartalet 2021.
Dessutom gav krisledningsnämnden i april 2020 tekniska förvaltningen mandat
att ”efterskänka avgiften för 2020 för tillstånd för uteserveringar för de
restauranger som har sökt sådant tillstånd”.
Eftersom pandemins effekter har blivit mer långvariga än vad som kunde
förutspås under våren 2020 har de drabbade branscherna fortsatt att ha
bekymmer och önskemål från näringsidkare har fortsatt att komma till
kommunens kännedom. Eftersom beslutet om borttagande av avgift för tillstånd
att använda allmän platsmark som fattades i april 2020 endast gällde förra året
har även denna fråga aktualiserats på nytt fast denna gång gällande nuvarande
år. Att stötta näringslivet genom denna typ av efterskänkning av avgifter är
också ett tydligt sätt att även under pandemin sträva mot kommunens vision om
befolkningstillväxt och att visa ytterligare intentioner när det gäller
fokusområdet ”näringsliv”.
Förslag till finansiering för eventuella åtgärder inom ovan nämna områden
saknas. Tekniska nämnden bör därför begära att kommunstyrelsen gör undantag
i resultatbalanseringen för intäktsbortfall med anledning av detta beslut.
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Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-20
Skickat till
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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Tn § 23

TK2021/0012

317

Upphandling ramavtal av LED-gatubelysning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anmoda upphandlingsenheten att handla upp nytt
ramavtal av LED-gatubelysning med avtalstiden 5 år. Beräknad kostnad för
upphandlingen är cirka 18 miljoner kronor totalt under hela avtalstiden. Efter
avslutad upphandling tecknas tilldelningsbeslut och avtal av teknisk chef.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande delegationsordning krävs beslut om upphandling av LEDbelysning av Tekniska nämnden.
Light Emitting Diodes gatubelysning LED är energi effekti vt, har lång livslängd
och skapar bättre färg och ett bättre ljus än typiska högtrycksnatrium gatlyktor
(HPS). Nackdelarna med HPS armatur är att de energikrävande och har ett
orange ljus, som gör det svårt att se färger och ger inte ett optimalt ljus. LED ger
ett svalare, vitt ljus, som gör det lättare att se färger till skillnad mot HPS
gatubelysning. LED sprider ljuset över marken och körbanan medan HPS
armaturer lyser mest rakt under lampan.
Genom att byta gatubelysningar i Ljungby kommer vi att minska vårt utsläpp,
spara energi och underhållningskostnader. Gatorna kommer också att bli säkrare
och få ett bättre ljus. Tillsammans ger detta en vinst både för kommunen, miljön
och för invånarna.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-14
Skickat till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 24

TK2021-0008

050

Upphandling ramavtal för däck och däckservice
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anmoda upphandiingsenheten att handla upp nytt
ramavtal av däck och däckservice med en avtalstid på 3+1 år. Beräknad kostnad
för upphandlingen är cirka 1,1 miljon per år. Efter avslutad upphandling tecknas
tilldelningsbeslut och avtal av teknisk chef.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande delegationsordning krävs beslut om upphandling av däck och
däckservice av Tekniska nämnden.
Gatuavdelningen handhar genom fordonsenheten de flesta av kommunens
fordon. Upphandlingen avser samtliga fordon inom Ljungby kommun samt
kommunala bolag, vilket rör sig om drygt 250 tunga och lätta fordon.
Upphandlingen avser nya däck i olika storlekar, arbete som utförs i samband
med däckbyte mm och förvaring av hjul till tunga fordon, däckhotell. Det
handlar om fordon på gatuavdelningen, VA avdelningen, Socialförvaltningen.
Det avser då även tunga fordon som ägs av kommunen och används inom
verksamheten. Upphandlingen avser nya däck i olika storlekar, arbete som
utförs i samband med däckbyte mm och förvaring av hjul till tunga fordon,
däckhotell.
Genom att göra upphandling av däck och tjänster i samband med däck
säkerställer man att däck av god kvalitet finns tillgängliga, när de behövs och att
de hanteras och förvaras på ett sätt som bibehåller deras kvalitet.
Detta ger säkra fordon for kommunens anställda och att arbetet som ska utföras
kan göras på ett bra inte minst säkert sätt.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-19
Skickat till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 25

TK2021-0025
TK2021-0026

103
103

Medborgarinitiativ
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att
utreda medborgarinitiativen om flera grillplatser i Bräkentorp och
förbättrad digital information om vägarbeten.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens presidium har valt ut två medborgarinitiativ för tekniska
nämnden att bestämma om de ska utredas vidare eller ej.
Medborgarinitiativ 1 är ett förslag om att fler grillplatser eller liknande anläggs
vid Bräkentorpsjön. De grillplatser som finns idag är ofta upptagna och intresset
för friluftsliv är stort. Detta initiativ är kompletterat med en möjlig
delfinansiering.
Medborgarinitiativ 2 är ett förslag som innebär att de väg- och gatuarbeten som
pågår i kommunen märks ut så att informationen blir tillgänglig i bilamas GPSutrustning. Detta skulle innebära färre felkömingar och omvägar.
Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ om fler grillplatser i Bräkentorp
Medborgarinitiativ om förbättrad digital information om vägarbeten
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 26

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 januari 2021.
2. Anmälan av fullmakt utfärdad till Tom Grundell juridiskt ombud.
Fullmakten är daterad 2021-01-26
3. Anmälan av fullmakt utfärdad till advokat Martin Jonsborg. Fullmakten
är daterad 2021 -01 -26
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Tekniska nämnden

Tn § 27

Meddelanden
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Beslut från Justitieombudsmannen
2. Svaromål till Tingsrätten
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