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Tekniska nämnden

Tid och plats

Sammanträdesrum Teams/Bolmen.
Tisdagen den 9 mars 2021 kl 8.00 - 12.00

Beslutande

Lars-Ove Johansson, (C), ordförande, ej § 30
Gunilla Åström (M), ordförande § 30
Lars Nordqvist (M)
Benny Johansson (M)
Lennart Olsson (KD)
Gun Lindell (S)
Ann-Charlott Henrysson (S)
Anita Wanderoy (S)
Lars-Åke Långh (S), inte kl 8.00-8.20, §29 punkt 1, §§ 30-31
Stefan Karlsson (MP), ersättare för Lars-Åke Långh (S) kl 8.00-8.20 §29
punkt 1, §§ 30-31
Krister Salomonsson (SD)
Jan Lorentzson (SD)

Icke
tjänstgörande
ersättare

Övriga delta
gande

Justerare
Justeringens
tid och plats

Thomas Hermansson (M)
Rolf Kimnäs (SD)
Stefan Karlsson, (S) § 29 punkt 2 och framåt, §§ 32-41
Anton Gera (SD)
Sonja Edén, teknisk chef
Elise Oming, sekreterare
Lisa Åberg, administrativ chef
Patrik Svedenskiöld § 29
Maritha Davidsson § 30, 31
Jeannette Erich, § 32, 33
Micael Holmstrand § 29
Pia Davidsson § 34,35
Eva Jönsson § 29
Tobias Wagner § 36
Elin Nécken § 37
Jakob Ruter § 29, 38
Katarina Hildebrand § 29,39
Ronnie Wallin § 29
Benny Johansson
Tekniska förvaltningen 10 mars 2021

Paragrafer

28-41

Sekreterare

Elise Oming
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Tekniska nämnden

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

Tekniska nämnden
2021-03-09

Överklagningstid

12 mars 2021 - 1 april 2021

Anslaget uppsatt

11 mars 2021

Anslaget nedtaget

2 april 2021

Förvaringsplats
för protokollet

Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen

terandes sign

XII LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-03-09

3(23)

Tekniska nämnden

Tn § 28

Fastställande av dagordning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att dagordningen förändras i enlighet med
ordförandens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden föreslår att ändra ordningen så att punkt 8 och 9 byter plats och
punkt 18 och 19 byter plats.
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Tekniska nämnden

Tn§ 29

Informations- och diskussionsärenden
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Dataskyddsförordningen Schremms Il-målet
Den 16 juli 2020, meddelade EU-domstolen sin dom i det så kallade
Schremms Il-målet där domstolen slog fast att Privacy Shield-avtalet
mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när
dessa förs över till tredjeland, till exempel USA. Detta kommer att
påverka arbetet i kommunen. Arbetet med att hantera detta är igång på
alla förvaltningar.
2. Systemledning, ny innebörd i Lagen om skydd mot olyckor
Räddningstjänsten redogör för innebörden av den nya lagen. Den innebär
att kommunerna måste ha en bättre beredskap och samverkan för att
kunna möta stora allvarliga händelser, tex stora bränder, höga
vattenflöden. För att det ska kunna fungera kan flera kommuner och
andra aktörer behöva samverka och tillsätta resurser. En analys kommer
att för göras för att kunna se hur man kan lösa samverkan i regionen.
3. Intemhyran
Förvaltningens fastighetschef redogör för hur förändringen av
intemhyroma under senaste åren har sett ut och även för de medel som
fördelats till förvaltningarna.
4. Förvaltningen redovisar fastighetsprojekt i aktivt skede.
Harabergsområdet: På området ska byggas förskola, särskilt boende
och trygghetslägenheter. Projektering pågår. Projektet flyttas enligt
fullmäktigebeslut till Ljungbybostäder för vidare projektframdrift. 24 plan.
Holmsborg i Lagan: Projektet består av sanering, rivning av flera
byggnader och nybyggnation av gruppbostäder mm. Tidplan, budget,
status redovisas.
Renovering Brunnsgårdens kök: Projektet befinner sig i
genomförandefas. Totalrenovering, ventilation, kylaggregat, VS mm.
iterandes sign
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Projektet finansieras inom budget för reinvesteringar. Tidplan, status,
budget redovisas.
Renovering Åbrinkens i Lagan: Tak, plåtarbeten, solceller,
laddstolpar, ventilation. Även detta projekt finansieras inom budget
för reinvesteringar.
Hjortsbergskolan 7-9: Nybyggnation av högstadieskola. Projektering
pågår. Både rivning och byggnation ska upphandlas.
Modulbyggnadema ska bort, tegelbyggnaden ska rivas,
skyddsrummet måste hanteras.
Regnbågens förskola. Förskola med åtta våningar, tillagningskök i
två plan. Den gamla förskolan ska rivas i samma entreprenad.
Projektet befinner sig i genomförandefas och ska vara klart för
inflyttning efter sommaren 2021. Tidplan, budget, status redovisas.
Ekebackenskolan om- och tillbyggnad: Antalet klassrum utökas för
att två klasser i varje årskurs ska möjliggöras. Upphandling pågår.
Skolverksamheten är igång samtidigt som arbetena pågår. Budget,
tidplan och status redovisas.
Kulturhuset Grand, om- och tillbyggnad: Cafeteria, scen, kapprum,
tillgänglighetsanpassningar med mera ska utföras. Gammal byggnad
som bjuder på ständiga överraskningar. Försenad leverans av vissa
varor från Storbritannien, utmaningar avseende konstruktion och
ventilation mm gör att budget inte kan hållas. Slutbesiktning i slutet
av april. Tidplan, status och budget redovisas.

5. Yttrande om översiktsplan
Tekniska förvaltningen redogör för yttrande om kommunens
granskningsförslag avseende översiktsplanen 2035.
6. Resultatbalansering 2020 till 2021.
Förvaltningen presenterar de summor som lyfts för hantering i samband
med kommunstyrelsens beslut om resultatbalansering under våren 2021.
Verksamhetsplan för resultatbalansering innebär att hela underskottet
från ett år ska tas med till nästa år, medan överskott hanteras genom att
kommunstyrelsen tilldelas 1/3 av överskottet, nämnden 1/3 och
avdelningen 1/3. Förvaltningen har begärt några undantag från
resultatbalansering, dessa undantag redovisas för arbetsutskottet.
7. Mål uppföljning, tekniska nämnden 2020
Förvaltningen redovisar måluppföljningen för år 2020. Målen är
kopplade till de globala målen och kommunens visionsmål. Över lag har
de flesta mål uppnåtts, även om enstaka avvikelser uppkommit till följd
av exempelvis pandemin.
;terandes sign
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8. Tekniska nämndens kämuppdrag
Tekniska förvaltningen kommer under år 2021 att formulera och
förtydliga kämuppdrag för varje avdelning. Arbetet ingår i
visionsstymingen. Genom tydliga kämuppdrag blir det lättare att
prioritera bland arbetsuppgifter, knyta an nyckeltal till varje verksamhet,
att följa upp verksamheterna och att skapa en känsla av sammanhang och
yrkesstolthet. Tekniska nämnden kommer att leda arbetet utifrån den
politiska aspekten.
9. Tekniska nämnden informerar
Arbetet med stämningen från Hamneda grus och åkeri pågår.
10. Övriga ärenden
Jakträtten på Bredeman. Fråga hanteras inom förvaltningen.
Papperskorgar vid Brunnsgården. Möjlighet att lyfta önskemål i
synpunktshanteringen.
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Tn § 30

TK2020-0185

103

Enkelrikta trafiken på Oxtorget
Svar på medorgarinitiativ
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att en mer ingående utredningen om trafikflödet på
Oxtorget genomfors i samband med kommande ombyggnation.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarinitiativ om att enkelrikta trafiken på Oxtorget i Ljungby har
inkommit. Skälet som anges är att underlätta flödet av trafik.
Tekniska nämndens beslutar den 6 oktober att ge tekniska förvaltningen i
uppdrag att utreda frågan.
Tekniska förvaltningen ska inom centrumplanens genomförande, projektera och
bygga om Oxtorget, i dagsläget ligger detta i budgetplanen under år 2024/2025.
Utredningen om att enkelrikta Oxtorget bör göras i samband med projekteringen
av denna ombyggnation.
Planeringsavdelningen har inte fått in några andra synpunkter på flödet av trafik
på Oxtorget än detta medborgarinitiativ de senaste åren. Olycksstatistiken visar
inte heller att det skett några olyckor med mötande trafik. För att få en förståelse
för en förändring av trafikflödet genom till exempel en enkelriktning bör
förändringen även synas i utformningen av parkeringen, annars är risken stor att
bilisterna kör som i dag, av gammal vana, vilket kan medföra stora problem. På
en enkelriktad parkering ska det vara naturlig att bara köra åt ett håll, som till
exempel på Rune B Johanssons gata där parkeringsrutoma är snedställda i
körriktningen.
Tekniska förvaltningen föreslår att en mer ingående utredning kring trafikflödet
på och i anslutning till Oxtorget genomförs som en naturlig del i samband med
kommande ombyggnation vilket ger större förutsättningar att få till en bra och
varaktig lösning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-11
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Initiativtagaren
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Tn § 31

TK22020-0190

103

Trottoarer på Heimdalsgatan.
Svar på medborgarinitiativ
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att återställa Heimdalsgatans trottoarer så fort
finansieringen för detta finns.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarinitiativ om att återställa trottoarerna utmed Heimdalsgatan i
Ljungby har inkommit. Skälet som anges är att förbättra trafiksäkerheten.
Tekniska nämndens beslutade den 6 oktober att ge tekniska förvaltningen i
uppdrag att utreda frågan om trottoar på Heimdalsgatan i Ljungby. I utredningen
ska det klargöras om det finns principer för när det ska finnas trottoarer eller
inte. Vid ett möte den 9 oktober mellan gatuchefen, projekteringsledaren och
gatuingenjör togs principer fram för hur och i vilka fall som trottoarer ska
återställas. Enligt dessa principer ska Heimdalsgatan återställas med trottoarer
på båda sidor gatan.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-11
Bilaga Mötesanteckningar från mötet den 9 oktober 2020.
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Initiativtagaren
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Tn § 32

TK2021-0054

310

Ljungby kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
på Hantverkaregatan i Ljungby stad
Beslut
Tekniska nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift 0781 2021:6 om
parkeringen på Hantverkaregatan i Ljungby och 0781 2021:7 om förbud mot att
parkera på Hantverkargatan i Ljungby.
Sammanfattning av ärendet
Näringsidkare kring Bergagatan har framfört behov av korttidsparkering på
några parkeringsplatser. För att inte gynna någon enskild föreslår tekniska
förvaltningen att korttidsparkeringar anläggs på Hantverkaregatans norra sidan
mellan 14m och 45m väster om Bergagatan.
Enligt förslaget far fordon parkeras under högst 1 timme i följd.
Tidsbegränsningen gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan
klockan 8 och 21, vardag före sön- och helgdag och sön- och heldag mellan
klockan 17 och 21. Idag gäller parkeringsförbud på den sträckan som är reglerad
tillsammans med förbud att parkera i vändplatsen vid Oxtorget i den lokala
trafikföreskriften 0781 2009:25. Därför ska beslutas även lokala
trafikföreskriften om förbud mot att parkera i Vändplatsen vid Oxtorget medan
den lokala trafikföreskriften 0781 2009:25 skall upphöra gälla
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021 -02-12
Bilagor:
0781 2021:6 om parkeringen på Hantverkaregatan i Ljungby
0781 2021:7 om förbud mot att parkera på Hantverkaregatan i Ljungby
0781 2009:25 om förbud att parkera fordon på Hantverkaregatan
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn§ 33

TK2021-0053

310

Upphävande av lokala trafikföreskrifter på
Fågelsångsvägen
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att fastställa lokal trafikföreskrift 0781 2021:9
om upphörande av lokal trafikföreskrift 0781 2012; 17 om hastighet på
Fågelsångsvägen i Ljungby kommun.
Sammanfattning av ärendet.
Med anledning av förskoleverksamhet på Fågelsångsvägen i Ljungby stad
lagt ned föreslår tekniska förvaltningen att 30 km i timmen mellan 35 meter
norr om Blåmesvägen och Domherrevägen i Ljungby stad ska upphöra att
gälla.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-12
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 34

TK2021-0043

452

Gemensam renhållningsstrategi för Ljungby och Alvesta
kommuner
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna utredningsuppdraget och föreslår
kommunstyrelsen att göra detsamma.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 22/12-2020 att kommunerna ska, from den 1 januari
2022, tillhandahålla ett system med ”lättillgängliga” insamlingsplatser för att
samla in utsorterat returpapper från hushåll och verksamhetsutövare. 90% av det
insamlade returpappret ska materialåtervinnas. Samtidigt pågår en utredning där
kommunerna föreslås att redan 1 januari 2023, samla in förpackningar
fastighetsnära med ersättning från producenterna.
Ljungby och Alvesta kommuner har idag samma renhållningssystem i form av
optisk sortering. En hel del samarbete finns redan idag kring systemet.
Utredningen avser hur både Ljungby och Alvesta kommun kan ge
kommuninvånarna en kostnadseffektiv fastighetsnära insamling av returpapper,
förpackningar och även i framtidssäkra systemet för fler avfallsslag genom
optisk sortering.
Ett samtidigt införande av alla avfallsslag är angeläget och i samband med det
skapa en kommunikationsplan och andra insatser för en ökad medvetenhet om
vikten av hållbara handlingar kring det avfall som produceras.
I utredningen ingår även att säkerställa den ersättning som är möjlig att få från
de producentansvariga kopplade till hushållsnära insamling.
I utredningen ingår även att undersöka och utvärdera nedbrytningsbara påsar.
Ljungby och Alvesta kommun avser att införa fastighetsnära insamling av
förpackningar och returpapper samtidigt, inte två år efter varandra.
Med tanke på de mål kommunerna antagit i sina styrmodeller kring ett hållbart
samhälle enligt målen i Agenda 2030 så behöver ytterligare steg tas för att
stimulera hushåll och företag att arbeta för ökad återvinning av avfall. Den
fastighetsnära insamlingen av avfall från hushållen bidrar till ökad service för
kunderna, bättre kvalitet i sortering, vilket i sin tur ger tydliga tecken på lägre
kostnader i hantering och förbränning och därmed lägre koldioxidutsläpp.

LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-03-09

12(23)

Tekniska nämnden

Finansiering av utredningen sker genom driftbudgeten, utredningen utförs av
egen personal. Om utomstående hjälp behövs sätts kostnaden under
investeringsmedlen för utbyggnad av den optiska sorteringen. Investeringsbeslut
om utbyggnad av den optiska sorteringsanläggningen sker i separat
tjänsteskrivelse.
Förvaltningen har varit i kontakt med Alvesta kommun och Alvesta
renhållningsbolag,
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av 2021-03-04
Uppdragsbeskrivning -Gemensam renhållningsstrategi för Ljungby och Alvesta
kommuner
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsen
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Tn § 35

Tk2021-0095

452

Ny lagstiftning om kommunalt ansvar att samla in
returpapper samt investering i optisk
sorteringsanläggning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ärendet går vidare till kommunfullmäktige, via
kommunstyrelsen, för beslut om tilläggsanslag i investeringsbudgeten för 2021
om 15 miljoner för utbyggnad av optisk sorteringsanläggning för returpapper
med mera.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat att alla kommuner ska överta insamlingen av
returpapper från och med den 1 januari 2022. Returpapper är dags- och
veckotidningar, reklamblad, magasin, olika kataloger och liknande samt
broschyrer och skriv/ritpapper.
I och med regeringens beslut om kommunalt ansvar för returpapper kommer
avdelningen se över möjligheten att samla in även förpackningar fastighetsnära.
En lag kommer 2023, att detta så ska ske, antingen i kommunal regi, via
producentansvar eller en blandning därav. Kommunen kan redan nu bölja samla
in förpackningsmaterial åt producenterna även om utredning pågår. Samtidigt
införande av alla förpackningar inklusive returpapper ger en ökad återvinning,
minskar på frågetecken om vem som har ansvar för vad och var förpackningar
ska lämnas. Kommunen får mindre kommunikationsinsatser och behöver ta
fram mindre informationsmaterial om allt införs på en gång istället för två år
efter varandra. I arbetet är även Alvesta kommun intresserade att delta då vi har
samma system. Det finns synergieffekter med samarbetet vad som gäller
informationsinsatser och informationsmaterial samt pås-upphandling.
För att nå startdatum 1/1-22 med fastighetsnära insamling av förpackningar
måste projektet löpa på parallellt, med de olika delarna som krävs, dvs politiska
beslut, påsförsök, ersättningsnivåer för insamlat material, upphandlingar och
taxeberäkningar, detta måste ske så gott som samtidigt med varandra. För
kostnaden att bygga ut den optiska färgsorteringsanläggningen har avdelningen
efterfrågat ett kostnadsuppslag, samtidigt måste byggnaden förses med portar
och containers. Kostnaden för allt detta uppskattas till 15 miljoner.

LJUNGBY
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av 2021-02-18
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunfullmäktige
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Tn § 36

TK2021-0045

301

Intern kontroll 2020. Återrapportering
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisning av den utförda intern
kontrollen år 2020. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet med
kontinuitetsplanering i syfte att förstärka förvaltningens förmåga att utföra sina
samhällsviktiga uppgifter.
Sammanfattning av ärendet
Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Enligt Ljungby kommuns
reglemente för intern kontroll ska grunden för den interna kontrollen vara
en väsentlighets- och riskanalys. Denna omnämns ofta som risk- och
sårbarhetsanalys. En risk- och sårbarhetsanalys genomfördes under 2018—
2019. Då identifierades kontinuitetshantering vara den åtgärd som skulle
bidra mest till att våra verksamheter fungerar effektivt, kontinuerligt och
korrekt, både under normala förhållanden och under kris. Arbete med
kontinuitetshantering påbörjades inom flera avdelningar i slutet av 2019.
Kontinuitetshantering är en metod för att systematiskt arbeta med förmågan
att alltid kunna utföra samhällsviktiga uppgifter oavsett vilken oönskad
händelse som inträffat. Då tekniska förvaltningen har flera verksamheter
som ingår i samhällsviktig verksamhet ses detta arbete som prioriterat. Med
anledning av den pandemi som drabbade världen under i stort sett hela
2020, blev det formella arbetet försenat. Även om flertalet av de åtgärder
som vidtogs under pandemin relaterar till kontinuitetshantering. Med
anledning av detta föreslås att kontinuitetshantering fortsätter och de
åtgärder som genomfördes under pandemin utvärderas och implementeras i
kontinuitetshanteringen i förvaltningens avdelningar och förvaltningen som
helhet.
I ärendet har en avvägning gjorts mellan redan utfört arbete och behov. I
detta sågs ett behov av att fortsätta det tidigare arbetet och lägga till de
erfarenheter som förvaltningen fått under 2020. Finansiering sker inom
respektive avdelnings tilldelade budget. Förutsedda kostnader rör främst
personalkostnader för planeringen. Ärendet har beretts av klimat- och
utredningsingenjör som tillika var stabschef för tekniska krisstaben under
pandemin.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse 2021-02-11
Delutvärdering 1 Corona
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 37

TK2021-0040

254

Verksamhetsplan för försäljning av villatomter
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna bifogad verksamhetsplan för regler
kring försäljning av villatomter, se bilaga 1
Sammanfattning av ärende
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett nytt regelverk för försäljning av
villatomter, se underlag. Anledningen till att reglerna setts över är att tekniska
förvaltningen fått in förfrågningar från juridiska personer om att förvärva
villatomter samt att banker och fysiska personer önskar erhålla köpebrev i ett
tidigare skede. Med dessa nya regler underlättar Ljungby kommun för
privatpersoner att genomföra sina husdrömmar samt låter juridiska personer
uppföra kostnadseffektiva villor i redan detaljplanerade områden. På sikt kan
detta bidra till att uppnå Ljungby kommuns vision ”1 Ljungby kommun formar
vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035" samt flera av de globala
målen bland annat hållbara städer och samhällen.
Sammanfattningsvis innebär de nya reglerna att:
• kommunens syn på vad en villatomt är och hur den ska användas har
förtydligats
• juridiska personer får köpa kommunala villatomter (maximalt fem villatomter
per tillfälle). Fysiska personer har dock förtur.
• befintliga tomter tilldelas enligt principen först till kvarn både vad det gäller
fysiska och juridiska personer. Nya tomter tilldelas enligt kötid för fysiska
personer. Två månader efter att tomterna har släppts får juridiska personer
reservera tomterna enligt principen först till kvarn.
• handpenning om 10 % av köpesumman erläggas inom 30 dagar från påskrivet
köpeavtal. Resterande 90 % erläggs vid tillträde. Köpeskilling framgår av
gällande taxa.
kravet på byggnation frikopplas från köpebrevet, vilket möjliggör för köparen
att fa lagfart när köpeskilling erlagts och pantsätta fastigheten för finansiering av
byggnationen
• om en villatomt inte har bebyggts med en fristående och inflyttningsklar
permanentbostad inom två år från undertecknat köpebrev utgår vite med 25 %
av köpeskillingen årligen, alternativt kan återköp vara möjligt
• vid återköp betalar kommunen tillbaka köpeskillingen samt eventuella
anslutningskostnader som fastighetsägaren har erlagt med avdrag för
handpenningen
Justerandes sign
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• om köparen säljer vidare en obebyggd fastighet inom två år utan godkännande
från kommunen ger reglerna möjlighet till att ta ut vite motsvarande 50 % av
köpeskillingen.
Yrkande
Lennart Olsson (KD) yrkar att rätt att frångå reglerna i verksamhetsplanen
beslutas av tekniska nämnden, inte arbetsutskottet.
Ordföranden frågar nämnden om beslut kan fattas i enlighet med Lennart
Olssons (KD) yrkande eller i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner att beslut fattas i enlighet med arbetsutskottets förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-18
Verksamhetsplan för regler kring försäljning av villatomter
Skickat till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 38

TK2021-0052

253

Försäljning Loket 1
Tekniska nämnden beslutar att:
a) att försälja Loket 1, om 877m2 för 1 466 500kr till Stora Torgets Fastigheter i
Ljungby AB, org.nr.559240-6754 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
Ljungby kommun och Stora Torgets Fastigheter i Ljungby AB har sedan
tidigare undertecknat ett markanvisningsavtal avseende Loket 1, se
beslutsunderlag. Partema har, som ett led i markanvisningsavtalet, sökt och
arbetat fram en ny detaljplan för Loket 1 m.fl. Som underlag till planen har
kommunen bekostat en dagvattenutredning och en miljö- och geoteknisk
undersökning. Vidare har Ljungby Energi flyttat och proppat ledningar som
gjort Loket 1 möjlig att bebygga. Antalet våningar har med den nya detaljplanen
ökat från 3 till 5 våningar (varav den sista är indragen), vilket motsvarar en
ökning av byggrätten från 2631 BTA till 4190 BTA.
Då detaljplanen nu har vunnit laga kraft, har exploateringsavdelningen upprättat
ett köpeavtal som Stora Torgets Fastigheter i Ljungby AB har undertecknat och
godkänt, se beslutsunderlag. Avtalet innebär att Ljungby kommun avyttrar
Loket 1 om 877 m2 för 1 466 500kr. Köpeskillingen är beräknad efter
fastighetens möjliga byggrätt om 4190 BTA och ett pris på 350kr/BTA, enligt
2019 års taxa.
Tillträde sker när tekniska nämnden godkänt avtalet och betalning inkommit.
Byggnadsskyldigheten ska vara uppfylld inom 2 år från tillträdesdagen. Om
byggnadsskyldigheten inte uppfyllts ska fastigheten i första hand återköpas och i
andra hand ska ett vite motsvarande 25% av köpeskillingen utgå.
Innan byggnation kan starta ska fastigheten efterbehandlas. Det åligger köparen
att vidta dessa åtgärder och på kommunen att bekosta detsamma.

XXX

LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021 03-09

20(23)

-

Tekniska nämnden

Efter byggnationen kvarstår för kommunen att bekosta anpassning och
omgestaltning av intilliggande ytor. Detta arbete kommer att koordineras
tillsammans med ianspråktagandet av övriga byggrätter runt Salutorget.
Köparen har inkommit med skisser i samband med ansökan om bygglov som
enligt förvaltningen stämmer väl överens med detaljplanen. Priset är i enlighet
med det som överenskommits i markanvisningsavtalet. Byggnationen beräknas
komma igång i sommar och blir ett startskott för omvandlingen och förtätningen
kiing Salutorget, vilket är mycket positivt för Ljungby stad.
Den nya detaljplanen för Loket 1 har varit ute på samråd och granskning, vilket
gör att byggrätten och dess tilldelning är känd inom och utanför kommuns
organisation. Ärendet anses var väl berett.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-18
1. Köpeavtal, undertecknat av Stora Torgets Fastigheter i Ljungby AB
2. Markanvisningsavtal för Loket 1 m.fl.
3. Översiktskarta
4. Registreringsbevis
Skickat till
Tekniska förvaltningen
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Tn§ 39

TK2021-0092

040

Tekniska nämndens visionsmåi 2021.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna nämndmålen för år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog under senhösten 2019 ett nytt sätt att arbeta med
visionsstyming. Tre visionsmåi beslutades:
1. Bästa kommun att växa i.
2. Livslångt lärande för alla.
3. Vi skapar ett rikt liv
År 2020 och 2021 kommer att vara så kallade pilot-år då förvaltningarna under
kommunledningsförvaltningens ledning kommer att utarbeta mer konkreta sätt
att arbeta för att sträva mot visionsmåi en. Tekniska förvaltningen är delaktig i
arbetet för att bidra till att arbetssättet lämpar sig väl för alla tekniska
verksamheter i samverkan med övriga förvaltningar.
Tekniska förvaltningen föreslår att de nämndmål som beslutades till år 2020 i
huvudsak även ska gälla för 2021. Detta innebär att förvaltningen under år 2021
kan avsätta arbetstid till att arbeta med de nya visionsmålen istället för att
anpassa målarbetet för endast ett år. Tekniska förvaltningens nyckeltal har
sorterats in under 14 av de 17 globala målen, som i sin tur kopplats till något av
visionsmålen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-04
Skickat till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 40

TK2021-0058
TK2021-0059
TK2021-0060

103
103
103

Medborgarinitiativ
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att
utreda medborgarinitiativen om flera grillplatser i Bräkentorp och
förbättrad digital infonnation om vägarbeten.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har tagit emot tre medborgarinitiativ som presidiet valt att
lyfta vidare till tekniska nämnden för ställningstagande om vidare utredning:
1. Låt bönder i närområdet fa möjlighet att hålla djur på kommunens
ängsmarker inom tätorter. TK2021 -0058.103
2. Sätt upp gatlysen utmed Nydalaleden mellan Thorén framtid och
Ljungby camping. TK2021 -0059.103
3. Gör Stafettvägen och Replösavägen till cykelgata, E33.
TK2021-0060.103

Beslutsunderlag
3 x medborgarinitiativ
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 41

TK2021-0032
TK 2021-0093

002
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 mars 2021.
2021-0032.002
2. Anmäler nedanstående delegationsbeslut rörande markärenden och
liknande som fattats av Tekniska förvaltningen for tiden november 2020
t.o.m. februari 2021 enligt Tekniska nämndens delegationsordning
2021-0093.002
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