LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-04-06

Tekniska nämnden

Tid och plats

Sammanträdesrum Teams / Vidöstem, Olofsgatan 9 i Ljungby.
Tisdagen den 6 april 2021 kl 08.00-12.15, 13.15 - 14:30.

Beslutande

Lars-Ove Johansson, (C), ordförande
Gunilla Åström (M)
Lars Nordqvist (M)
Benny Johansson (M)
Lennart Olsson (KD)
Gun Lindell (S), ej beslutsfattande § 53
Ann-Charlott Henrysson (S)
Anita Wanderoy (S)
Lars-Åke Långh (S)
Krister Salomonsson (SD), deltar ej i beslutsfattande § 48.
Jan Lorentzson (SD)

Icke
tjänstgörande
ersättare
Övriga delta
gande

Justerare
Justeringens
tid och plats
Paragrafer

Justerandes sign

Anton Gera (SD), tjänstgörande § 48
Thomas Hermansson (M)
Sonja Edén, teknisk chef
Lisa Åberg, administrativ chef
Catarina Bengtsson, kommunikationsstrateg
Åke Aringer, projektledare § 42
Mikael Eriksson, projektledare § 42
Mattias Sjögren, planeringschef §§ 42, 51
Örjan Svensson, brandinspektör § 43
Anna Tönnesen, projektledare fastighetsavdelningen §§ 43-44
Elina Salomonsson, projektledare § 45
Jakob Ruter, exploateringschef, §§ 46-49, 51, 53
Lilian Andersson, markassistent § 48
Katarina Hildebrand, ekonom §§ 50-52
Pia Davidsson, VA chef § 51
Eva Jönsson, fastighetschef § 51
Mathias Thuen, parkchef § 51
Christer Jonasson, gatuchef § 51

Anita Wanderoy (S)
Tekniska förvaltningen 6 april 2021
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kommuns anslagstavla
Nämnd/styrelse
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
2021-04-06

Överklagningstid

7 april 2021 -27 april 2021

Anslaget uppsatt

6 april 2021

Anslaget nedtaget

28 april 2021

Förvaringsplats
för protokollet

Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen
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Tn § 41

Fastställande av dagordning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anmälan om beslut fattade på delegation lyfts ur
dagordningen.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden frågar tekniska nämnden om ärendet om beslut fattade på
delegation kan lyftas ur dagordningen.
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Tn § 42

Informations- och diskussionsärenden
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Genomgång av investeringsprojekt, infrastruktur.
- Nygatan - VA och gatuarbeten pågår. Sträcker sig över Genvägen och
på båda sidor om Bolmstadvägen.
- Bergagatan med anslutningar mot Eskilsgatan. VA och gatuarbeten,
förbättrad trafiksäkerhet. Arbete pågår.
- Gångstråk mellan Villagatan och Elverksbron. - Nytt gångstråk.
Undersökningar av till exempel geoteknik pågår.
- Hammarrondellen med anslutning mot Skånegatan. VA-arbeten och
förbättrad trafiksäkerhet. Byggstart idag.
- Axel Ångbagares gata. VA och gatuarbeten inklusive p-platser.
- Järnvägsgatan i Lagan. VA-arbete och gata. Ledningsbyte. Projektering
pågår. Byggstart hösten 2022.
- GC-väg och överföringsledning för vatten och avlopp mot Bolmens
Östra strand. Förslag till vägplan inlämnad till Trafikverket i Borlänge.
Samråd avseende etapp 2 genomförs till hösten. Visst utredningsarbete
avseende bl a arkeologi planeras med mera.
- Ekalund nytt industriområde. Stora höjdskillnader innebär utmaningar
avseende dagvatten och massbalansering.
- Överföringsledning Bäck. 26 fastigheter ska anslutas till kommunalt
vatten och avlopp. Lokalt ledningsnät ritas nu. Byggstart hösten 2021.
2. Coronaläget i tekniska förvaltningen.
Förvaltningen infonnerar om vidtagna åtgärder och att det nu syns i
förvaltningen att smittspridningen är hög. Alla verksamheter sköts i
nuläget utan större påverkan.
3. Tekniska nämnden infonnerar
Uppdatering av återbruksverksamheten.
4. Övriga ärenden
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Tekniska nämnden

Tn § 43

TK2020-0027

015

Övningshus räddningstjänsten

Godkännande av förstudie
Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna
förstudien och beslutar att programfasen inleds.
Inför kommunstyrelsens hantering av ärendet kompletteras ärendet med uppgift
om möjlighet till statsbidrag och intäkter till följd av uthyrning.
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. Under hösten 2020 har tekniska nämnden
hanterat ärendet ytterligare och förvaltningen har fått i uppdrag att inleda en
förstudie, enligt ordinarie budgetarbete.
Tekniska förvaltningens förstudie redovisar alternativa lösningar, med för- och
nackdelar, som tillgodoser räddningstjänstens behov av övning. I dagsläget åker
brandmännen i Ljungby kommun till andra kommuner för att öva. Detta är
således ett alternativ till att investera i ett eget övningshus. En av flera nackdelar
med detta alternativ är att en förhållandevis dyr utgift i driftbudgeten krävs för
att brandmännen ska kunna öva tillräckligt. Nackdelarna med detta alternativ
bedöms sammanfattningsvis vara stora och förstudien visar att en investering i
ett eget övningshus är det bästa alternativet.
Tekniska förvaltningens förstudie redovisar bland annat förslag på geografisk
placering, aktuella planförutsättningar, planerad finansiering, preliminär
finansieringskalkyl, skyddsföreskrifter med mera. Förstudien redovisar även på
vilket sätt räddningstjänstens verksamhet kan utvecklas om ett övningshus
kommer till stånd. Bättre övad personal ger bättre räddningsinsatser i skarpt
läge. I övrigt kan också konstateras att en välfungerande räddningstjänst är
något som efterfrågas i samband med den typ av företagsetableringar vi sett ett
flertal av i Ljungby de senaste åren, det vill säga stora logistik- och lagerlokaler
samt Sevesoanläggningarl.
Beslutsunderlag
Övningshus för räddningstjänsten - behovsanalys, daterad 2020-11-10
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Tn § 44

TK2021-0104

290

Upphandling service storköksutrustning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anmoda upphandlingsenheten att upphandla
ramavtal för service storköksutrustning. Avtalstiden skall vara 2 + 1 + 1 år.
Beräknat värde för upphandlingen är 4 800 tkr under hela avtalstiden.
Tekniska chefen får i uppdrag att underteckna tilldelningsbeslut efter
avslutat upphandlingsförfarande.
Sammanfattning av ärendet
Idag finns inget ramavtal inom detta område. Därför skall upphandling
göras. Service av storköksutrustning skall utföras inom Ljungby kommuns
fastighetsbestånd. Syftet är att få en kostnads- och kvalitétseffektiv
hantering gällande service och installation av kommunens
storköksutrustning. Avtalstiden skall vara 2 + 1 + 1 år. Beräknat värde för
upphandlingen är 4 800 tkr under hela avtalstiden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-11
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Kornmuniedningsförvaltningen - upphandlingsenheten
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Tekniska nämnden

Tn § 45

TK2020-0288

233

Yta och budget för skyddsrum

I nya Hjortsbergskolan åk 7 - 9
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att bevilja de 3 500
000 kr som behövs för att bygga ett skyddsrum i nya Hjortsbergskolan 7-9, samt
besluta att bevilja en yta om ca 270kvm BTA som läggs utanför den redan
beslutade ytan 13kvm BTA/elev.
Sammanfattning av ärendet
Sammanfattning av ärendet I samband med programfasen av Hjortsbergskolan
7-9 beslutades att befintlig tegelbyggnad på fastigheten Hjorten 1 skulle rivas. I
tegelbyggnaden finns två skyddsrum och Ljungby kommun fick avslag hos
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att riva dessa. De måste
därmed ersättas.
Barn- och utbildning har ett intresse av nära förbindelse mellan befintlig F-6
skola och den nya 7-9-skolan och därför har den nya 7-9-skolan placerats på
mark där delar av den befintliga tegelbyggnaden står idag. Detta medför att
tegelbyggnaden inkl. skyddsrum måste rivas för att kunna bygga ny 7-9-skola
och uppfylla verksamhetens behov.
Utredning kring bevarande av befintliga skyddsrum i tegelbyggnaden har gjorts
och utredningen visade att det inte är lämpligt att bevara skyddsrummen.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslog 2020-12-08 att Tekniska nämnden
skulle föreslå Kommunfullmäktige att besluta om rivning av befintliga
skyddsrum samt tillskjuta ekonomiska medel och yta för det nya skyddsrummet.
Tekniska nämnden beslutade att godkänna utredningen och ärendet skickades
till Kommunstyrelsen för kännedom och eventuell fortsatt utredning. Beslutet
om budget och yta för nytt skyddsrum uteblev ur Tekniska nämndens beslut och
därför blir budget och tillkommande yta nu ett eget beslutsärende. Ytorna och
budgetuppgifter är framtagna efter att skyddsrummet är inarbetat i den nya 7-9skolan och dess förutsättningar.
För att projektet ska hålla tidplan har Tekniska förvaltningen valt att börja
projektera nytt skyddsrum i den nya 7-9-skolans källarplan och begär nu
ekonomiska medel och yta för skyddsrummet för att ha ett politiskt beslut på
uppdraget.
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Förvaltningens bedömning och överväganden Utöver sakfrågan är ärendet
viktigt för kommunvisionen att nå 35 000 invånare. Ändamålsenliga lokaler för
skolor kan locka nya invånare och för att kunna bygga ny skola krävs rivning av
befintliga skyddsrum och byggnation av nytt skyddsrum i den nya 7-9-skolan.
Konsekvenserna av beslutet blir en investeringskostnad men även i framtiden en
tillkommande hyreskostnad för skyddsrumsytan. Konsekvensen av att inte
bevilja investeringsmedel och yta för skyddsrummet kan innebära ett
tilläggsäskande efter upphandling då skyddsrum inte ingick i den ursprungliga
budgeten. Beviljas inte den extra ytan för skyddsrummet blir konsekvensen ett
omtag i projekteringen då ytan för skyddsrum måste förläggas i barn- och
utbildnings ordinarie verksamhetslokaler i nya 7-9-skolan. Detta medför
försening av projektering, upphandling, byggstart och färdigställande samt att
det blir merkostnader för projekteringen för omtaget som i slutändan belastar
barn- och utbildnings intemhyra. Att bygga skyddsrummet i barn- och
utbildnings ordinarie verksamhetslokaler bedöms dessutom bli en dyrare
investering än vad det blir genom att bygga det enligt planerat i källarplan.
Förslag till finansiering är att Tekniska nämnden föreslår att
kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden tilläggsanslag för investering i
skyddsrum på Hjortsberg 7-9 med 3 500 000 kr. Finansiering görs genom
kommunens rörelsekapital.
Beslutsunderlag
Beslut om rivning befintlig tegelbyggnad, Kommunfullmäktige 2020-01-27,
KS2019/0460.
Beslut om utredning av skyddsrum, Tekniska nämnden 2021-01-11,
TK2020/0288 Avslag rivningsansökan MS
Tjänsteskrivelse 2021-03-18
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Tn § 46

TK 2021-0024
TK2019-0273

011
011

Tekniska förvaltningens yttrande på Ljungby kommuns
granskningsförslag Översiktsplan 2035
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna tekniska förvaltningens förslag till
yttrande över granskningsförslag om Översiktsplan 2035. Tekniska
nämnden ger förvaltningen i uppdrag att justera texten avseende
Agunnarydsområdet innan yttrandet lämnas till planadelningen.
Sammanfattning av ärendet.
1. Allmänna synpunkter. I texten till markanvändningskartoma är det
önskvärt att förtydliga hur de gröna stråken i och runt de olika
samhällena binds samman, framför allt i Ljungby och Ryssby.
2. Allmänna synpunkter. För att planera kommunala investeringar för
infrastruktur och verksamhet hade det varit önskvärt med en
prioritering mellan de olika områdena. Kan inte detta göras i
översiktsplanen så gärna i ett separat dokument.
3. Ljungby, östra sidan. En utbyggnad av österleden som förbifart till
väg 25 är viktig, framförallt om område 6 ska fa ett stationsläge för
framtida höghastighetståg.
4. Ljungby, område 6, 8, 14-15 och 9-10. Gällande saker att beakta i
det fortsatta planarbetet, kan läggas till att områdena troligtvis
behöver innehålla skola och/eller förskola.
5. Ljungby, område 18. De norra delarna av området är redan planlagt
för handel/industri och bör fa en annan farg.
6. Lagan. Befintliga förskolor är fulla och det behöver planeras för en
ny. Kanske denna kan placeras inom område 3 eller område 4 om
Prästtorpsvägen får en ny sträckning?
7. Lagan, område 7. Gällande saker att beakta i det fortsatta
planarbetet, kan läggas till att området kräver stora investeringar för
att försörja med vatten och avlopp. Ledningarna är relativt fulla till
Ljungby, dessutom behöver de tas under E4:an.
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8. Hamneda, område 9-10. Gällande saker att beakta i det fortsatta
planarbetet, kan läggas till att områdena kräver stora investeringar
för att försörja med vatten och avlopp. Kanske en
överföringsledning till Ljungby.
9. Agunnaryd. Den tekniska livslängden på nuvarande skola i
Agunnaryd beräknas ta slut om ca 10 år. Befintligt skolområde är
litet och dessutom svårt att bygga ut på samtidigt som verksamheten
är igång. Tekniska förvaltningen ser därför ett behov av bygga en ny
skola med eventuellt en ny lokalisering. Det hade varit bra om
översiktsplanen tagit höjd för detta. Nedan finns tre förslag på
områden.

Beslutsunderlag
Yttrande daterat 2021-02-26
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 47

TK2021-0100

253

Försäljning avseende Dressinen 1
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
a) att försälja Dressinen 1, om 1532m2 för 2 444 415 kr till
Ljungbybostäder 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
Ljungbybostäder AB önskar förvärva Ljungby Dressinen 1 för byggnation av
hyreslägenheter (bostad och lokal). Tekniska förvaltningen har tagit fram ett
förslag till köpeavtal som bolaget har undertecknat, se beslutsunderlag.
Priset är beräknat utifrån fastighetens möjliga byggrätt om 6479 BTA och ett pris
på 385kr/BTA enligt nuvarande taxa, vilket innebär 2 494 415 kr. Detta är
reducerat med ersättningen om 50 000 kr för rätt till väg som kommunen erhåller
ner till framtida p-garage. Köpeskillingen blir således 2 444 415
(2 494 415 - 50 000kr).
Tillträde sker när erforderlig kommunal instans godkänt avtalet och betalning
inkommit. Därefter kan köpebrev skrivas, som sedan en lagfart kan grundas på.
I avtalet stadgas att Ljungbybostäder AB, inom 2 år från tillträdesdagen, ska
uppföra permanent byggnation för flerbostadshus på fastigheten. Om
byggnadsskyldigheten inte uppfyllts ska fastigheten i första hand återköpas och i
andra hand ska ett vite motsvarande 25% av köpeskillingen utgå.
För att göra fastigheten byggbar har Ljungby Energi flyttat och proppat
ledningar.
Innan byggnation kan starta ska fastigheten efterbehandlas. Det åligger köparen
att vidta dessa åtgärder och på kommunen att bekosta detsamma.
Efter byggnationen kvarstår för kommunen att bekosta anpassning och
omgestaltning av intilliggande ytor. Detta arbete kommer att koordineras
tillsammans med i anspråktagandet av övriga byggrätter runt Salutorget.
Köparen har inkommit med skisser som enligt förvaltningen stämmer väl
överens med detaljplanen och kommande byggnation på Loket 1. Tillsammans
Justerandes sign
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kommer dessa byggnationer bidra till en förtätning i centrum och en helt ny
stadssiluett.
Byggrättens i anspråktagande har varit på gång länge och dess tilldelning är känd
inom och utanför kommunens organisation. Ärendet anses var väl berett.
Beslutsunderlag
1. Köpeavtal, undertecknat av Ljungbybostäder AB
2. Översiktskarta
3. Registreringsbevis
Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-04-06

13(23)

Tekniska nämnden

Tn § 48

TK2021-0101

246

Namnge gator och torg efter stora Ljungbyprofiler

Svar på motion
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen
när det gäller motionens intention att namnge gator och torg med syfte att hedra
levande personer.
När det gäller namngivande av gator och torg efter avlidna personer som haft
stor inverkan på Ljungby kommuns utveckling förekommer detta redan idag och
föranleder därför ingen ytterligare åtgärd.
Sammanfattning av ärendet
Krister Salomonsson (SD) har lämnat in en motion daterad 2020-01-18 i vilken
han föreslår att miljö- och byggnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på och
namnge gator och torg som hedrar Ljungby kommuns stora företagare.
Vid namngivande av nya gator och torg går det rent praktiskt till så att
tekniska förvaltningens exploateringsavdelning ger förslag på gatunamn i
nya områden vilka sedan lyfts för övervägande och beslut i miljö- och
byggnämnden. Tekniska förvaltningen redogör i tjänsteskrivelse daterad
2021-03-18 för både lagen om kultunninnen (KML) och Ortnamnsrådet,
som ligger till grund för förvaltningens förslag till beslut.
Vid namngivning av nya gator, torg, rondeller, grönytor och liknande är det
förvaltningens bedömning att dessa mycket väl kan ges namn efter avlidna
personer med stor inverkan på Ljungby kommuns utveckling. Detta
tankesätt förekommer redan i dag i namngivningsdiskussioner. Tekniska
förvaltningen anser däremot att namn på levande personer inte ska
användas i samband med namnbyte eller namngivande av allmänna platser.
Tekniska förvaltningen förordar istället att ortnamnsrådets
rekommendationer fortsatt ska följas. Det vill säga: dels ska personen vara
avliden, dels bör en rimlig tid (tre till fem år) ha gått innan personen kan bli
aktuell för namngivning eller namnbyte.
Även FN:s resolution om att minska bruket av memorialnamn bör iakttas
för att förhindra politiskt och kommersiellt utnyttjande av kända personer eller det omvända - samt att motverka alltför känslostyrda eller allmänt
förhastade beslut om namn.
Justerandes sign
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Yrkanden
Gunilla Åström (M), Gun Lindell (S) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar arbetsutskottet om beslut kan fattas i enlighet med Jan
Lorentzsons (SD) yrkande eller i enlighet med Gunilla Åström med fleras
yrkande. Ordföranden finner att beslut fattas i enlighet med Gunilla
Åströms (M) yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs enligt följande:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Nej-röst för bifall till motionen.
Ledamot
Lars-Ove Johansson
Gunilla Åström
Lars Nordqvist
Benny Johansson
Lennart Olsson
Gun Lindell
Ann-Charlott Henrysson
Anita Wanderoy
Lars-Åke Långh
Anton Gera
Jan Lorentzson

Röst
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

Tekniska nämnden föreslår därmed att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen när det gäller motionens intention att namnge gator och torg med syfte
att hedra levande personer. När det gäller namngivande av gator och torg efter
avlidna personer som haft stor inverkan på Ljungby kommuns utveckling
förekommer detta redan idag och föranleder därför ingen ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag
Motion
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-18
Skickas till
Kommunstyrelsen
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Tn § 49

TK2021-0103

250

Rivning av Aspebacken 25
Beslut
Tekniska nämnden beslutar ansöka om rivningslov avseende byggnader på
fastigheten Aspebacken 25.
Rivningsansökan ska göras i två steg enligt följande:
1. Rivning av alla byggnader utom skepp 1 samt skorsten.
2. Rivning även av skepp 1 inklusive skorsten.
Genom denna uppdelning minskar risken att rivning och sanering försenas.
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten Aspebacken 25 finns de tre skeppen, modellförrådet och en
friliggande kontorsbyggnad, se bilaga 1. Arbetsgruppen bestående av
representanter från exploateringsavdelningen, fastighetsavdelningen,
kommunledningsförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen har kollat
igenom angående rivningen från olika perspektiv. De perspektiv arbetsgruppen
har kollat på är exploatering, kulturmiljöperspektivet, planmässigt, bygglov,
miljö/ sanering, byggnadstekniskt och ekonomiskt.
En majoritet i arbetsgruppen föreslår att skepp 1 ska behållas och resterande
byggnader rivas, se bilaga 2.
Det behövs nu ett politiskt ställningstagande för att kunna komma vidare i
projektet. Rivningen finansieras genom befintligt investeringsprojekt 32030
Aspebacken, sanering och rivning. Information om rivningen har skett på
presidiemötet den 15 februari 2021.
Tekniska förvaltningen föreslår den 21 mars 2021 att tekniska nämnden beslutar
att uppdra till tekniska förvaltningen att arbeta vidare med rivning av
modellförrådet, kontorsbyggnaden och skepp 2 och 3, se bilaga 2.
Yrkanden
Gun Lindell (S) yrkar att rivningslov söks på all bebyggelse förutom skepp
1 inklusive en skorsten och en ugn.
Lennart Olsson (KD), Benny Johansson (M), Jan Lorentzson (SD), Krister
Salomonsson (SD), Gunilla Åström (M) yrkar att all bebyggelse på området
rivs.
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Beslutsordning
1. Ordföranden frågar tekniska nämnden om beslut ska fattas om rivning av
alla delar utom skepp 1 inklusive skorsten och ugn och finner att detta är
tekniska nämndens mening.
2. Ordföranden frågar tekniska nämnden om även skepp 1 inklusive
skorsten och ugn ska rivas eller behållas.
Omröstning
Omröstning begärs avseende punkt nr 2 ovan och verkställs enligt följande:
Ja-röst för att behålla skepp 1 inklusive skorsten och ugn.
Nej-röst för att riva även skepp 1 inklusive skorsten och ugn.
Ledamot
Lars-Ove Johansson
Gunilla Åström
Lars Nordqvist
Benny Johansson
Lennart Olsson
Gun Lindell
Ann-Charlott Henrysson
Anita Wanderoy
Lars-Åke Långh
Krister Salomonsson
Jan Lorentzson

Röst
ja
nej
nej
nej
nej
ja
ja
ja
ja
nej
nej

Tekniska nämnden har därigenom beslutat att ansöka om rivningslov
avseende byggnaderna på fastigheten Aspebacken 25 i två steg.
Beslutsunderlag
1. Byggnaderna
2. Karta rivning
3. Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-21
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 50

TK2021-0048

040

Fördelning av resultatbalanserade medel 2021
Beslut
Tekniska nämnden godkänner fördelningen av de resultatbalanserade medlen
från 2020 till 2021
Sammanfattning av ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-16 om resultatbalansering av
driftbudgeten mellan åren 2020 och 2021. För tekniska förvaltningen innebär
beslutet en balansering med 1 718 tkr fördelat på fastighet, kost, renhållning och
övrigt.
Fördelning av beloppet föreslås enligt följande:
• Fastighetsavdelningen, -753 tkr.
• Ko stavdelningen, 0 kr.
• Renhållningen, -6 058 tkr
till den taxefinansierade renhållningen.
Till övriga tekniska förvaltningen, +8 529 tkr fördelat på:
• Tekniska nämnden, +2 000 tkr
• Administrativa avdelningen, +1 929 tkr
• Planeringsavdelningen, +1 000 tkr
• Exploateringsavdelningen, +1 700 tkr
varav 1 400 tkr för att slutföra grovplaneringen av industriområdet
i Lagan.
• Gatuavdelningen, +1 000 tkr.
• Parkavdelningen, +750 tkr.
• Räddningstjänsten, +150 tkr.
Deponins överskott har fördelats till den taxefinansierade renhållningen enligt
beslut från TN. Underskottet för den taxefinansierade renhållningen har även
minskats med 500 tkr från exploateringsavdelningen som motsvarar det årliga
belopp som deponin finansierar exploateringsavdelningen med.
Fördelningen till buffert är enligt ett politiskt uppdrag om att varje nämnd ska ha
en buffert.
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Beloppet som förslås att fördelas till avdelningen för administration innebär att
förvaltningen har en pott som kan fördelas på tjänstemannanivå till bland annat
mindre konsultuppdrag, oförutsedda utgifter och uppdrag samt till övergripande
utbildningsinsatser.
Fördelningen till planeringsavdelningen skapar utrymme i driftbudgeten för
utredningar. Fördelningen till exploateringsavdelningen skapar förutsättningar
för kommunens tillväxt.
Gatuavdelningens fördelning förstärker möjligheten till ett bra underhåll för
både barmarksväghållning och vinterväghållning. Parkavdelningens fördelning
ger möjlighet att åtgärda inkomna synpunkter från allmänheten.
Fördelningen till räddningstjänsten ger avdelningen resurser till arbetet med
övningshuset i den pågående investeringsprocessen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tn § 51

TK2021-0064

040

Investeringsplan 2022 - 2026
Beslut
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag till
investeringsplan för 2022 till 2026 och beslutar att överlämna den till
budgetberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till investeringsplan för åren
2022 till 2026. För investeringar som handlar om gator och GC-vägar samt om
vatten och avlopp lämnas förslag på investeringsbelopp per område. Under varje
område har sedan hela eller delar av beloppen specificerats på projekt. För att få
en flexibilitet i budgeten önskas att beslut tas per område och inte per projekt.
Investeringsplanen har tagits fram genom samarbete både inom förvaltningen
och inom kommunen.
Beslutsunderlag
TF investeringsplan 2022-2026, daterad 2021-03-12
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Tn § 52

TK2021-0065

040

Omvärlds- och behovsanalys för Tekniska förvaltningens
driftbudget 2022 och framåt
Beslut
Tekniska nämnden godkänner omvärlds- och behovsanalysen för driftbudgeten
och beslutar att överlämna den till budgetberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har gjort en analys över vilka behov förvaltningen har
för att kunna bidra till att nå kommunens vision om 35 000 invånare år 2035.
Analysen är uppdelad på utveckling, genomförande och drift som är de nivåer
som tekniska förvaltningens arbete sker på. Förutom behov för 2022 redovisas
även effektiviseringsmöjligheter, vägval och kommunövergripande.
Förvaltningen har även redovisat behovsanalys för 2023 och framåt.
Samtliga avdelningschefer har tillsammans inventerat och prioriterat bland
identifierade behov.
Beslutsunderlag
Omvärlds- och behovsanalys för Tekniska förvaltningens driftbudget 2022 och
framåt, daterad 2021-03-16.
Skickas till
Tekniska nämnden, för vidare hantering i budgetberedning
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Tn § 53

TK2020/

Värdering av fastigheter på Harabergsområdet
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta
beslutsunderlag inför tekniska nämndens sammanträde i maj.
Underlaget med tillhörande kostnad ska utformas mot bakgrund att
Ljungbybostäder AB inte haft möjlighet att påverka bebyggelsegraden på
fastigheterna utan tilldelats projektet i ett sent skede och med starkt begränsade
möjligheter att forma projektets innehåll.
Jäv
Gun Lindell (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutsfattandet.
Sammanfattning av ärendet
Ljungbybostäder AB fick i samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut
inför år 2021 i uppdrag att bygga ny förskola, särskilt boende och
trygghetslägenheter på Harabergsområdet. Projektet överlämnas därmed från
tekniska förvaltningen till Ljungbybostäder AB. Överlämningen av
nybyggnadsprojekten innebär också att fastighetsmarken behöver säljas till
bolaget. Två olika värderingsbyråer har värderat fastigheterna. Marken är
attraktiv och medger omfattande bebyggelse enligt detaljplan. Vedertagen taxa
bygger på den möjliga framtida bebyggelsen, inte den bebyggelse som är
planerad i nuläget. Tekniska förvaltningen behöver ett ställningstagande om
tillämpande av taxa för att kunna formulera beslutsunderlag och tillhörande
avtal för försäljning.
Ljungbybostäder AB har inte haft möjlighet att påverka bebyggelsegraden på de
aktuella fastigheterna.
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) yrkar att vedertagen taxa för fastigheterna ska gälla även
vid denna markförsäljning.
Gunilla Åström (M) och Ann-Charlott Henrysson (S) yrkar att en lägre taxa
tillämpas och att ett tilläggsavtal med giltighet på fem år formuleras.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Ja-röst för bifall till Gunilla Åström (M) med fleras yrkande.
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Nej-röst för bifall till Jan Lorentzsons (SD) yrkande.
Ledamot
Lars-Ove Johansson
Gunilla Åström
Lars Nordqvist
Benny Johansson
Lennart Olsson
Gun Lindell
Ann-Charlott Henrysson
Anita Wanderoy
Lars-Åke Långh
Krister Salomonsson
Jan Lorentzson

Röst
ja
ja
ja
ja
ja
deltar inte
ja
ja
ja
nej
nej

Tekniska nämnden har därigenom beslutat att uppdra till förvaltningen att
utarbeta beslutsunderlag inför tekniska nämndens sammanträde i maj.
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn§ 54

Meddelanden
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat en remissutgåva
av verksamhetsplan för kultur. Tekniska förvaltningen har
yttrat sig på tjänstemannanivå. Yttrandet meddelas tekniska
nämnden.
2. Omprövning hos miljöprövningsdelegationen avseende
Bredemads avfallsupplag på Eka 3:6. Ett nytt tillstånd ska
sökas för verksamheten.

Justerandes sign

