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Tekniska nämnden

Tid och plats Sammanträdesrum Teams / Bolmen, Olofsgatan i Ljungby.

Beslutande

Tisdagen den 24 augusti 2021 kl 08.00-13.00.

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

Övriga
deltagare

Rolf Kimnäs (SD), icke tjänstgörande ersättare. Deltar digitalt.
Anton Gera (SD), icke tjänstgörande ersättare.
Thomas Hermansson (M), icke tjänstgörande ersättare. Deltar digitalt.

Lisa Åberg, sekreterare
Sonja Edén, teknisk chef
Catarina Bengtsson, kommunikationsstrateg
Eva Jönsson, fastighetschef, §§ 94-95
Johan Mansfeld, projektledare fastighet, § 95
Ronnie Wallin, verksamhetsutvecklare
Christer Jonasson, gatuchef, §§ 94, 97
Jakob Ruter, exploateringschef
Pia Davidsson, VA-/Renhållningschef, §
Carina Sennerbym administrativ samordnare, § 98
Peter Johansson, trafiktekniker

Justerare Anita Wanderoy

Justeringens 
tid och plats

Olofsgatan 9, kommunhuset, 21 september 2021

Paragrafer 93-101 j n
//yy^

Sekreterare Lisa Åberg

Ordförande Lars-Ove Johansson

Justerandes sign
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Justerare Anita Wanderoy

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

Nämnd/styrelse Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2021-09-21

Överklagningstid 

Anslaget uppsatt 

Anslaget nedtaget

22 september 2021 - 12 oktober 2021 

21 september 2021 

13 oktober 2021

Förvaringsplats
för protokollet Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-09-21

3(13)
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Tn § 93

Fastställande av dagordning

Beslut
Tekniska nämnden utökar dagordningen i enlighet med ledamöternas förslag.

Sammanfattning av ärendet
Följande tillägg föreslås till dagordningen:

Grand utemiljö.
100-årsjubileum för kommunal julgran. 
Information om p-fas i dricksvattenbrunn.

Justerandes sign
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Tn § 94

Diskussions- och informationsärenden

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
1. Studiebesök på byggarbetsplatsen Hammarrondellen/Skånegatan.

Projektledare och trafiktekniker presenterar projektet på 
byggarbetsplatsen. Entreprenadfonn, upphandlingsförfarande, 
trafiklösningar, ledningsfömyelse med mera, mer mera redovisas.

2. Information om investeringsprojekt: fastighet

Fastighetsavdelningen redogör för följande fastighetsprojekt utifrån 
aspekterna omfattning av projekt, tidplan, ekonomi och avvikelser: 
Holmsborg. Radhus ett är klart, andra påbörjas när Stora Villan är riven. 
Åbrinken; tak, solceller, ventilation, styr och pumpar byts ut. 
Brunnsgården; omfattande renovering av storkök. Inflytt i december. 
Regnbågens förskola; verksamheten har flyttat in i nybyggda lokaler. 
Ekebackenskolan; renovering och tillbyggnad. Klart om ett år. 
Hjortsbergskolan 7-9; nybyggnation efter rivning av äldre byggnad.
Kv. Fritiden Multihall; anpassningsbar idrottsyta som även ska användas 
för idrottshall till nya högstadieskolan.
Grand; projektavslut sker nu, invigning har skett.
Biblioteket; Renovering och anpassning planeras.
Stensbergsskolan; ny gymnastikhall, slöjd och musik planeras.
Skola vid Bolmens Östra Strand; politiska beslut krävs.
Kånna utemiljö; dialog har skett och lokalisering blir vid förskolan. 
Kommunarkivet; anpassning av lokal som kommunen hyr. 
Kommunhusets entré och reception; politiska beslut är på gång.

3. Sammanställning av fokusområden

Förvaltningen redogör för de olika projekt och åtgärder som vidtagits 
inom respektive fokusområde. Allt arbete som utförs avseende 
fokusområdena genomförs inom den normala verksamheten inom 
befintlig budget. Fokusområdena blir naturliga inslag i de kämuppdrag 
tekniska förvaltningen hanterar och som bygger ett stabilt samhälle.

Justerandes sign
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4. Granskning av tekniska förvaltningens tillståndspliktiga verksamheter

Miljö- och byggförvaltningen har under år 2021 inlett tillsyn av tekniska 
förvaltningens alla tillståndspliktiga verksamheter. Detta gäller bland 
annat Bredemad, avloppsreningsverket, räddningstjänst, asfaltsupplag 
och bilpool.

5. P-fas i dricksvattnet.

Tekniska förvaltningen redogör för Naturvårdsverkets och 
Livsmedelsverkets gränsvärden för råvatten och dricksvatten. Ljungby 
kommuns vatten ligger med god marginal under de båda gränsvärden 
som gäller.

6. Tekniska nämnden informerar.

7. Övriga ärenden 

Julgran på stora torget.
Det är hundra år sedan första gången Ljungby kommun placerade en 
vacker julgran på torget i Ljungby. För att uppmärksamma detta 
jubileum kommer tekniska förvaltningen att ta kontakt med 
kommunarkiv och kultur- och fritidsförvaltningen för att undersöka 
intresse av att uppmärksamma detta jubileum.

Utsmyckning vid kulturhuset Grand.
Verksamheten har möjlighet att utsmycka utemiljön enligt egen 
ambition. Parkavdelningen kan vara behjälplig med växtlighet för 
självkostnadspris.

Justerandes sign
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Tn § 95 TK2021/0062 287

Förstudie gällande ombyggnad av receptionen och entré 
i kommunhuset

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förstudien och att programfasen inleds. 
Även kommunstyrelsens beslut krävs innan beslutet är fullständigt.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningen har en vision om ett mer öppet, modernt och tillgängligt 
kommunhus med en välkomnade reception. Samtidigt behöver tillgänglighet och 
säkerhet förstärkas. Turistinformationen som idag finns i förhyrda lokaler, ska 
enligt politiskt beslut flytta in en kommunal byggnad. Det bästa alternativet för 
dem är att vara i kommunhuset. Där kan de utveckla ett samarbete med 
receptionen som redan idag får en del av de frågor som är inom 
turistinformationens område. Tillgängligheten och säkerheten uppfyller idag inte 
de krav man kan ställa på en kommunal reception. En god arbetsmiljö i den nya 
receptionen ska eftersträvas. I ett tidigt stadie i projektet bör en byggnadsteknisk 
utredning göras av de tekniska förutsättning för byggnaden.

Tekniska förvaltningen bedömer att ärendet är i linje med kommunens vision. 
Vidare bedöms ärendet uppfylla barnkonventionens innehåll. Projektet 
finansieras via investeringsmedel.

Förstudien har gjort i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen, för att 
konkretisera verksamhetens och beställarens funktionskrav.

Yrkanden
Krister Salomonsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-02

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-09-21

7(13)
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Tn § 96 TK2021-0190 003

Revidering av tekniska nämndens reglemente
Beslut om yttrande

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till yttrande, daterat 2021-09-03 som 
svar till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott tar initiativ till 
ett djupgående samarbete på tjänstepersonsnivå i syfte att förtydliga 
ansvarsfrågor i de olika nämndernas reglementen. Detta samarbete kan skapa 
förutsättningar för en tydligare och mer effektiv organisation.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen tagit fram förslag på reviderade reglementen för 
kommunens nämnder som bygger på Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR:s) förslag till reglementen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 
15 juni 2021 att skicka förslagen till reviderade reglementen på remiss till 
samtliga kommunens nämnder för yttrande senast den 30 september 2021.
De stora förändringarna i de reviderade förslagen till reglementen återfinns 
framförallt i de paragrafer som gäller hur det politiska arbetet i nämnderna 
konkret går till. Förtydliganden har gjorts och flera paragrafer har lagts till inom 
detta område.

De olika kommunala nämndernas reglementen är viktiga ur såväl 
demokratisynpunkt som effektivitetssynpunkt. Att det på ett enkelt sätt går att se 
vilken nämnd som ansvarar för vad, både gällande ansvarsutkrävande ur en 
demokratisk synvinkel och gällande att nämnderna arbetar med det de finns till 
för, är nödvändigt för en kommunal organisation. I Ljungby kommun, som är i 
full färd med att införa tillitsbaserad styrning, är det också av stor vikt att 
ramarna för en nämnd och för medarbetarna på nämndens förvaltning är tydliga 
och enkla att förhålla sig till.

Reglementena är fundamentala när det gäller att skapa ramar som ger 
medarbetarna möjlighet att ta ansvar för sin och organisationens effektivitet, det 
vill säga att organisationen och medarbetarna ges chansen att lägga fokus på rätt 
saker. För kommunorganisationen är det viktigt att det är tydligt vilken nämnd 
som ansvarar för vad.

Beslutsunderlag
Utkast till reviderat reglemente 
Uppdrag från KsAu 2021-06-15

Justerandes sign
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Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-03

Skickas till
Kommunstyrel s en

Justerandes sign
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Tn § 97 TK2021/0225 310

Flytt av investeringsmedel från beläggningsarbeten till 
nybyggnation av dike

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna flytt av investeringsmed till 
beläggningsarbeten till nybyggnation av dike.

Sammanfattning av ärendet
Diket utmed Helsingborgsvägen, intill fastigheten Fabriken 5, behöver höjas och 
fördjupas för att öka dikets kapacitet att ta emot det dagvatten som tillhör 
vägområdet. Arbetet innebär att fallhöjderna i det befintliga diket justeras. Det 
primära syftet med arbetet är att awattningen av området förbättras och 
därigenom skyddas vägkroppen från vatteninträngning från vägområdet. Denna 
sträcka av Helsingborgsvägen asfalterades för tre år sedan, det förbättrade diket 
säkerställer den standard som då upparbetades på vägen. Hantering av dagvatten 
är en viktig del i det klimatanpassningsarbete många kommuner, även Ljungby, 
står inför för att skydda det kapital kommunen äger bundet i infrastruktur.

Länsstyrelsens godkännande krävs förd etta arbete, kommunens ansökan är 
redan godkänd. I övrigt krävs också startbesked från miljö- och byggnämnden. 
När detta beviljas kan arbetet inledas inom kort och vara avklarat under året, 
under förutsättning av finansiering beviljas. Kostnaden för arbetet beräknas till 
700 tkr. För att finansiera arbetet föreslår förvaltningen att 700 tkr flyttas från 
investeringsprojekt beläggningsarbeten till projekt ombyggnation av dike. Flytt 
av investeringsmedel kräver tekniska nämndens godkännande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-22

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 98 TK2021/0169 003

Policy för arbetet med barns rättigheter
Yttrande

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förslaget till yttrande över policy för arbete 
med barns rättigheter och skickar det till kommunstyrelsen för vidare 
beslutsfattande.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har fått Policy för arbetet med bams rättigheter i Ljungby 
kommun på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott. Barnkonventionen 
blev svensk lag den 1 januari 2020.__

Inom kommunen startades en vid ett tidigare skede en bamrättsgrupp under 
ledning av kommunledningsförvaltningen. Då pandemin drabbade samhället 
begränsades förmågan att ägna bamrättsfrågan dess rättmätiga fokus och 
gruppens arbete tvingades sättas på tillfällig paus. Tekniska förvaltningen ser 
med fordel att samarbetet i denna grupp återupptas under år 2021. Då syftet med 
policyn är att barnets bästa och barnets rättigheter ska vara ledande i planering, 
beslut och utförande på alla nivåer i organisationen är denna arbetsgrupp viktig. 
Genom denna grupp far förvaltningar den utbildning, samordning och ledning 
som behövs i arbetet. Då skapas goda förutsättningar att bamrättsperspektivet 
kan komma att genomsyra förvaltningarnas arbete. Det finns i tekniska 
förvaltningen intresse av att ta del av föreläsningar och goda exempel.

Tekniska nämnden vill påtala vikten av att detta arbete hålls samman av 
kommunledningsförvaltningen och att rimliga krav ställs på tekniska nämnden i 
det strategiska och uppföljande arbetet. Inom kommunala verksamheter berörs 
barn inte enbart inom traditionella bam- och ungdomsverksamheter, utan i allra 
hösta grad av beslut och verksamheter som hanteras av tekniska nämnden. 
Exempel är lekparker och grönytor som ska hållas säkra och tillgängliga, 
måltiderna som ska vara näringsriktiga och klimatsmarta, stadsplanering som 
ska vara tillgänglig och tilltalande, trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och 
räddningstjänstutbildning för sexåringar.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-22

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Tn § 99 TK2021/0218 511

Ljungby kommuns lokala trafikföreskrifter om 
ändamålsplats och förbud mot att parkera på Kristina 
Nilssonsgatan i Ljungby

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna lokal trafikföreskrift 0781 2021:33 om 
ändamålsplats och förbud mot att parkera på Kristina Nilssonsgatan i Ljungby.

Sammanfattning av ärendet
Önskemål om ambulansplats på Kristina Nilssonsgatan har inkommit från 
vårdcentralen Läkarhuset och från ambulansen. För att underlätta för 
ambulanstransporter införs en ambulansplats utanför entrén till Läkarhuset på 
Kristina Nilssonsgatan.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-12

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 100 TK2021/0217 511

Ljungby kommuns lokala trafikföreskrifter om 30 
minuters parkering på Klövervägen i Ljungby

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna lokal trafikföreskrift 0781 2021:35 om 
begränsad rätt att parkera på Klövervägen i Ljungby.

Sammanfattning av ärendet
För att underlätta vid lämning och hämtning till Klöverängens förskola så införs 
3 0-minuters parkering måndag till fredag kl 06-18 på anvisad plats på 
Klövervägen vid Klöverängens förskola

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-12

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 101 TK2021/0221 511

Ljungby kommuns lokala trafikföreskrifter om 
ändamålsplats på Klövervägen i Ljungby

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna lokal trafikföreskrift 0781 2021:34 om 
ändamålsplats på Klövervägen i Ljungby.

Sammanfattning av ärendet
För att underlätta vid avlastning av varor så införs en lastplats, måndag till 
fredag kl 7.00 till 16.00 vid Klöverängens förskola på Klövervägen. Övrig tid är 
det tillåtet att parkering.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-12

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign


