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Gunilla Åström (M), Vice ordförande 
Thomas Hermansson (M)
Lars-Ove Johansson (C), Ordförande 
Lennart Olsson (KD)
Gun Lindell (S), 2:e vice ordförande 
Anita Wanderoy (S)
Lars-Äke Långh (S)
Krister Salomonsson (SD)
Stefan Karlsson (MP) ersättare för Ann- 
charlott Henrysson (S)
Anton Gera (SD) ersättare för Jan 
Lorentzon (SD)

Sonja Eden, teknisk chef 
Jakob Ruter, exploateringschef 
Pia Davidsson VA- renhållningchef 

Lisa Åberg, Administrativ chef 
Lina Yosef i, sekreterare 
Ronnie Walin, verksamhetsutvecklare 
Katarina Hildebrand, ekonom 
Eva Jönsson, fastighetschef 
Christer Jonsson, gatuchef 
Jenny Magnusson, exploateringsingenjör 
Elin Necken, exploateringsingenjör
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Tekniska nämnden

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

M3

Lina Yosefi

Justerare

Anslag/bevis
Protokollet är nu justerat.

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Sammanträdesdatum

Protokollet anslås

Överklagningstid

Anslaget nedtages

Förvaringsplats 
för protokollet

Tekniska nämnden

2022-03-08

2022-03-10

2022-03-11 - 2022-03-31

2022-04-01

Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen

2(17)

Underskrift Lina Yosefi





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(17)

Tekniska

.jungby
kommun
nämnden

2022-03-08

Informations och diskussionsärenden

1. Måluppföljning
Förvaltningen rapporterar måluppföljning efter 2021 för samtliga avdelningar.

2. Verksamhetsförändringar 2023

Förändringar som tekniska förvaltning uppmärksammar baseras på analys av 

omvärlden samt analys av förändrade behov i verksamheten, exempelvis 

befolkningsförändringar och förändrad efterfrågan från våra kunder. Från 

förvaltningens sida jobbar vi ständigt med tillväxt och ökad attraktivitet. I form av 

att bygga attraktiva samhälle och se till att VA- renhållningsavdelningen försätter att 

producera bra dricksvatten, rena avloppsvatten samt hantera dagvatten på nya, 

innovativa vis. Extrema väderhändelse får direkta ekonomiska konsekvenser för 

näringsidkare, privatpersoner och kommunala verksamheter. Problemet med 

invasiva växtarter har ökat kraftigt under de senaste åren, vilket är resurskrävande.

3. Investeringsplan 2023-2027

Tekniska nämnden noterar informationen om investeringsplan för är 2023-2027. 

Investeringar gäller både ledningar, byggnader, gator, vägar, grönområden, 

trafiksäkerhetsanordningar, kollektivtrafikanordningar med mera. Varje 

avdelningschef går igenom det som berör deras dagliga arbete. Det är slutligen 

kommunfullmäktige som fattar beslut om investeringsbudgeten.

Övriga ärenden

Tekniska nämnden antar barn- och utbildningsnämndens ledamöters utmaning om att 
skänka sina arvoden till Ukraina genom att var och en av ledamöterna i nämnden som 
privatperson stödjer Ukraina med frivilligt belopp till frivillig organisation.

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

§ 13 Dnr TN2022-0061-294

Hyresavtal avseende socialförvaltningens lokaler på Södra 
Torggatan 1 - Samhällsbyggnadsbolaget AB

Beslut
Tekniska nämnden beslutar ge fastighetschefen i uppdrag att teckna ett tioårigt avtal med 
fastighetsägaren till Norra Ljungkullen 7, Södra Torggatan 1, Ljungby.

Sammanfattning av ärendet
Det har under en lång tid varit problem med inomhusklimatet i inhyrda lokaler på Södra 
Torggatan 1. Lokalerna används av socialförvaltningens IFOcenrer, som för övrigt ser stora 
fördelar med dessa lokaler. Under sommaren har det varit väldigt varmt och på vintern kallt. 
Diskussioner har förts i omgångar gällande installation av kyla och en uppdatering av 
ventilationen. En överenskommelse har nu gjorts med hyresvärden för att komma till rätta med 
problemen. Investeringen bygger på ett tioårigt avtal med hyreshöjning.

Efter påpekanden av skyddsombud och undersökningar av temperaturen anses en installation 
av kyla och uppdatering av ventilationen nödvändig för fortsatt förhyrning.

Efter påpekanden av skyddsombud och undersökningar av temperaturen anses en installation 
av kyla och uppdatering av ventilationen nödvändig för fortsatt förhyrning.

Beslutsunderlag
Förslag till hyresavtal 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-25

Tusterandes sign





_j ungby 
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(17)

2022-03-08

Tekniska nämnden

§ 14 Dnr TN2022-0062-294

Tecknande av 10-årigt hyresavtal avseende omklädningsrum 
tillhörande idrotts- och simhallen i Lidhult

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge fastighetschefen i uppdrag att teckna ett tioårigt avtal med 
fastighetsägaren till Lidhult 1:91, Torggatan 3, Lidhult.

Sammanfattning av ärendet
I Lidhult äger kommunen en idrottshall och simhall som nyttjas av skolan och allmänheten. 
Omklädningsrummen ligger i samma byggnad, men den delen ägs av en privat fastighetsägare. 
Med den tidigare fastighetsägaren fanns det en överenskommelse om att få nyttja 
omklädningsrummen i anslutning till kommunens lokaler. Där finns också ett mindre kök och 
en matsal som har kunnat hyras av allmänheten. Kommunen kompenserade detta med att 
sköta bland annat städning och snöröjning.

Nuvarande fastighetsägare är inte intresserade av att fortsätta enligt tidigare överenskommelse, 
utan en diskussion har förts om förhyrning. Denna diskussion har mynnat ut i ett tioårigt avtal, 

se bilaga 1.

Beslutsunderlag
Förslag till hyresavtal och ritning 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-25

Justerande:
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§15 Dnr TN2022-0009-250

Försäljning av Kvarnhjulet 1 

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:

a) att försälja Ljungby Kvarnhjulet 1, om 1309 m2 för 1 078 000 kr till Kvarnhjulet 

AB/ Startplattan 193061 AB org.nr. 559360-2153 och på övriga villkor enligt 

bifogat beslutsunderlag.

b) att uppdra åt Tekniska nämndens ordförande att underteckna köpeavtal.

c) att uppdra åt exploateringschef/exploateringsingenjör att underteckna 

köpebrev och där till övriga erforderliga handlingar.

Sammanfattning av ärendet
Kvarnhjulet AB önskar förvärva Ljungby Kvarnhjulet 1 för byggnation av flerbostadshus. 
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till köpeavtal som bolaget har undertecknat, se 
beslutsunderlag. Startplattan 193061 AB är på gång att ändra namn till Kvarnhjulet AB, båda 
namnen har därför tagits med i avtalet.

Exploatören har tagit fram ett förslag till byggnation som nu har fastställts och är underlagför 
detta köpeavtal. Priset om 1 078 000 kronor är beräknat utifrån fastighetens möjliga byggrätt 
om 2800 BTA och ett pris på 385 kr/BTA enligt taxan. Tillträde sker 20 maj 2022, eftersom 
kommunen ska flytta VA-ledningar inom fastigheten innan tillträde sker. Innan tillträde ska 
erforderlig kommunal instans godkänt avtalet och betalning inkommit. Därefter kan köpebrev 
skrivas, som sedan lagfart kan grundas på.

I avtalet står att Kvarnhjulet AB, inom 2 år från tillträdesdagen, ska uppföra permanenta 
byggnader avsedda för 23 lägenheter. Om Kvarnhjulet AB inte uppfyller byggnadsskyldigheten 
ska köpet återgå. Kvarnhjulet AB har inkommit med planskiss och den planerade byggnationen 
bedöms passa bra in på fastigheten och området. Detta sker genom direktanvisning. 
Grundtanken vid all marktilldelning bör vara att det sker i konkurrens, det vill säga att flera 
exploatörer ska ha möjlighet att lämna intresse och delta i en urvalsprocess.

Justerandes sign
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Denna markanvisning sker dock genom direktanvisning, vilket innebär att anvisningen inte 
föregåtts av någon typ av tävling/anbudsförfarande. Förvaltningen tycker att detta kan 
motiveras med hänvisning till att Ljungby kommun har anvisat området till annan part tidigare 

samt att det finns fastställda priser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-0009.250

1. Köpeavtal, undertecknat av Kvarnhjulet AB

2. Översiktskarta

Justerandes sign
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§16 Dnr TN2022-0002- 253

Försäljning för del av Ljungby Berghem 1:7 Föreningen 
Svenska muslimer i Ljungby

Beslut
a) att godkänna försäljning för del av Ljungby Berghem 1:7, om 2029 m2 till Svensk muslimer i 
Ljungby org.nr.802489-6873 och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag.

b) att uppdra åt Tekniska nämndens ordförande att underteckna köpeavtal.

c) att uppdra åt exploateringschef/exploateringsingenjör Jenny Magnusson att underteckna 
köpebrev och övriga erforderliga handlingar.

Reservationer
Krister Salomonsson (SD) och Anton Gera (SD) reservera sig mot beslutet. Skriftlig reservation 
biläggs detta protokoll. Se bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet
Den ideella föreningen svenska muslimer i Ljungby önskar förvärva del av Ljungby Berghem 
1:7, ett område inom Rosendal i Ljungby stad som är planlagt för bland annat 
besöksverksamhet. Föreningen planerar för byggnation av en enkel moské utan minaret samt 

ytor till parkering.

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till köpeavtal som Svenska muslimer i Ljungby 

har undertecknat, se beslutsunderlag.

Köpeskillingen för styckningslotten uppgår till 357 104 kr och är beräknad utifrån 
styckningslottens uppskattade areal och ett pris på 176 kr/ m2. Priset är beräknat utifrån 
Ljungby kommuns fastställda priser för grovplanerad handelsmark med skyltläge.

I avtalet stadgas att svenska muslimer i Ljungby, inom 12 månader från tillträdesdagen, ska 
uppföra en permanent byggnad avsedd för att bedriva besöksverksamhet. Skyldigheten skall 
anses fullgjord när utsättning är gjord och grunden är satt. Om köparen inte uppfyller 
byggnadsskyldigheten ska köpet återgå.

Tillträde sker när erforderlig kommunal instans godkänt avtalet och betalning inkommit.

Justerandes sign
ii



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(17)_j ungby 
kommun

Tekniska nämnden

2022-03-08

Köpebrev och lagfart kan dock erhållas först när även byggnadsskyldigheten uppfyllts och 
lantmäteriförrättningen registrerats.

Tekniska förvaltningen har varit i kontakt med Näringslivsavdelningen och Miljö- och 
byggförvaltningen. De båda instämmer om att föreningens etablering passar bra in på området i 
Rosendal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-25

1. Köpeavtal, undertecknat av Svenska muslimer i Ljungby

2. Registreringsbevis

3. Översiktskarta

Yrkanden
Gunilla Åström (M), Thomas Hermansson (M), Lennart Olsson (KD), Gun Lindell (S), Anita 
Wanderoy (S), Lars-Åke Långh (S) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag till beslut.

Krister Salomonsson (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. Den skriftliga 
reservationen har lämnats innan justeringen se bilaga 1.

Beslutsordning
Ordföranden frågar tekniska nämnden om beslut kan fattas i enlighet med Gunilla Äströms 
(M) yrkanden eller om beslut kan fattas i enlighet med Krister Salmonssons Yrkande (SD). 
Ordföranden finner att beslut fattas i enlighet med Gunilla Äströms (M) yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstning begärs och verkställs enligt följande:

Ja- röst för bifall till Gunilla Äströms yrkande.

Nej- röst till Krister Salomonssons yrkande.

Justerandes sign
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Ledamot Röst

Lars-Ove Johansson Ja
Gunilla Åström Ja
Thomas Hermansson Ja

Lennart Olsson Ja

Gun Lindell Ja
Anita Wanderoy Ja
Lars- Åke Långh Ja

Krister Salomonsson Nej

Anton Gera Nej

£>{(h\v\ Kwhson > y

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

§ 17 Dnr TN2022-0041-050

Utbyggnad av optisk sorteringsanläggning för förpackningar 

Beslut

Tekniska nämnden godkänner upphandling för att den optiska sorteringsanläggningen 

utökas till att även sorter fastighetsnära insamlade förpackningar och returpapper.

Efter avslutad upphandling ges tekniska chefen i uppdrag att underteckna

tilldelningsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Från och med 1 januari 2022 har kommunerna efter ett regeringsbeslut fått ta över ansvaret för 
insamling och återvinning av returpapper. Det innebär att kommunerna ska tillhandahålla ett 
system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper. För att 
skapa goda förutsättningar att nå materialåtervinningsmålen i EU:s förpackningsdirektiv 
förväntas regeringen även besluta att kommunerna framöver ska ta över ansvaret för insamling 
av förpackningsavfall från hushållen. Producenterna av förpackningarna ska betala 
kommunerna för insamlingen. Insamlingen omfattar de vanligaste förpackningsslagen, det vill 
säga papper, plast, glas och metall, och ska ske fastighetsnära för att fungera på bästa sätt.

Kommunens ansvar ska ske successivt under en övergångsperiod mellan åren 2024-26. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021 om investeringsmedel för utbyggnaden. Utökningen 
innebär att antalet fraktioner, från dagens två fraktioner som är mat- och restavfall, även ska 
omfatta returpapper, pappers- plast-, metall-, glas- och wellpappförpackningar. I framtiden ska 
även textilier kunna samlas in på samma sätt. Arbetet ingår i de mål som kommunerna antagit i 

sina styrmodeller kring ett hållbart samhälle enligt målen i Agenda 2030.

Förvaltningen bedömer att utbyggnaden är en naturlig fortsättning för renhålls-anläggning. 

Redan när beslut togs om optisk sortering för mat och restavfall fanns beslut om att en 
utökning av sortering av förpackningar ska ske via optisk sortering.

Byggnaden för sorteringsmaskinen uppfördes så att även förpackningar kan sorteras, det som 
inte investerades i var band och kameror. Denna upphandling avser band och kameror samt 
upptag av portar till förpackningssortering. Investeringen ligger väl i tiden. Det är en efterfrågad

Justerand.es sign
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tjänst från våra kommuninvånare och en del av samarbetet med Alvesta kommun. 
Investeringen gör att kommunen kommer vara i framkant inför den kommande lagstiftningen 
där kommunerna ska samla in och sortera förpackningar fastighetsnära såväl som mål i Agenda 

2030.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-3 1

Justerand.es sign
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nämnden

§ 18 Dnr TN2022-0013-073

Handlingsplan Tekniska förvaltningen Systematiskt 
arbetsmiljöarbete

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion av social förvaltningen den 18 maj 2021 och 
återkopplade därefter till arbetsgivaren vad som fungerade bra och vad som fungerade sämre. 
För att säkerställa att kommunens samtliga förvaltningar tar del av arbetsmiljöverkets 
synpunkter samt att de arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor, har alla kommunens 
förvaltningar fått i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet.

Som grund i arbetet finns fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter från 
tekniska nämndens ordförande till förvaltningschef och vidare nedåt i tekniska förvaltningen.

Vidare bedrivs arbetet med arbetsmiljöfrågor enligt kommunens styrdokument för 
arbetsmiljöarbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-19
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Tekniska nämnden

§ 19 Dnr TN2022-0033-115

Avsägelse av uppdrag, Lars Nordqvist, M, val av ersättare i 
tekniska nämndens arbetsutskott

Beslut
Tekniska nämndens beslutar att utse Thomas Hermansson (M) till ny ersättare i tekniska 
nämndens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Lars Nordqvist (M) har avsagt sig sina politiska uppdrag för Moderaterna. Ett av uppdragen han 
avsagt sig var som ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott. Tekniska nämndens 
arbetsutskott föreslår Thomas Hermansson som ny ersättare.

Tekniska nämnden behöver av denna anledning utse en ny ersättare i sitt arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Beslut Tekniska nämndens arbetsutskott 2022-02-22 

Beslut Tekniska nämnden 2022-02-08

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

§20 Dnr TN2022-0045-002

Attestuppdrag drift, investeringsprojekt och marknadsplats 

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av attestuppdrag

Sammanfattning av ärendet
Anmälan av delegationsbeslut rörande attestuppdrag inom driftbudget och attestuppdrag inom 
systemet Marknadsplats som används i huvudsak inom kostverksamheten. Attestuppdrag har 
beslutats av teknisk chef och gäller från och med 2022-0 TO 1.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens redogörelse för beslut fattade på delegation under perioden till och 
med 2022-01-01.

Justerandes siqn
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§21 Dnr TN2022-0038- 346

Meddelanden

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltning fick ett medborgare initiativ 2022-01-14. Initiativet handlade om att 
redovisa en prognos av Va-taxan fram till 2030. Tekniska nämndens presidium valde att 
hantera ärendet som synpunkt, dä det inte fanns något som talar för att taxan ska höjas 
markant.

Förvaltningen har formulerat ett svar som finns på Ljunghy kommuns hemsida. 
Kommunikationen har även förts via mejl med de berörda parterna.

Justerandes sign
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Bilagal

Skriftlig reservation mot beslut i TN.

Härmed reserverar vi oss mot beslutet på tekniska nämndens sammanträde 8 mars 2022 om att 
sälja tomt på Rosendals handels och industriområde, (del av Berghem 1:7)

760rsaken till vår reservation är att tänkt verksamhet (religiös samlingslokal) inte passar in i 
handels och industriområdet och att man inte kommer att kunna lösa parkeringssituationen på 
fastigheten för de 300 personer som lokalen är avsedd för och därmed troligen inte kommer 
kunna få bygglov i miljö och byggnämnden.

Sverigedemokraterna i Tekniska nämnden Ljungby.

Krister Salomonsson.

Anton Gera.




