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Tekniska nämnden

Plats och tid Sammanträdesrum Märtasalen, tisdagen den 21 juni 2022 kl 09:30-12.00

Beslutande Gunilla Äström (M), l:e vice
ordförande 
Jan Sahlin (M)
Thomas Hermansson (M)
Lars-Ove Johansson (C), Ordförande 
Lennart Olsson (KD)
Gun Lindell (S), 2:e vice ordförande 
Ann-Charlott Henrysson (S)
Anita Wanderoy (S)
Lars-Äke Långh (S)
Krister Salomonsson (SD)

ck J-an Lofentaeen- (SD)

Övriga deltagare Sonja Eden, Teknisk chef
Lisa Åberg Administrativ chef §56, §61
Lina Yosefi, Nämnd sekretera re §61
Ronnie Wallin, Verksamhetsutvecklare §59
Katarina Hildebrand, Ekonom §56
Mariana Axelsson, Kostchef §58
Christer Jonasson, Gatuchef §56
Jakob Ruter, Exploateringschef §62
Eva Jönsson, Fastighetschef §60
Mattias Sjögren, Planeringschef §56
Peter Johansson, Trafiktekniker §57
Tobias Wagner, Utredningsingenjör §56
Felicia Sandberg, Informationssäkerhetssamordnare §56
Carina Sennerby, Administrativ samordnare §56
Elsa Eriksson, Exploateringsingenjör §62
Henrik Dahlström, Kommunstrateg §58

Åhörare

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Paragrafer

Gun Lindell

Olofsgatan 9 Ljungby kommun 2022-06-22, Kl. 16.00

§ 56-§62
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Sekreterare

Ordförande

Justerare

Lina Yosefi

Anslag/bevis
Protokollet är nu justerat.

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

Protokollet anslås

Överklagningstid

Anslaget nedtages

Förvaringsplats 
för protokollet

2022-06-21

2022-06-23

2022-06-23 - 2022-07-14 

2022-07-15

Ljungby kommun, Administrativ avdelning

L Se fi
Lina YosefiUnderskrift
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SAMMÄNTRÄDESPROTOKOLL

2022-06-21

Fastställande av dagordning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att dagordningen ska utökas i enlighet med 
ordförandens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens ordförande föreslår att ett ytterligare beslutsärende om 
markförvärv Eka 3:18 Österdal 1 läggs till dagordningen.

Juster^ndes sign
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§56

Information-och diskussionsärenden

• Budgetuppföljning efter maj 2022 samt prognos för helår 
2022

Tekniska förvaltning redovisar ökade kostnader för bland annat livsmedel, el 
och drivmedel som gör stora avtryck i kostnaderna för förvaltningen. Tekniska 
nämnden fattade under sitt sammanträde den 31 maj beslut om ett antal 
besparingsåtgärder, men även åtgärder i syfte att öka intäkterna i förvaltningen. 
Dessa åtgärder avspeglas nu i prognosen för helåret och det prognosticerade 
underskottet är nu minus 4.8 miljoner kronor. Tekniska nämnden avstår 
denna gång från att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett åtgärdsprogram 
för besparingar.

• Handlingsplan och åtgärdsplan för ökad efterlevnad av 
dataskydds förordning

Tekniska förvaltning informerar om det pågående arbete med 
dataskyddsförordningen. En handlingsplan och åtgärdsplan har utarbetats i 
samråd med säkerhetssamordnare.

• Klimatanpassningsarbetet i kommunen
Tekniska förvaltning informerar om klimatanpassningsarbetet i kommunen. 
Redan idag ingår miljöarbete naturligt, men vi ser även ett behov av att bidra 
till samhällets anpassning då vi ser ökade risker på området globalt, nationellt 
och lokalt. Inom både förvaltningen och kommunen finns grupper som 
samordnar frågan, men klimatanpassning finns främst med som delar i alla 
projekt ofta relaterat till dagvatten. Kommunen har flera målsättningar på 
området. Det som saknas är den övergripande, konkreta bilden för att 
möjliggöra kloka åtgärder.

Justerande





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-06-21

5(13)

Tekniska

_j ungby 
kommun
nämnden

§57 Dnr TN2022-0138 315

Upphävande av lokal trafikföreskrift 071 2009:139 
om förbud att stanna eller parkera och begränsad 
rätt att parkera på Storgatan i Ljungby stad.

Beslut
Förvaltningens förslag till beslut är att tekniska nämnden att besluta om lokal 
trafikföreskrift 0781 2022:31 om upphävande av lokal trafikföreskrift 0781 
2009:139 om förbud att stanna eller parkera och begränsad rätt att parkera på 
Storgatan i Ljungby stad.

Sammanfattning av ärendet
Med anledningen av att verksamheten på Storgatan 28 har upphört i Ljungby stad, 
anser tekniska förvaltningen att parkeringsförbud på Storgatan skall upphävas i 
Ljungby stad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16 

Beslutsunderlag daterad 2022-05-16

Skickas till
Tekniska förvaltning

Justerandes,sii
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§58 Dnr TN2022-0127 050

Valbara trafikslag, delområde mattransporter, 
Länstrafiken Kronoberg

Beslut
Förvaltningens förslag till beslut är att tekniska nämnden avstyrker att Ljungby 
kommun inkluderar det valbara trafikslaget mattransporter i länsgemensam 
upphandling av skolskjutsar.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun deltar i arbetet med en länsgemensam upphandling av 
skolskjutsar, färdtjänst och riksfärdtjänst. Upphandlingen ska leda till ett avtal som 
ersätter befintligt avtal under 2025. De huvudansvariga i kommunen för respektive 
del är socialnämnden (färdtjänstdelarna) och barn- och utbildningsnämnden 
(skolskjutsdelen).

För varje del finns ett antal tillval, benämnda valbara trafikslag, som kan väljas 
utöver de ordinarie tjänsterna. Det handlar oftast om transporter som inte är direkt 
knutna till färdtjänsten eller skolskjutsarna, men där det ändå identifierats möjliga 
samordningsvinster. Socialnämnden har tagit ställning till de valbara trafikslag som 
finns i färdtjänstdelen, då de samtliga faller inom nämndens ansvarsområde.

Inom skolskjutsdelen finns dock valbara trafikslag som andra nämnder än barn- 
och utbildningsnämnden ansvarar för. Kommunstyrelsen har därför ombetts att 
samordna ett ställningstagande kring deltagande i de valbara trafikslagen 
(mattransporter, fritidsskjuts och arbetsresor daglig verksamhet) utifrån ett

kommunalt helhetsperspektiv. Möjligheten att samordna vissa eller alla 
mattransporter med skolskjutsar har utretts i samverkan med tekniska 
förvaltningen och Länstrafiken Kronoberg. Det handlar då om att 
skolskjutsfordonen utnyttjas till transporter av mat och skolelever vid olika tider. 
Kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen har med stöd av 
Länstrafiken Kronoberg undersökt möjligheterna till samordning.

Enligt länstrafikens bedömning är det inte möjligt att utföra de större 
mattransporterna till äldreomsorgen med skolskjutsfordonen. Det är också svårt att 
samordna schemat med skolskjutsarna. Mattransporter till förskolor och skolor 
vore praktiskt möjligt att samordna, men övriga transporter behöver då handlas 
upp separat.

Justerandös sign
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Tekniska förvaltningens bedömning är att den uppskattade kostnaden att delta i 
den gemensamma upphandlingen avseende mattransporter till skolor och förskolor 
överstiger de kostnader som kostverksamheten har idag. Till denna kostnad 
kommer kostnader i form av arbete med att upphandla transporter till 
äldreomsorgen separat. Den samlade bedömningen blir därför att Ljungby 
kommun bör avstå från att inkludera mattransporter i den gemensamma 
upphandlingen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07 

Förtydligande kring innebörden av uttrycket "valbara".

Yrkanden
Gunilla Åström (M) Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att 
Ljungby kommun inkluderar det valbara trafikslaget mattransport 
upphandling av skolskjutsar.

avstyrka att 
i länsgemensam

Skickas till
Kom m u nstyrelsen
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§ 59 Dnr TN2022-0092 280

Verksamhetsplan för lokalförsörjning 2022

Beslut
Tekniska förvaltning föreslår att nämnden beslutar att antar yttrande, daterat 2022- 
06-10 som svar till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav hösten 2015 tekniska förvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett förslag till verksamhetsplan för lokalför-sörjning. En parlamentarisk 
grupp utarbetade grundprinciperna för lokalförsörjning och verksamhetsplanen 
antogs av kommunfullmäktige i december 2017.

Huvudsyftet med verksamhetsplanen för lokalförsörjning är att använda 
kommunens resurser på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska i och med 
planen få förutsättningar att med god framförhållning kunna planera och 
strukturerabehovet av lokaler på kort och längre sikt.

Verksamhetsplanen ska användas av nämnder och styrelser i mål och 
ekonomiarbetet och därigenom utgöra ett verktyg för att kunna göra bättre be
dömningar om framtida investeringsbehov och lokalkostnader. Vid antagande av 
planen bestämdes att revidering ska göras en gång per mandatperiod. En revidering 
har därför gjorts på tjänstemannanivå.

Lokalstrategen har samordnat revideringen och den kommunövergripande 
lokalgruppen har varit involverad. Huvudsakligen rör förändringarna aktuellt läge 
och framtid för respektive förvaltnings lokalförsörjning.

När den reviderade versionen var framtagen lyfte tekniska förvaltningen frågan till 
kommunstyrelsens arbetsutskott om verksamhetsplanen ska remitteras till övriga 
nämnder och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 26 
april 2022 att skicka verksamhetsplanen på remiss till kommunens samtliga 
nämnder samt kommunstyrelsen. Remissen ska vara besvarad senast den 30 juni

2022.

Justerandés sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-10

Skickas till
Kommunstyrelsen
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§60 Dnr TN2022-0096 04

Åtgärdsprogram för budget i balans 2022.

Beslut
Förvaltningens förslag till beslut är att tekniska nämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att verkställa ett antal av de föreslagna åtgärderna.

1. Tekniska nämnden beslutar att uppmuntra förvaltningen att öka takten av 
utbyte till LED-belysning.

2. Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genom 
belysningsåtgärder begränsa skadegörelsen. Utöver detta finns ett 
fullmäktigebeslut om kameraövervakning.

3. Tekniska nämnden beslutar att fastighetsavdelningen får i uppdrag att 
vakanshålla tjänsten som fastighetsförvaltare.

4. Tekniska nämnden beslutar att fastighetsavdelningen får i uppdrag att avstå 
från att rekrytera vikarie för föräldraledig projektledare.

5. Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen att utarbeta underlag för 
beslut om avyttring eller rivning av de fastigheter som inte är uthyrda till 
kommunal verksamhet. Utöver detta får förvaltningen i uppdrag att se över 
hyreskontrakten för de externt uthyrda lokalerna.

6. Tekniska nämnden beslutar att inleda en politisk dialog för att uppmana till 
att förkorta tidsåtgången för visst detaljplanearbete.

7. Tekniska nämnden beslutar att utöka driftorganisationen inom 
fastighetsavdelningen med en tjänst för att därigenom minska kostnaderna.

8. Tekniska nämnden beslutar att inte dra ner på det planerade 
underhållsarbete för att det bedöms vara kostsamt på långt sikt.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen redogjorde den 31 maj 2022 för helårsprognos för 2022. 
Prognosen baserades på uppföljning efter april månad. Till följd av kraftigt ökade 
kostnader för framför allt el, livsmedel och drivmedel uppvisar flera av tekniska 
förvaltningens avdelningar underskott. Underskottet ser för närvarande ut att 
hamna på runt 6 miljoner kronor, men det är mycket svårt att förutspå hur 
kostnaderna utvecklas för de olika kategorierna av varor som behövs för 
verksamheterna.

Tekniska nämnden gav under sitt sammanträde den 31 maj 2022 uppdrag till 
förvaltningen att utarbeta förslag på åtgärder för att åstadkomma budget i balans 
inom fastighetsavdelningen som redovisar ett prognosticerat underskott på

Justerandes sii
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500 000 kronor för år 2022. Övriga avdelningar har redan fått beslut om åtgärder i 
besparingssyfte.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17

Skickas till
Tekniska förvaltning

Juster andes sign





12(13)Ljungby
kommun

Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-06-21

§61 Dnr TN2021-0143 042

Intern kontroll beslut suppföljning

Beslut
Förvaltningens förslag till beslut är att nämnden beslutar att godkänna den interna 
kontrollen gällande uppföljning av tekniska nämndens beslut. Den interna 
kontrollen visar att tekniska förvaltningen i mycket hög grad verkställer de beslut 
förvaltningen tilldelas av tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen är styrelse och nämnder ansvariga för den interna 
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Den interna kontrollen syftar till att 
säkerställa så att de kommunala målen uppnås och definieras som en process där 
både politiker, tjänstemannaledning och övrig personal samverkar. Processen är 
utformad så att de interna kontrollerna ska bidra till att organisationen är 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att tillförlitlig finansiell rapportering sker och 
att tillämpliga lagar och föreskrifter med mera efterlevs.

Enligt Ljungby kommuns reglemente för intern kontroll ska grunden för den 
interna kontrollen vara en väsentlighets- och riskanalys eller en risk- och 
sårbarhetsanalys som analysen också benämns. Tekniska förvaltningen har i 
enlighet med reglementet utfört en kartläggning av olika processer inom 
förvaltningen samt en risk- och sårbarhetsanalys. Analysen resulterade i både en 
verksamhetsplan och en handlingsplan för intern kontroll. Dessa planer fastslogs av 
tekniska nämnden den 4 maj 2021.

I handlingsplanen togs en nettolista fram för områden som är lämpliga för en 
intern kontroll och dessa värderades i en riskmatris. Utifrån nettolistan och 
riskmatrisen beslutade tekniska nämnden den 4 maj 2021 att uppföljning av 
tekniska nämndens beslut (samt uppföljning av grovplaneringsprojekt, som har 
redovisats till nämnden tidigare) ska bli föremål för intern kontroll under 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-30 

Excelfil daterad 2022-05-30

Skickas till
Tekniska förvaltning
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§62 Dnr TN2022-0142 252

Markförvärv Eka 3:18 (Eka Österdal 1)

Beslut
a) Förvaltningens förslag till beslut är att förvärva Ljungby Eka 3:18, om totalt 25 
383 m2 för 2 450 000 kr av Doris Simon dödsbo, Kjell Simon, Leo Simon och 
Bengt Simon, se beslutsunderlag

b) att uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna köpekontraktet.

c) att uppdra åt exploateringschef Jakob Ruter och/eller exploateringsingenjör Elsa 
Eriksson att underteckna köpebrev och där till övriga erforderliga handlingar.

Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Eka 3:18 är belägen i Ljungby tätort och är omgiven av den kommunalt 
ägda fastigheten Ljungby Eka 3:6. Området är utpekat i gällande översiktsplan som 
ett framtida utvecklingsområde med mångfunktionell bebyggelse, se 
beslutsunderlag. Fastigheten utgör en viktig del i utformningen av området och bör 
förvärvas av kommunen. Fastigheten har varit ute till försäljning på den öppna 
marknaden via fastighetsmäklare och en budgivning har legat till grund till 
köpeskillingen. Genom köpekontraktet överlåter säljarna fastigheten Eka 3:18 för 
en köpeskilling om 2 450 000 kronor. Köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. 
Köpekontraktets giltighet är villkorat av tekniska nämndens godkännande som 
vinner laga kraft.

För att öka möjligheterna för kommunen att ingå ett avtal föreslår tekniska 
förvaltningen en snabbare politisk process genom att ta upp ärendet direkt i 
tekniska nämnden utan att förberedas av arbetsutskottet. Att avvakta med beslut till 
tekniska nämndens möte i augusti skulle avsevärt försämra kommunens chans att 
förvärva fastigheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-20

Skickas till
Tekniska förvaltning

Justerandes sign




