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Plats och tid Sammanträdesrum Märtasalen, tisdagen den 6 september 2022 kl 09:00-11:30

Beslutande Gunilla Åström (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)
Jan Lorentzson (SD)

Övriga deltagare Lisa Åberg, administrativ chef §64,§65
Lina Yosefi, nämndsekreterare 
Lillemor Johansson, lokalvårdschef §64 
Eva Jönsson, fastighetschef §64
Anna Andersson, Biträdande VA och renhållningschef §66 
Katarina Hildebrand, Ekonom §67

Ej tj änstgörande Ro[f Kimnäs (SD) 
ersättare

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Paragrafer

Thomas Hermansson

Avdelningen för administration den 12 september 2022, KL: 13.00 

§ 63- §67

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Lina Yosefi

JusteTfMicjes^; gn
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Anslag/bevis
Protokollet är nu justerat.

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 20220906 

Protokollet anslås 2022 094^

Överklagningstid 2022'09'1/J- 2022-10-o4>

Anslaget nedtages 2022-10-05

Förvaringsplats Avdelningen för administration, kommunhuset, Olofsgatan 9, Ljungby
för protokollet

Underskrift Lina Yosefi
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§63

Fastställande av dagordning.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att utöka dagordningen i enlighet med 
ordförandens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden frågar tekniska nämnden om dagordningen kan utökas med tre 
övriga frågor:

• Bowlinghall

• Solceller

® Laddstolpar
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§64 Dnr TN2018-0177 001

Informations- och diskussionsärenden

Beslut
Tekniska nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
1. Gemensam organisation för lokalvård (2018-0177)

Lokalvårdschef informerar tekniska nämnden om sin verksamhet och hur 
arbetet går framåt. Kommunens alla lokalvårdare samorganiserades från och 
med den 1 januari 2022. En stor del av arbetet går ut på att säkerställa att 
lokalerna städas på likartat sätt oavsett vilken medarbetare som utför arbetet. 
Detta är viktigt för att arbetsbelastningen ska vara ungefär densamma oavsett 
arbetsplats och för att budget ska kunna hållas. Alla medarbetare inom 
verksamheten bar gått en utbildning för att till exempel lära sig att städa 
ergonomiskt och miljövänligt.

2. Information om brand på Lagavallen idrottsplats i juni (2022-0155).

Räddningschefen informerar om branden på Lagavallen och bur 
räddningstjänsten hanterat branden. Flera avdelningar på tekniska 
förvaltningen var inblandad för att hantera branden på bästa möjliga sätt. 
Räddningschefen går igenom vilka utmaningar och behov som finns framöver 
och vikten av förebyggande arbete.

3. Information om grundvattennivåer.

Grundvattennivåerna är låga, men ännu inte lika låga som den torra sommaren 
2018. Även om det börjar regna rejält inom kort kommer det att ta minst ett 
par månader innan grundvattennivåerna stiger. Kommuninvånarna har via 
kommunens kommunikationskanaler uppmanats att vara sparsamma med 
vatten, undvika att fylla pool, vattna gräsmatta och att i övrigt vara mycket 
sparsamma. Personer som inte är anslutna till kommunalt vatten och som 
upplever återkommande problem med låg vattennivå i sin brunn uppmanas att 
överväga att ta kontakt med brunnsborrare. Kommunen har även en 
vattenkiosk som erbjuder dricks- och industrivatten till kommuninvånare, 
turister och näringsidkare.
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4. Planeringsdirektiv 2023-2017 (2022-0164)

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 om budget för år 2023, både 
driftbudget och investeringsbudget. Eftersom det är val i september ska 
budgetbeslutet fattas på nytt av nytillträdda kommunfullmäktige i slutet av 
året. Tekniska förvaltningen går under sammanträdet igenom 
planeringsdirektivet (det dokument som omfattar budgetbeslutet) utifrån 
tekniska förvaltningens del. En arbetsgrupp bestående av tekniska 
nämndens arbetsutskott och Thomas Hermansson (M) kommer att arbeta 
tillsammans med förvaltningen för att innan året är slut kunna fatta beslut 
om Verksamhetsplan 2023.

5. Bowlinghall (2022-0089.820)

Fastighetschefen informerar om att bowlinghallen är i projekteringsfas, 
denna beräknas vara klar framåt våren 2023.

6. Solceller

Diskussion om hur kommunen kan öka produktionen av solcellsenergi. Ett 
uppdrag har givits i planeringsdirektivet för år 2023, även arbetet med att 
revidera verksamhetsplan för lokalförsörjning kan komma att påverka 
arbetet och öka ambitionerna.

7. Ladcistolpar

Fråga om hur arbetet går med betalningslösning för el som distribueras 
genom kommunens laddstolpar för elbilar. Ordföranden informerar att 
arbete pågår inom kommunledningsförvaltningen för att skapa möjligheter 
att ta betalt för elen.

8. Övriga ärenden.

Skickas till
Tekniska Förvaltning

Justeran'
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§ 65 Dnr TN2022-0093 015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor
Beslut om yttrande

Beslut
Tekniska nämnden antar yttrande, daterat 2022-08-15 som svar till 
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Hantering av olyekor är en viktig del av Ljungby kommuns arbete med trygghet

och säkerhet. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ställer krav pä att kommuner

ska ha ett handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet samt ett

handlingsprogram för räddningstjänst. För att uppfylla lagkraven togs ett

handlingsprogram för skydd mot olyckor fram under 2019. Eftersom nya

föreskrifter har kommit från myndigheten för samhällsskydd och beredskap

(MSB) har en reviderad version arbetats fram. Det reviderade

handlingsprogrammet bygger till stor del på programmet från 2019 men

innehåller förutom anpassningen till de nya föreskrifterna om ny och enhetlig

struktur också en uppdaterad riskbild. Programmet ”bygger på djupare analyser,

verksamhetsplaner, handlingsplaner och andra styrdokument” och resonerar i

breda drag om de risker som finns inom kommunens gränser. Programmet 
benämns numera ”Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2023-2026”.

Tekniska nämnden, som är Ljungby kommuns räddningsnämnd, har gett i

uppdrag till sin förvaltning att ta fram denna reviderade version av programmet

som föreslås att antas. Det är dock viktigt att påpeka att när det gäller ansvar för

att arbeta olycksförebyggande ingår många olika delar; till exempel saker som

suicidprevention, arbete mot fallolyckor, trafiksäkerhet med mera. Vissa av dessa

frågor ansvarar tekniska nämnden för medan andra frågor finns under andra

nämnders ansvar. En helhetssyn för hur man effektivast jobbar förebyggande

Juster andes'si<
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inom samtliga områden är nödvändig. Det är också viktigt för hela 
kommunorganisationen att fokus på helheten ständigt finns vid prioritering av 
resurser för det förebyggande arbetet. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 
2022-05-17, § 44 att inleda sam rådsförfarande om programmet. Synpunkter i 
denna samrådsfas ska lämnas senast 31 augusti 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 

Handlingsprogram daterad 2022-05-12

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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§66 Dnr TN2022-0034 452

Medborgarinitiativ: tydlig information om 
sopsortering

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen och avslå 
medborgarinitiativet. Förvaltningen arbetar redan med att informera 
kommuninvånare, näringsidkare, abonnenter och besökare om sopsortering och 
avfallshantering. En större kommunikationsinsats planeras i samband med att fler 
fraktioner ska börja samlas in vid hushållen

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen fick i februari 2022 i uppdrag att utreda ett 
medborgarinitiativ om tydlig information om sopsortering. Initiativtagaren föreslår 
att informationen om sopsortering ska förbättras. För att få en tydlig bild av hur allt 
avfall som uppkommer hemma ska sorteras är det enklast att läsa i kommunens 
renhållningsordning på webbplatsen. Det finns olika aktörer som ansvarar för hur 
avfall återvinns. Både kommunen och privata företag. Kommunen ansvarar för 
kommunalt avfall. Vad som är kommunalt avfall finns i en lagstiftning som heter 
miljöbalken. Till miljöbalken finns sedan förordningar och vägledningar som 
kommunen använder för att veta vilket slags avfall kommunen har ansvar för.
Avfall som uppkommer när du köpt någon produkt, ex påsen som godiset är i, 
ansvarar det företag som du köpt produkten av att emballaget återvinns. Den du 
kommer i kontakt med oftast är förpackningsinsamlingen.

Förpackningsinsamlingen ansvarar för att papper, wellpapp, glas och metall som 
varit runt en vara samlas in och återvinns. Förpackningsinsamlingen är en 
organisation som företagen använder för att återvinningen ska bli enkel för dig som 
medborgare. Du ska inte behöva gå till varje affär och lämna tillbaka ex 
mjölkkartongen där du köpt den, utan det ska finnas ett ställe för återvinning 
oberoende av var du köpt din mjölk. Detta kallas producentansvar och det finns 
flera olika producentansvarsorganisationer till exempel för däck eller 
hemelektronik. Producentansvarsorganisationerna har avtal med kommunen om 
att det ska finnas möjlighet för kommunens invånare att lämna sitt avfall på 
kommunens återvinningscentral. Kommunen informerar kommunens invånare 
både bur kommunalt avfall och producentansvars avfall ska sorteras. Detta görs 
både digitalt och med olika broschyrer.

Justen
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På återvinningsstationerna, som förpackningsinsamlingen sköter finns 
telefonnummer man kan ringa om man är osäker vart man ska slänga någon 
förpackning. På återvinningscentralen Bredemad finns alltid personal att fråga. 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med information om hur kommunalt avfall ska 
sopsorteras. Information finns både digitalt och i tryckt version. Alla 
kommuninvånare kan söka på webbplatsen om hur avfall ska sorteras. Det finns 
även personal att tillfråga, både på återvinningscentralen och på kommunhuset på 
Olofsgatan 9 i Ljungby. Tryckt information finns på Bredemads återvinningscentral 
och i kommunhuset samt skickas med den första fakturan för året till alla 
abonnenter.

En förbättring för dig som abonnent är att kommunen håller på att införa en e- 
tjänst där du enkelt kan se när din soptunna ska tömmas eller om du behöver 
beställa andra tjänster för ditt VA-renhållningsabonnemang. Avfallslagstiftningen 
är föränderlig, och fram till 2025 är det mycket förändringar i vad som är 
kommunalt avfall. Den 5 juli 2022 beslöt regeringen att alla kommuner ska samla 
in förpackningar fastighetsnära senast den 1/1 2027, men att kommunerna kan 
starta detta arbete tidigare. Inför varje lagstiftningsförändring arbetar kommunen 
med hur kommuninvånarna ska informeras. Ibland är det en mindre förändring 
som kan informeras på plats ex på återvinningscentralen. För större förändringar, 
som att alla hushåll ska sortera ut förpackningar hemma, krävs att kommunen gör 
ett större projekt och arbetar fram både digitala och tryckta versioner men även hur 
information ska nå ut till kommuninvånarna via media. Förvaltningen bedömning 
är att kombinationen av kunnig personal på Bredemad, uppdaterad information på 
webbplatsen, uppdateringar på kommunens sociala media samt information på de 
olika återvinningsstationerna i dagsläget är tillräcklig. Att avsätta ytterligare medel 
för att utöka de informativa och kommunikativa insatserna bedöms i dagsläget inte 
som en nödvändig prioritering.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ daterat 2022 -01-25 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-16

Skickas till
Tekniska Förvaltningen 

Initiativtagaren
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§67 Dnr TN2022-0116 002

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av beslut fattade pä delegation samt
redovisningen av attestuppdrag.

Sammanfattning av ärendet
• Attestuppdrag avseende drift och investering avseende 2022-09-01 till och 

med 2023-01-01

• Fullmakt Tekniska chefen Sonja Eden beslutar via delegation att 
planeringschef Mattias Sjögren far rätt att föra talan å nämndens vägnar i 
mål där nämnden är motpart, vilket innefattar art avge nämndens 
inställning, avge yttranden samt medge talan och träffa förlikning i frågor 
om ansökan om tillstånd till vattenverksamhet

Skickas till
Tekniska Förvaltningen

Justerandfes sign


