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Tekniska nämnden

Tid och plats Sammanträdesrum Ljungbergsalen på Garvaren, Ljungby. Ingång från Märta 
Ljungbergs gatan vid trafikljusen. Tisdagen den 3 november 2020, 
klockan 08.00-12.30

Beslutande

Övriga delta
gande

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

Sonja Edén, teknisk chef
Lisa Åberg, sekreterare
Carl Håkansson, räddningschef § 105
Johan Mansfeld, projektledare § 106
Jakob Ruter, exploateringschef § 106, §107
Katarina Hildebrand, ekonom § 105
Mariana Axelsson, kostchef §105
Pia Davidsson, VA-renhållningschef §105, §109, § 110
Eva Jönsson, lokalstrateg § 105
Snjezana Jelica, byggprojektledare §108
Tobias Wagner, klimat och utredningsingenjör §105
Mattias Sjögren, planeringschef § 105
Maritha Davidsson, projektledare §110, §112
Christer Jonasson, gatuchef § 113, § 114
Elise Oming, sekreterare

Justerare Krister Salomonsson (SD)
Justeringens
tid och plats Tekniska förvaltningen den 5 november 2020

Paragrafer

Sekreterare

104-115

Justerandes sign
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Justerare Krister Salomonsson

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

Nämnd/styrelse Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 3 november 2020

Överklagningstid 

Anslaget uppsatt 

Anslaget nedtaget

Förvaringsplats 
för protokollet

T 3o
^november november 2020 

6 november 2020 

30 novomb cr-202O—
i AeLethe'S 2.0 2-0 -Rj*)

Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 104

Fastställande av dagordning

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

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden förslår att en informationspunkt om investeringsprojekt läggs till 
dagordningen.

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 105

Informations- och diskussionsärenden

Beslut
Tekniska nämnden noterar infonnationen.

Sammanfattning av ärendet

1. Räddningstjänsten- ”Räddat värde-exempel från insatser”

Räddningschefen informerar om lyckade räddningsinsatser utifrån 
perspektivet räddat ekonomiskt värde från den som tagit emot insatsen.

2. Budgetuppföljning till och med september samt prognos för 2020.

Prognos avseende drift och investeringar redovisas för hela 
förvaltningen. Prognosen efter september 2020 indikerar att tekniska 
förvaltningen kommer att uppvisa ett minusresultat om cirka 7 miljoner 
kronor avseende driftbudgeten. Resultatet förklaras i huvudsak av 
försäljningar av fastigheter med bokfört värde, pandemin och höga 
flöden har påverkat utfallet. Det har gett både merkostnader och lägre 
inkomster.

3. Corona-läget i förvaltningen, kommunen, regionen och landet

Förvaltningen redovisar hur man arbetar för att bibehålla en god 
arbetsmiljö avseende minskad smittspridning och hantering av oro.

4. Redovisning av pågående infrastrukturprojekt, gata, GC, ledningar mm

Tekniska förvaltningen infonnerar om nedanstående infrastrukturprojekt: 
Bergagatan - utbyte av VA, tillgänglighetsanpassning och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Projektet befinner sig i 
genomförandefasen.
Sickinge VA - kommunalt vatten och avlopp. Fastighetsägare är anslutna 
och projektet avslutas.
GC väg Storgatan-Lnnnavallen, Ryssby. Arbetet är slutfört inom budget. 
Elverksbron- Villagatan - promenadväg utmed Lagan, projektering 
pågår.
GCväg Näsvägen - projektet är avslutat 
GC väg Ljungby-Ryssby - projektet är avslutat.
Skåne gatan/Hammarrondellen - upphandlas hösten 2020, byggstart 
under 2021

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Brunnsgården - ny infart till parkeringen, arbetet påbörjas hösten 2020.

Övriga projekt som är på gång:
Industri gatan EKA (ny väg)
Passager och belysning vid Bryggerirondellen 
Grovplanering Västergatan i Lagan 
Nygatan (VA och mark)
Järnvägsgatan i Lagan (VA)

5. Tekniska nämnden informerar.

Harab ergsområdet:
Ordföranden informerar tekniska nämnden om hantering av projektet. 
Informationen delges nämnden utan närvaro av tjänstemän.

6. Övriga ärenden:
Fråga om grävningen som gjordes i samband med de höga flödena i 
Hamneda. Svackdike planeras för att fungera som översvämningsskydd i 
framtiden.

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 106 TK2020/0214 290

Redovisning av lokaler som inte nyttjas och kan säljas

Beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt nedanstående i syfte att skapa förutsättningar 
för god ekonomi och tillväxt.

• Torg 11:23 (Bergagården). Tekniska nämnden beslutar att tekniska 
förvaltningen ska ta fram underlag till en markanvisningstävling och 
sedan återrapportera denna till Tekniska nämnden för genomgång av 
villkoren. Eventuellt ny detaljplan, sedan försäljning.

• Torgtomterna 1 och 4 {Kajsa Kavat - Halva Huset). Tekniska nämnden 
beslutar att byggnaderna ska säljas för avflyttning. Sedan 
markanvisningstävling och försäljning av fastigheterna. Detaljplan är 
klar, men fastighetsreglering behövs.

• Boken 3 (Villa Villerkulla). Tekniska nämnden beslutar att fastigheten 
säljs efter ny detaljplan. Ny detaljplan är sökt.

• Kanna 4:11 (Sockenstugan i Kånna). Tekniska nämnden beslutar att 
fastigheten säljs efter ny detaljplan. Detaljplan ska sökas.

• Giraffen 4 (Scoutstugan, Giraffvägen). Tekniska nämnden beslutar att 
fastigheten ska säljas efter ny detaljplan. Detaljplan är sökt.

• Sickinge 2:3 (gamla ridlärarbostaden). Tekniska nämnden beslutar att 
fastigheten säljs efter avstyckning. Ingen ny detaljplan behövs.

• Lidhult 1:91 (Banvaktsstugan i Lidhult). Tekniska nämnden beslutar att 
fastigheten ska säljas efter ny detaljplan. Detaljplan är sökt.

• Bolmörten 6-8 (fd LIF stugan). Tekniska nämnden har redan beslutat att 
fastigheterna ska säljas och byggnaden rivas av annan part genom 
markanvisning. Detaljplan är klar.

• Aspebacken 25. Tekniska nämnden beslutar att frågan behandlas i en 
presidieträff innan vidare beslut fattas.

• Torpa 1:34 (Torpa skola). Tekniska nämnden beslutar att, under 
förutsättning att barn- och utbildningsnämnden inte behöver 
byggnaderna, riva de nyare byggnaderna och sälja den gula byggnaden 
efter eventuell ny eller släckning av detaljplan.

• Ljungby 7:21 (Djupadal, Annelundsvägen 5). Tekniska nämnden 
beslutar att byggnaden hyrs ut tillsvidare.

• Hångers 3:22 (gamla bågskytteklubbens stuga). Tekniska nämnden 
beslutar att riva byggnaderna.

• Replösa 4:16 (G:a Skyttep av eljongen och gevärskyttebanan). Tekniska 
nämnden beslutar att riva byggnaderna för framtida exploatering av 
Replösa Östraby.
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Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen redovisar ett antal fastigheter, i vissa fall bebyggda, som 
idag inte används och möjligtvis kan säljas eller rivas.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskri velse daterad 2020-09-08

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 107 TK2020/0051 253

Försäljning av fastigheten Gråsparven 5

Beslut
Tekniska nämnden beslutar

a) att godkänna upprättat köpekontrakt mellan kommunen och den 
presumtiva köparen gällande fastigheten Ljungby Gråsparven 5. Se 
bifogat beslutsunderlag.

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

c) att uppdra åt exploateringschef Jakob Ruter att underteckna köpebrev 
och där till övriga erforderliga handlingar.

Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Ljungby Gråsparven 5 har tidigare nyttjas för 
förskoleverksamhet som avflyttat. Då kommunen inte har något behov av 
fastigheten för egen verksamhet har fastigheten bjudits ut via 
fastighetsmäklare till försäljning varefter föreliggande köpekontrakt 
upprättats. Genom köpekontraktet överlåter kommunen fastigheten för en 
köpeskilling om 2 125 000 kronor. Köpeskillingen erläggs på 
tillträdesdagen. Köpekontraktet giltighet är villkorat av tekniska nämndens 
godkännande.
Tekniska nämnden beslutar att

a) att godkänna upprättat köpekontrakt mellan kommunen och den 
presumtiva köparen gällande fastigheten Ljungby Gråsparven 5 Se 
bifogat beslutsunderlag.

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

c) att uppdra åt exploateringschef Jakob Ruter att underteckna köpebrev 
och där till övriga erforderliga handlingar.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-13

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 108 TK2020/0028 820

Slutrapport avseende investeringsprojekt 
Skateboardparken.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna projektavslut för Skateboardpark.

Sammanfattning av ärendet
Ansvarig projektledare redovisar överlämning och slutrapporteringen av avslutat 
projekt till tekniska nämnden. Redovisningen till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige sker i samband med delårsbokslut och årsredovisningen.

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

I investeringsbudgeten för 2018 har 6 000 000 kronor avsatts för anläggandet av 
skatepark. Projektet höll budgeten och landade på +1 345 000. Projektet har 
gjorts i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen.

Skickas till
Kommunstyrelsen och Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 109 TK2020/0205 303

VA i Toftaholm

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tekniska förvaltningen tar fram underlag för 
beslut i kommunfullmäktige att ska bildas ett verksamhetsområde för vatten 
och avlopp i Toftaholm.

Reservation
Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorentzson (SD) reserverar sig 
skriftligen mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Under våren 2020 kontaktade en boende VA-Renhållningsavdelningen för att 
efterhöra om det var möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avlopp i 
Toftaholm. Den boende har under flertalet år kört vatten i dunk.
Fastighetsägaren har även frågat grannar och borrat efter vatten i egen brunn. 
Men det finns inga möjligheter att få fram dricksvatten eller koppla sig till 
någon granne då även de har brist på dricksvatten.
De boende i området har själva efterfrågat intresset för anslutning till allmänt 
VA och uppger i sin skrivelse att det är en blandning av fritidshus, 
permanentboende, camping och konferensanläggning som är direkt intresserade. 
Fastighetsägarna har även skrivit till länsstyrelsen om att fa området utpekat 
som ett §6 område, enligt Lagen om allmänna vattentjänster

Tekniska förvaltningen konstaterar att Toftaholm finns med i VA-planen som en 
gemensamhetsanläggning. Tekniska förvaltningen har informerat om att det 
måste bildas ett verksamhetsområde och att fastigheterna inom området i så fall 
måste ansluta sig till kommunalt VA. Förvaltningen har tittat på hur en 
utbyggnad kan ske. Toftaholm ligger ca 4 km från en allmän anläggning för 
vatten och avlopp, beläget i Dörarp. Förvaltningen har ingen kännedom om de 
lokala förhållandena för att göra en lokal Va-anläggning. Ingen projektering 
eller kostnadsbedömning finns.

Förvaltningen bedömer att fastighetsägaren har rätt i att området är ett §6 
område enligt LAV och att det då blir kommunens skyldighet att anordna 
vattentjänster med tanke på att det är en camping och en konferensanläggning i 
området. När ett verksamhetsområde är beslutat av kommunfullmäktige kommer 
VA-kollektivet att vara den som betalar, men även far intäkterna, för det 
utökade verksamhetsområdet i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster. 
Investeringen tas upp i investeringsbudgeten som beslutas av 
kommunfullmäktige, enligt rutin för detta.

Justerandes sign
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Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområde i Toftaholm 
ska skapas. Förvaltningen har varit i kontakt med boende i Toftaholm samt 
länsstyrelsen.

Yrkande
Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorentzson (SD) yrkar avslag till 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Gunilla Åström(M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Gun Lindell (S) och Ann-Charlott Henrysson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut med tillägg att Vidöstems östra strand utpekas som ett 
framtida utvecklingsområde.

Ordföranden frågar nämnden om Gunilla Åströms (M) yrkande eller Gun 
Lindell (S) med fleras yrkande ska vara motförslag till Krister Salomonsson 
(SD) yrkande. Ordföranden finner att Gunilla Åströms (M) yrkande är 
motförslag.

Ordföranden frågar nämnden om beslut kan fattas i enlighet med Gunilla 
Åströms (M) yrkande eller i enlighet med Krister Salomonssons (SD) yrkande 
och finner att beslut fattas i enlighet med Gunilla Åströms (M) yrkande.

Omröstning
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Nej-röst för bifall till Krister Salomonssons yrkande. Omröstning verkställs med 
följande utfall:

Lars-Ove Johansson (C) Ja
Gunilla Åström (M) Ja
Lars Nordqvist (M) Ja
Benny Johansson (M) Ja
Lennart Olsson (KD) Ja
Gun Lindell (S) Ja
Ann-Charlott Henrysson (S) Ja
Anita Wanderoy (S) Ja
Lars-Åke Långh (S) Ja
Krister Salomonsson (SD) Nej
Jan Lorentzon (SD) Nej

Justerandes sign

Beslut fattas i enlighet med Gunilla Åströms yrkande.
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Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-03

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 110 TK2020/0200 303

VA i Mjäryd, Södra Ljunga

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tekniska förvaltningen tar fram underlag för 
beslut i kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp 
enligt VA-planen i Södra Ljunga/ Mjäryd.

Reservation
Krister Salomonsson (SD)och Jan Lorentzson (SD) reserverar sig skriftligen 
mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Under vintern 2020 skickade miljöavdelningen ut föreläggande om att de 
boende i området kring Mjäryd i Södra Ljunga ska göra om sina enskilda 
avlopp. I samband med detta kontaktade en boende VA- 
Renhållningsavdelningen för att efterhöra om det var möjligt att ansluta till 
kommunalt vatten och avlopp.
Från VA-renhållningsavdelningen finns inga hinder i ledningsnät eller Va-verk 
för att ansluta de boende. De boende i området har själva efterfrågat intresset för 
anslutning till allmänt VA och uppger i sin skrivelse att mellan 10-15 
fastigheter är direkt intresserade.
Fastighetsägarna har även skrivit till länsstyrelsen om att få området utpekat 
som ett §6 område, enligt Lagen om allmänna vattentjänster

Tekniska förvaltningen konstaterar att Mjäryd finns med i VA-planen som en 
allmän (kommunal) anläggning. Tekniska förvaltningen har informerat om att 
det måste bildas ett verksamhetsområde och att fastigheterna inom området i så 
fall måste ansluta sig till kommunalt VA. I VA-planen har 20 fastigheter ritats in 
i ett verksamhetsområde. Förvaltningen bedömer att det inte finns några skäl att 
ändra förslaget i VA-planen. Förvaltningen har även tittat på hur en utbyggnad 
kan ske och ser inga hinder för utbyggnad och att utöka det befintliga 
verksamhetsområdet till att inrymma även Mjäryd.

Ingen projektering eller kostnadsbedömning finns gjorda, men utbyggnaden är 
en del av den redan beslutade VA-planen och ses som ett led i arbetet med den. 
När ett verksamhetsområde är beslutat av kommunfullmäktige kommer VA- 
kollektivet att vara den som betalar men även får intäkterna för det utökade 
verksamhetsområdet i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster. 
Investeringen tas upp i investeringsbudgeten som beslutas av

Justerandes sign
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Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområdet i Södra 
Ljunga ska utökas så att även området kring Mjäryd är med. Förvaltningen har 
varit i kontakt med Miljöavdelningen på Ljungby kommun. Boende i Mjäryd 
samt länsstyrelsen

Yrkande
Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorentzson (SD) yrkar avslag till 
arbetsutskottets förslag till beslut.
Gunilla Åström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden frågar nämnden om beslut kan fattas i enlighet med Krister 
Salomonssons (SD) yrkande eller i enlighet med Gunilla Åströms (M) yrkande 
och finner att beslut fattas i enlighet med Gunilla Åströms (M) yrkande.

Omröstning
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Nej-röst för bifall till Krister Salomonssons yrkande. Omröstning verkställs med 
följande utfall.

Lars-Ove Johanson (C) Ja
Gunilla Åström (M) Ja
Lars Nordqvist (M) Ja
Benny Johansson (M) Ja
Lennart Olsson (KD) Ja
Gun Lindell (S) Ja
Ann-Charlott Henrysson (S) Ja
Anita Wanderoy (S) Ja
Lars-Åke Långh (S) Ja
Krister Salomonsson (SD) Nej
Jan Lorentzson (SD) Nej

Beslut fattas i enlighet med Gunilla Åströms (M) yrkande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-02

Skickat till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 111 TK20200242 308

Taxa för offentlig plats i Ljungby kommun
Förslag till framtida hantering

Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om nya taxor för 
upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun enligt bifogad bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Idag finns ett beslut gällande ”Taxa för upplåtelse av allmän platsmark i 
Ljungby kommun” antaget 2008-09-25 Kf § 109. Taxan gäller för 
upplåtelse av offentlig plats för torghandel, marknadsdagar, cirkus, tivoli, 
uteservering, bodar, byggnadsställningar, liftar, provisoriska byggnader, 
upplagsplatser m.m. Det finns också ett beslut om utökning av taxan 
gällande anslutning av vatten och avlopp antaget 2012-03-27 Kf § 34.
Planeringsavdelningen har i uppdrag att se över taxorna för upplåtelse av 
offentlig plats, jämföra dem med grannkommunerna, samt lägga fram ett nytt 
förslag på taxor.

Tekniska nämnden föreslår den 3 november 2020 att kommunfullmäktige 
besluta om nya taxor för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun enligt 
bifogad bilaga.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-02

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Tn§ 112 TK2020/0241 308

Tillstånd för nyttjande av gångbana för uppställning av 
skyltar och varuställningar

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att

A. att upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut KsAu 2002-09- 
17, §233 2002/0332, 308 Tk ”Tillstånd för nyttjande av trottoarer 
för uppställning av skyltar m.m.”

B. att godkänna de reviderade ”Allmänna villkor och 
ordningsföreskrifter för reklam på offentlig plats”.

Sammanfattning av ärendet
Idag finns ett beslut gällande ”Tillstånd för nyttjande av trottoarer för 
uppställning av skyltar m.m.” KsAu 2002-09-17, §233 2002/0332, 308 Tk där 
tekniska förvaltningen söker ett generellt tillstånd åt Ljungby Centrumförening 
inom en triangel i Ljungby centrum. Detta betyder att de butiker som inte är med 
i Ljungby Centrumförening och de butiker som ligger utanför Ljungby centrum 
far själva söka tillstånd. Med tanke på likabehandlingsprincipen är detta inte 
någon bra lösning utan tekniska förvaltningen föreslår att alla butiksinnehavare 
själva söker tillstånd.

I ordningslagen och i Ljungby kommuns lokala ordningsföreskrifter (§10) så ska 
alla som använder offentlig plats söka tillstånd hos polismyndigheten för att få 
sätt upp reklam (vippskyltar, skyltställningar, varuställ mm) utanför sin butik 
och annan verksamhet.

Tekniska nämnden föreslår den 3 november 2020 att
A. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kommunstyrelsens

arbetsutskotts beslut KsAu 2002-09-17, §233 2002/0332, 308 Tk 
”Tillstånd för nyttjande av trottoarer för uppställning av skyltar
m.m.

B. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de reviderade ”Allmänna 
villkor och ordningsföreskrifter för reklam på offentlig plats”.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-02

Skickas till
Kommunstyrelsen 
Tekniska förvaltningen

Juste:u.
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Tekniska nämnden

Tn § 113 TK2020/0222 050

Upphandling av ramavtal, sten- och grusmaterial

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att amnoda upphandlingsenheten att handla upp nytt 
ramavtal för grus- och stenmaterial med avtalstiden 3 plus 1 år. Beräknat värde 
för upphandlingen är cirka 12 miljoner kronor totalt under hela avtalstiden.

Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska chefen i uppdrag att signera 
tilldelningsbeslut och avtal efter upphandling.

Sammanfattning av ärendet
Gällande ramavtal för grus- och stenmaterial är på väg att gå ut och en ny 
upphandling behöver därmed göras. Grus- och stenmaterialet som avtalet ska 
gälla används till bland annat vägar, gator, GC-vägar och parkeringar.

Tekniska förvaltningen föreslår den 7 oktober 2020 tekniska nämnden att 
anmoda upphandlingsenheten att handla upp nytt ramavtal för grus- och 
stenmaterial med avtalstiden 4 år. Beräknat värde för upphandlingen är 
cirka 12 miljoner kronor totalt under hela avtalstiden.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-07

Skickas till
Upphandlingsenheten 
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 114 TK2019/309 330

Borttagning av tennisbana i Södra Ljunga
Hantering av kostnad

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att gatuavdelningen far i uppdrag att ta bort staket, 
asfalt och vegetation från banan och att återställa ytan med gräs och vall. 
Kostnaderna för detta arbete ska lyftas i samband med tekniska nämndens beslut 
om resultatbalansering av år 2020 års resultat för att kompensera 
gatuavdelningens kostnader.
Arbetet utförs under förutsättning att fastighetsägaren, Svenska kyrkan, ställer 
sig positiv till åtgärderna.

Sammanfattning av ärendet
Tennis- och isbanan i Södra Ljunga upplevs som förfallen. Banan är lokaliserad 
på fastigheten Ljunga Prästgård 1:1 vilken ägs av Svenska Kyrkan, men något 
avtal om upplåtelse av marken finns inte. Det finns ingen väg som tar besökare 
till banan, besökare far istället ta sig dit via Lingbygdens friskolas område.
Investeringen av banan skedde genom ett beslut i fritidsnämnden den 4 februari 
1974. Enligt en skrivelse från den 21 december 1976 lämnade sedan 
fritidsnämnden ett bidrag till föreningen G&IF Ling i Södra Ljunga. Stödet 
avsåg 3000 kronor årligen och skulle användas till skötsel av banan.
Under senare år har ingen skötsel av banan utförts, vilket medfört att banan inte 
längre är i bra skick. Det årliga skötselbidraget har heller inte betalats ut. 
Asfalten är sprucken, staketet är raserat på vissa ställen, buskage och ogräs 
växer in på banan.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen bör iordningsställa 
marken genom att ta bort staket, asfalt och vegetation från banan. Utifrån den 
rådande situationen, där verksamhetsansvarig nämnd, kultur- och 
fritidsnämnden, redan beslutat att inte rusta upp banan bedömer kommun
ledningsförvaltningen att detta kan skapa en trevlig miljö i området. Tekniska 
förvaltningen har beräknat vad det skulle kosta att återställa marken och dänned 
även ta bort tennis- och isbanan. Den beräknade kostnaden för detta är 185 000 
kronor vilket bland annat inkluderar borttagning av staket, återställning av 
asfaltsborttagning, vegetation samt återställning till gräsyta och vall.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-14 att marken där tennis- och isbanan är 
belägen ska iordningställas till gräsyta i enlighet med kostnadsförslaget på 
185 000 kronor. Arbetet beställs av tekniska nämnden och finansieringen av 
arbetet hänskjuts till budgetberedningen.

Justerandes sign
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Tekniska förvaltningen bedömer att det är olämpligt att tekniska förvaltningen 
åtar sig att hantera ofinansierade uppdrag inom annan nämnds 
verksamhetsområde. Samtidigt är tekniska förvaltningen den aktör som rent 
praktiskt kan utföra arbetet. Lingbygdens Friskola har bett om att ytan städas 
upp av säkerhetsskäl och det är svårt att identifiera någon annan aktör än 
kommunen till att göra jobbet. Arbetet skulle rent tidsmässigt passa bra att 
utföra för gatuavdelningen redan nu under senhösten 2020.

Med detta som bakgrund bedömer förvaltningen att ett politiskt beslut i tekniska 
nämnden krävs innan arbetet med att återställa den förfallna tennisbanan i Södra 
Ljunga inleds.

Tekniska förvaltningen föreslår den 12 oktober 2020 att tekniska nämnden 
beslutar att gatuavdelningen får i uppdrag att ta bort staket, asfalt och vegetation 
från banan och att återställa ytan med gräs och vall. Kostnaderna för detta arbete 
ska lyftas i samband med tekniska nämndens beslut om resultatbalansering av år 
2020 års resultat för att kompensera gatuavdelningens kostnader.
Arbetet utförs under förutsättning att fastighetsägaren, Svenska kyrkan, ställer 
sig positiv till åtgärderna.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-12

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 115 TK2020/0237 006

Sammanträdesdagar 2021
Tekniska nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att sammanträda följande datum år 2021:
11 januari, 9 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 24 augusti, 21 september, 19 
oktober, 15 november, 15 december
Tekniska nämndens beslutar att arbetsutskottet sammanträder följande datum år 
2021:
26 januari, 23 februari, 23 mars, 20 april, 18 maj, 14 juni, 7 september, 5 
oktober, 1 november, 30 november.
Tekniska nämnden överlåter till arbetsutskottet att justera sammanträdesdatum 
för arbetsutskottets del om behov uppstår.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdesdagar för tekniska 
nämnden och dess arbetsutskott år 2021. Sammanträden genomförs i första hand 
på tisdagar, i andra hand på måndagar.
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att sammanträda 
följande datum år 2021:11 januari, 9 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 24 
augusti, 21 september, 19 oktober, 15 november, 14 december
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att arbetsutskottet 
sammanträder följande datum år 2021: 26 januari, 23 februari, 23 mars, 20 april, 
18 maj, 14 juni, 7 september, 5 oktober, 1 november, 30 november.
Tekniska nämnden överlåter till arbetsutskottet att justera sammanträdesdatum 
för arbetsutskottets del om behov uppstår.
Tekniska förvaltningen har tagit hänsyn till kommunstyrelsens, 
kommunstyrelsens arbetsutskotts och kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 
i förslaget till planering inför år 2021.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-13

Skickas till
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 114 TK2020/0247 002

Anmälan om beslut fattade på delegation

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av attestuppdrag.

Sammanfattning av ärendet

1. Amnälan av delegationsbeslut rörande markärenden mm som fattas av 
Tekniska förvaltningen för tiden juni 2020 t.om. oktober 2020 enligt 
Tekniska nämndens delegationsordning.

Justerandes sign
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Tn § 115 TK2020/0241 308

Meddelanden

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet

1. JO har fatt en anmälan rörande projektet överföringsledningen till 
Bolmens östra strand.

22(22)

Justerandes sign





Skriftlig reservation mot beslut ? TNAU.

Härmed reserverar jag mig mot besluten i TNAU idag 22/9 2020 om att utreda/inrätta 
verksamhetsområden för kommunalt VA i Toftaholm och Mjäryd (Ärende 10 och 11 på 
dagordningen)

Skälen till reservationerna är flera men i stora drag handlar det om att återigen kommer VA- 
kollektivet få bära kostnader för dyra lösningar av vatten och avlopp på landsbygden (utöver 
redan beslutade överföringsledningar i 200 miljoners klassen) samtidigt är en lagändring 
nära förestående gällande kommunernas skyldigheter att anordna VA vilket 
troligen/förhoppningsvis innebär att gemene man åläggs att anordna sitt VA enskilt eller 
gemensamt med närboende.

Jag anser att en privat gemensamhetsanläggning på respektive ort hade varit ett mer rimligt 
alternativ ur ekonomisk och miljömässig synpunkt i dessa båda fallen.

Om det fortsätter i denna takt har Ljungby snart Sveriges högsta VA-taxa, hur attraktivt är 
det med tanke på målet om 35000 människor år 2035?

Sverigedemokraterna Ljungby Krister Salomonsson.


