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Tekniska nämnden

Ordförande

Justerare

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

Nämnd/styrelse Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2021-05-04

Överklagningstid 7 maj 2021 - 27 maj 2021

Anslaget uppsatt 6 maj 2021

Anslaget nedtaget 28 maj 2021

Förvaringsplats
för protokollet Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 55

Fastställande av dagordning

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

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden föreslår att information om Återbruket på Bredemad ges under 
sammanträdet.
Ordföranden föreslår tekniska nämnden att ärendet om försäljning av Björnen 1- 
2 kan hanteras under dagens sammanträde trots att beslutsunderlag inte kunnat 
presenteras inför mötet.

Justerandes sign
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Tn§ 56

Informations- och diskussionsärenden

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
1. Åter i bruk

Förvaltningen redogör för den del av arbetet som utförs av tekniska 
förvaltningen och hur kostnader förknippade med verksamheten far lov 
att fördelas enligt lagstiftning. Det är genom socialförvaltningens försorg 
själva återbruksverksamheten ska bedrivas.

2. Budgetuppföljning till och med mars, prognos för 2021. Drift- och 
investeringsbudget

Förvaltningen redogör för de över- och underskott som prognosticeras 
för helåret 2021. Prognosen är försiktig med tanke på att den större delen 
av året ännu ligger framför oss.

3. H anted ng av T åget 2.

Kulturmiljöutredning är gjord av Kulturparken Småland. Hyresgästen 
har uttryckt intresse att flytta och uppsägning är gjord. Byggnaderna på 
fastigheten är be varande värda samtidigt som de är förknippade med den 
tidigare tågtrafiken och detta å sin sida minskar bevarandevärdet.

En bred politisk förankring behövs och ärendet lyfts till presidieträff den 
17 maj 2021. Hela kommunstyrelsens arbetsutskott bjuds in till denna 
punkt på dagordningen.

4. Remissyttrande över kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2021 -2025

Kommunstyrelsen har fattat beslut om ett yttrande över länsstyrelsens 
kulturmiljöstrategi för åren 2021-2025. Detta styrdokument är ett av en 
mängd styrdokument, kommunala beslut och prioriteringar som påverkar 
kommunens planer på utveckling, expansion och exploatering.

Justerandes sign
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5. Corona-läget i tekniska förvaltningen.

Viss sjukfrånvaro bland personalen, dock ej corona-relaterat. Alla 
verksamheter rullar på i huvudsak enligt normal ambitionsnivå. Personal 
som är i riskgrupp och över 60 år vaccineras nu och det innebär en stor 
lättnad och trygghet.

6. Tekniska nämnden informerar

Omgrävningen av Lagaån i Hamneda som gjordes till följd av de höga 
flödena februari-mars 2020 har diskuterats av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Svackdiket kommer att permanentas och förläggas på dels 
kommunal mark och dels på kyrkans mark.

7. Övriga ärenden

Fråga om projekt för ledningsfömyelse på Axel Ångbagares gata och 
projektets inverkan på fotgängare.

Justerandes sign
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Tn § 57 TK2021-0108 050

Upphandling av nödvattenförråd

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna att handla uppbyggnad för förråd av 
nödvattenmaterial enligt upprättad anmodan.

Teknisk chef får i uppdrag att teckna tilldelningsbeslut efter avslutad 
upphandling.

Sammanfattning av ärendet
Under 2019 och 2020 har arbetet med kris och krishantering för VA varit i 
centrum. En av de tidigare åtgärderna för att klara kommunens hantering av 
nödvatten är att materialet återfinns i livsmedelsgodkända lokaler. 
Investeringsmedel för att uppföra förråd till nödvattenmaterial har äskats och 
blivit beviljade för uppförande av byggnad under 2021.

Nödvattenförrådet kommer vara livsmedelsgodkänt för att även klara 
hygienkraven i livsmedelslagen för dricksvatten. I förrådet finns plats för 
dricksvattentankar i olika storlekar med tillhörande pumpanordningar för 
trycksättning av vattnet, dvs tankar som är monterade på lastväxlarflak ner till 
10001 behållare som står på släpkärra. Det förvaras även dunkar, pumpar, 
rörledningsmaterial och reservkraftaggregat som behövs för att trygga 
dricksvattenförsörjningen.

Inköpet ligger i beslutad investeringsplan för året, investeringsmedel finns.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-18

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
Upphandlingsenheten

Justerandes sign
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Tn § 58 TK2021-0106 050

Upphandling av sållmaskin, Bredemad

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna upphandling av en ny sållmaskin enligt 
upprättad anmodan.

Teknisk chef far i uppdrag att teckna tilldelningsbeslut efter avslutad 
upphandling.

Sammanfattning av ärendet
Enligt uppgjord plan för utbyte av maskiner på Bredemads avfallsanläggning är 
det i år dags att byta ut sållmaskinen mot ny likadan maskin. Nuvarande såll är 
mycket dålig då vi redan har förlängt utbytestiden. Såll maskinen används till att 
sortera ut metaller från aska. Även sortering av ris och pinnar samt jord på 
återvinningscentralen. Maskinen används också för andra arbeten som 
efterfrågas.

Inköpet ligger i beslutad investeringsplan för året, investeringsmedel finns.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-18

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
Upphandlingsenheten

Justerandes sign
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Tn § 59 TK2021-0107 050

Upphandling av påsar för matavfallsinsamling och 
fastighetsnära insamling

Beslut
Tekniska nämnden godkänner att nedbrytningsbara påsar för 
matavfallsinsamling och fastighetsnärainsamling upphandlas enligt upprättad 
anmodan.

Teknisk chef får i uppdrag att teckna tilldelningsbeslut efter avslutad 
upphandling.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande avtal löper ut per den 31 oktober 2021, därav behöver ny 
upphandling göras enligt lagen om offentlig upphandling. Under våren 2021 
pågår en utredning för fastighetsnära insamling av förpackningar och försök 
med nedbrytningsbara påsar. I underlaget för upphandling av påsar för 
matavfallsinsamling kommer därför även påsar för fastighetsnära insamling av 
förpackningar finnas. Även olika materialslag på påsarna kommer anges. Det 
kan röra sig om nedbrytbar plast, returplast och papp.

Upphandlingen av påsarna kommer att göras tillsammans med Alvesta ARAB 
som vi tidigare har haft upphandling tillsammans med för påsarna.
Kostnaden för påsarna ska täckas av avfallstaxan för hushållensavfall. 
Kostnaden för röda och gröna påsar är ca 2,5 miljoner kronor per år. Kostnaden 
för påsar för fastighetsnära insamling av förpackningar är i dagsläget okänd och 
exakt prisuppgift kommer finnas i upphandlingen. En uppskattning enligt vad 
röda och gröna påsar kostar och ökning av antalet påsar gör att avdelningen 
uppskattar den sammanlagda kostnaden till 6 miljoner för övriga fraktioner. 
Sammanlagt ca 8,5 miljoner per år. Avtalsperioden är 3+1+1 år.

Konsekvenser av ärendet är kostnader för upphandlingen, vilket är oundvikligt 
då kravet på upphandling är tvingande. Önskvärt är att upphandlingen resulterar 
i konkurrenskraftiga anbud och att avtal kan ingås med en leverantör 
till attraktiva villkor.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-18

Skickas till
Tekniska förvaltningen, upphandlingsenheten

Justerandes sign
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Tn § 60 TK2019-0280 456

Utredningsuppdrag av återvinningscentral i Lidhult
Nedprioritering av uppdrag

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att avvakta med utredningsuppdraget av 
återvinningscentral i Lidhult, då medel inte avsatts i budget samt att Regeringen 
fattat beslut om större förändringar inom avfallsområdet.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat om större förändringar som påverkar avfallshanteringen 
i Sveriges kommuner. Från och med den 1 januari 2022 övergår 
producentansvaret för returpapper till kommunen vilket innebär att vi ska 
tillhandahålla ett insamlingssystem för detta. Regeringen håller även på att se 
över reglerna om bostadsnära insamling av förpackningsavfall, papp, papper, 
kartong, wellpapp, plast, glas och metall samt insamlingen av skrymmande 
sällanförpackningar, vilket ska ske från och med 2023.

Hur insamling och ersättningen för hushållsnära insamling av förpackningar ska 
hanteras håller på att utredas av miljödepartementet, en av punkterna är att 
kommunerna ska organisera insamlingen och få betalt av producenten för att 
göra detta. Detta kan få konsekvenser om hur återvinningsstationer och 
återvinningscentraler ska placeras och utformas i kommunen i framtiden.

VA- och renhållningsavdelningen framför att utredningsuppdraget bör 
prioriteras ner i avvaktan på hur Regeringen ställer sig till producentansvaret för 
förpackningsavfall samt inväntar slutrapporten på utredningen som tas fram i 
samarbete med Ljungby kommun och Alvesta kommun. Ärendet får aktualiseras 
på nytt och lyftas in i kommande investeringsbudget om det skulle vara av 
intresse med en återvinningscentral i Lidhult.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 22 april 2021 att Tekniska 
nämnden beslutar att prioritera ned utredningsuppdraget för en 
återvinningscentral i Lidhult, då medel inte avsatts i budget samt att Regeringen 
fattat beslut om större förändringar inom avfallsområdet.

Yrkanden
Gun Lindell (S), Anita Wanderoy (S), Ann-Charlott Henrysson (S) och Lars- 
Åke Långh (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut att budget för 
utredningsuppdraget tas från deponins överskott samt att inriktningen för denna
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utredning ska vara hantering av grovsopor.

Gunilla Åström (M), Lars-Ove Johansson (C), Benny Johansson (M), Krister 
Salomonsson (SD), Lennart Olsson (KD) och Lars Nordqvist (M) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägg att tekniska nämnden beslutar 
att avvakta med utredningen av återvinningscentral i Lidhult då budget för 
utredningsuppdraget saknas.

Beslutsordning
Ordföranden frågar arbetsutskottet om beslut kan fattas i enlighet med Gunilla 
Åströms (M) med fleras yrkande eller i enlighet med Gun Lindelis yrkande.

Omröstning genomförs enligt följande:
Ja-röst för bifall Gunilla Åströms med fleras yrkande:
Nej-röst för bifall till Gun Lindelis yrkande.

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

Omröstning genomförs med följande utfall: 4 nej-röster och 7 ja-röster. 
Ordföranden finner därmed att tekniska nämnden därmed fattat beslut i enlighet 
med Gunilla Åströms (M) med fleras yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-16

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Tn § 61 TK 2021/

Uppdatering VA-plan

Beslut
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med att ta fram 
förslag till ny vatten- och avloppsplan i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 
den 12 j anuari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Den 11 mars 2020 föreslår miljö och byggnämnden att kommunstyrelsen 
reviderar alternativt omarbetar kommunens nuvarande vatten- och avloppsplan. 
Kommunledningsförvaltningen har därefter fatt i uppdrag att komplettera 
ärendet med åtgärdsförslag och tidsplan. I tjänsteskrivelsen från den 4 december 
2020 redovisar kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och 
miljö- och byggförvaltningen åtgärdsförslag, organisationsförslag och förslag 
till tidplan för revideringsarbetet.

1 tjänsteskrivelsen från den 4 december 2020 skriver förvaltningarna att den 
befintliga vatten- och avloppsplanen bör uppdateras i den utsträckning som 
behövs för att planen ska ge nödvändig styrning gällande mål, inriktning, 
omfattning och kvalitet till kommunens arbete med vatten och avloppsffågor. En 
uppdaterad vatten- och avloppsplan bör bland annat utgå från och bidra till att 
kommunen uppfyller gällande krav i lagstiftning för vatten, avlopp och 
dagvatten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott samt presidiet i tekniska nämnden och presidiet 
i miljö- och byggnämnden föreslås som politisk styrgrupp för revideringsarbetet. 
Förvaltningarna har tagit fram ett förslag till tidplan som innebär att 
revideringsarbetet påböijas hösten 2021. Enligt tidplanen kan sedan en ny 
vatten- och avloppsplan antas av kommunfullmäktige tidigast våren 2023.

Yrkanden
Gun Lindell (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut daterat 2021-01-12 
Miljö- och byggnämndens beslut daterat 2021-02-04

Justerandes sign

Skickas till
Tekniska förvaltningen, kommunledningsförvaltningen
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Tn § 62 TK2021/0094 287

Förstudie gällande ny byggnad för idrott-, slöjd-, och 
musikundervisning på Stensbergskolan

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att förstudien godkänns 
och att programfasen inleds.

Inför fortsatt beslutsfattande poängterar tekniska nämnden vikten av att 
djupgående diskussioner förs i de olika partigrupperna för att maximera 
användningen av den möjliga nya byggnaden i syfte att undvika outnyttjade 
lokaler och därmed ökade investeringskostnader.

Sammanfattning av ärendet
Idag är idrott- och träslöjdundervisningen på Stensbergskolan förlagd i en 
fristående byggnad som under lång tid dragits med problem med tak som sviktar 
under snötyngder, läckage i omklädningsrum och golv som sväller samt att 
idrottshallen är för liten. Och eftersom både antal elever och personal har ökat 
kraftigt de senare åren, har man brist på lärararbetsplatser och musiksal.

Förstudien visar att lösningen på ovan nämnda behov är att man samlar all 
idrott-, slöjd- och musikundervisning i en ny byggnad. På så sätt kan nuvarande 
textilslöjdsal möbleras till lärararbetsplatser utan ombyggnad. Placeringen av 
byggnaden föreslås till skoltomtens sydöstra höm, där förskolemodulema står. 
Det innebär att man kan bedriva undervisning som vanligt under hela byggtiden 
och riva den gamla byggnaden först när man har tagit den nya i bruk.

Tekniska förvaltningen bedömer att ärendet är i linje med kommunens vision. 
Ärendet bedöms uppfylla barnkonventionens innehåll. Förstudien har gjorts i 
samarbete med Bam- och utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens tjänsteskri velse daterad 2021-04-16 
Behovsanalys 2021-01-21 
Förstudie 2021 -04-15

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 63 TK2021-0064 040

Behovsanalys Gröna Huset

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna behovsanalysen och att beställa en 
förstudie gällande renovering och ombyggnad av Gröna Huset.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har tidigare förvärvat den fastighet som kallas Gröna Huset i 
exploateringssyffe. Byggnaden hade vid forvärvningstillfället ett stort 
renoveringsbehov. Vissa åtgärder är gjorda, men en större renovering och 
ombyggnad behövs för att fastigheten ska kunna utnyttjas. I dagsläget är 
övervägande delen outnyttjad.
Behov finns idag av fler kontorsutrymmen som med fördel har förbindelse 
med kommunhuset. Ett alternativ är att fastighetsavdelningen som idag har 
externt förhyrda lokaler flyttar till fastigheten. Ett annat alternativ är att 
verksamheter inom kommunhuset flyttar dit. Det måste dock vara en 
verksamhet som inte har en publik verksamhet, då tillgänglighets- och 
säkerhetsaspekten skulle göra renovering och ombyggnad allt för 
kostnadskrävande i de fallet.
Investeringen storlek är beroende av vad man väljer att göra med 
fastigheten och vilken verksamhet som ska inrymmas. Preliminär 
uppskattad kostnadsuppgift kommer att beräknas av fastighetsavdelningen i 
kommande förstudie. Om fastighetsavdelningen flyttar till fastigheten 
beräknas verksamhetskostnaderna inte att stiga, eftersom det idag finns 
kostnader för den tomma byggnaden och en extern hyreskostnad.
En rimlig tidplan för färdigställande är tidigast till halvårsskiftet 2022.
En förstudie behövs för att fa fram en lösning som är kostnadseffektiv samtidigt 
som lokalerna kan utnyttjas på bästa sätt.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse och behovsanalys daterad 2021-04-16

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 64 TK2021-0143 042

Verksamhetsplan för intern kontroll
Tekniska nämnden

Beslut
Tekniska nämndens beslutar att fastställa Verksamhetsplan för tekniska 
nämndens interna kontroll.

Sammanfattning av ärendet
Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna 
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Enligt Ljungby kommuns reglemente 
för intem kontroll ska grunden för den interna kontrollen vara en väsentlighets- 
och riskanalys. Denna omnämns ofta som risk- och sårbarhetsanalys. Hur denna 
process genomförts har varierat något år till år, varför en verksamhetsplan för 
arbetet har arbetats fram.

Våren 2021 utfördes kartläggning samt risk och sårbarhetsanalys som 
resulterade i den handlingsplan som föreslås.

Förvaltningen bedömer att en fastställd process och plan, med möjlighet till 
förändringar, underlättar planering för intem kontroll. Det effektiviserar även 
arbetsutskottets, nämndens och förvaltningens arbete samtidigt som processen 
blir mer överskådlig och transparent. Finansiering sker inom nämndens 
tilldelade budget.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse
Tekniska förvaltningens förslag till verksamhetsplan för intem kontroll

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 65 TK2021-0143 042

Handlingsplan för tekniska nämndens interna kontroll

Beslut
Tekniska nämndens beslutar att fastställa Handlingsplan för tekniska nämndens 
interna kontroll för åren 2021-2026.

Sammanfattning av ärendet
Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna 
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Enligt Ljungby kommuns reglemente 
för intern kontroll ska grunden för den interna kontrollen vara en väsentlighets- 
och riskanalys. Denna omnämns ofta som risk- och sårbarhetsanalys. Hur denna 
process genomförts har varierat något år till år, varför en verksamhetsplan för 
arbetet har arbetats fram.

Våren 2021 utfördes kartläggning samt risk och sårbarhetsanalys som 
resulterade i den handlingsplan som föreslås.

Förvaltningen bedömer att en fastställd process och plan, med möjlighet till 
förändringar, underlättar planering för intern kontroll. Det effektiviserar även 
arbetsutskottets, nämndens och förvaltningens arbete samtidigt som processen 
blir mer överskådlig och transparent. Finansiering sker inom nämndens 
tilldelade budget.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 
Tekniska förvaltningens förslag till handlingsplan.

Skickas till
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 66 TK2021-0143 042

Plan för interna kontroller 2021

Beslut
Tekniska nämndens beslutar att fastställa plan för den interna kontrollen 2021.

Beslutet innebär att uppföljning av tekniska nämndens beslut och uppföljning av 
grovplaneringsprojekt ska bli föremål för intern kontroll 2021.

Sammanfattning av ärendet
Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna 
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Enligt Ljungby kommuns reglemente 
för intern kontroll ska grunden för den interna kontrollen vara en väsentlighets- 
och riskanalys. Denna omnämns ofta som risk- och sårbarhetsanalys. Hur denna 
process genomförts har varierat något år till år, varför en verksamhetsplan för 
arbetet har arbetats fram.

Våren 2021 utfördes kartläggning samt risk och sårbarhetsanalys som 
resulterade i den handlingsplan som föreslås.

Förvaltningen bedömer att en fastställd process och plan, med möjlighet till 
förändringar, underlättar planering för intern kontroll. Det effektiviserar även 
arbetsutskottets, nämndens och förvaltningens arbete samtidigt som processen 
blir mer överskådlig och transparent. Finansiering sker inom nämndens 
tilldelade budget.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign
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Tn§ 67 TK2021-0122 250

Arrendeavtal fördel av Torg 13:13

Beslut
Tekniska nämndens beslutar att:

a) att godkänna arrendeavtalet för del av Torg 13:13 med Pad el i hela 
Sverige AB och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag.

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

Sammanfattning av ärendet
Padel i hela Sverige AB önskar att arrendera del av Torg 13:13 för att anlägga 
tre padelbanor. Två av banorna kommer att vara inne i ett tält och en av banorna 
kommer att användas som utomhusbana. Arrendeområdet är idag asfalterat men 
behöver kompenseras med en ny yta i samband med byggnation. Kommunen 
kommer att utföra anläggandet av asfalteringen och bolaget ska erlägga ett 
medfinansieringsbidrag om 175 000 kr.

I avtalet stadgas att upplåtelsen gäller från 2021-08-01 till och med 2031-07-31. 
Uppsägningen av avtalet ska ske skriftligen minst 6 mån före upplåtelsetidens 
utgång, i annat fall är avtalet varje gång förlängt med 1 år. Priset för arrendet 
utgörs av en arrendeavgift om 2000 kr per år. Avgiften är baserad på 
konsumentprisindextalet (totalindex) för oktober månad 2020 och det gäller 
under första avtalsåret. I avtalet stadgas att Padel i hela Sverige AB har option 
som ger bolaget rätt att ensam teckna köpeavtal med kommunen senast 2023-08-
01.

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till arrendeavtal som Padel i 
hela Sverige AB har undertecknat, se beslutsunderlag. Ett separat avtal upprättas 
därför med Lagans innebandyklubb som ska ersätta det tidigare gällande avtalet 
om nyttjanderätt. Ytan för innebandyplanema ska placeras på en annan del av 
asfalteringen och detta är en förutsättning för att Padel i hela Sverige AB:s avtal 
ska gå igenom.

Beslutsunderlag
1. Arrendeavtal, undertecknat av Padel i hela Sverige AB
2. Översiktskarta
3. Registreringsbevis

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sien
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Tn § 68 TK2021-0144 253

Försäljning av fastigheten Björnen 1-2
Harabergsområdet

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta

a) att försälja Björnen 1-2, om 18 662 m2 för 11 150 737 kr till 
Ljungbybostäder AB och på övriga villkor enligt bifogat 
beslutsunderlag

b) att uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
köpeavtal.

c) att uppdra åt exploateringschefen att underteckna köpebrev och där 
till övriga erforderliga handlingar.

Jäv
Gun Lindell (S) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I planeringsdirektivet tillhörande budgeten för 2021-2025 beslutade 
kommunfullmäktige den 23 november 2020 att Ljungbybostäder AB skulle 
överta uppdraget från Ljungby kommun att bygga ny förskola, särskilt boende 
och trygghetslägenheter på Harabergsområdet. Totalt är området 18 872 m2.

Ljungby kommun har, för genomförandet av ovanstående beslut, tagit fram ett 
förslag till köpeavtal som Ljungbybostäder AB har undertecknat. Avtalet 
innebär att Ljungby kommun avyttrar Björnen 1-2 om 18 662 m2 för 11 150 737 
kr. De återstående 210 m2 av området avser del av Ljungby 7:129 som ska 
överlåtas i ett separat köpeavtal mellan parterna efter Björnen 1-2 har överlåtits.

Köpeskillingen för området är beräknad utifrån genomsnittet av två oberoende 
värderingar. Värderingarna utgick från 12 745 BTA. I efterhand har det 
tillkommit ytterligare 355 BTA i fristående komplementbyggnader, vilket gör att 
den faktiskt utvecklade BTA:n blir 13 100. Värderingarna indikerar ett pris om 
13 298 720 kr eller 704,68kr/m2 mark, under förutsättning av att rivning har skett, 
se beslutsunderlag. Då denna försäljning endast reglerar 18 662 m2 blir priset 
13 150 737 kr. Priset ska reduceras med kostnaden för rivning av befintliga 
byggnader. Slutlig köpeskillingen för Björnen 1-2 blir således 11 150 737 kr.

Tekniska nämnden beslutade 2021-04-06 att beräkningen av köpeskillingen ska 
utgå från vad som faktiskt byggs och inte den möjliga byggrätten. Detta är en 
avvikelse från vedertagen prissättning. Det beslutades även att en
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tilläggsköpeskilling ska utgå vid ny bebyggelse på fastigheterna. I avtalet har det 
därför skrivits in att, om Ljungbybostäder eller ny fastighetsägare, som 
fastigheterna överlåtits till, beviljas bygglov inom fem år från tillträdesdagen 
och om bygglovet omfattar byggnation utöver 13 100 BTA ska en 
tilläggsköpeskilling erläggas som motsvarar 385kr/överskjutande BTA.

På Björnen 1 finns det ett nyttjanderättsavtal avseende parkeringsplatser som 
tidigare upprättats mellan parterna. Detta avtal kommer att upphöra vid 
tillträdesdagen, utan rätt till ersättning. I köpeavtalet stadgas att hyresavtal 
avseende förskola, lokaler för hemtjänsten och särskilt boende ska ingås mellan 
parterna. Preliminärt ska de tecknas på 20 år och ha en sammanlagd årlig 
hyresavgift på 15 744 000 kr. De exakta villkoren ska arbetas fram efter hand.

Tillträde sker när erforderlig kommunal instans godkänt avtalet och betalning 
inkommit. Fastigheterna överlåtes i befintlig skick. Det finns inga indikationer 
på att det förekommer några föroreningar på fastigheterna, dock har ingen 
miljöteknisk undersökning gjorts. Om fastigheterna behöver efterbehandlas 
åligger det köparen att vidta dessa åtgärder och på kommunen att bekosta 
detsamma.

Diskussion pågår med Region Kronoberg om att eventuellt etablera bussar i 
Ljungby. En tänkbar bussgata för optimal linjedragning är utmed Björnen 1 
södra gräns där befintlig GC-väg ligger. Projektet är i tidigt stadie och inga 
beslut är tagna, men om det blir av så kommer det bli en trång passage i detta 
läge, vilket kan leda till att en ny detaljplan behöver tas fram och att nya avtal 
behöver skrivas för att säkra framkomligheten. Ingen hänsyn till detta har dock 
tagits i köpeavtalet.

Avtalet för Björnen 1 skulle kunna ha skrivit som en överenskommelse om 
fastighetsreglering tillsammans med del av Ljungby 7:129 då de har samma 
ändamål i detaljplanen, men för att möjliggöra en snabbare övergång av 
ägarskapet är det skrivet som ett köpeavtal.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Utdrag ur planeringsdirektiv med budget 2021 -2025
3. Köpeavtal, undertecknat av Ljungbybostäder AB
4. Värdering, Svefa
5. Värdering, Forum fastighetsekonomi AB
6. TN 2021-04-06 § 53
7. Översiktskarta
8. Registreringsbevis

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Tn § 69 TK2020

Val av ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott
Centerpartiet

Beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår att tekniska nämnden beslutar att 
Marie Hasselroth (C) väljs till ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Marie Karlsson (C) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag i kommunen och 
behöver ersättas i olika instanser. En ny ersättare behöver därmed väljas i 
tekniska nämndens arbetsutskott.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 22 april 2021 att tekniska 
nämnden beslutar att välja Marie Hasselroth (C) som ersättare i tekniska 
nämndens arbetsutskott.

Skickas till
Tekniska nämnden

Justerandes sign
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Tn § 70 TK2020

Val av ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott
Socialdemokraterna

Beslut
Tekniska nämnden väljer Lars-Åke Långh (S) som ersättare i tekniska 
nämndens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Vital Malekera (S) avsade sig under våren 2020 sina politiska uppdrag i 
kommunen. En ny ersättare behöver därmed väljas i tekniska nämndens 
arbetsutskott.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 1 juni 2020 att tekniska nämnden 
beslutar att välja Lars-Åke Långh (S) som ersättare i tekniska nämndens 
arbetsutskott.

Justerandes sign




