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Tid och plats Sammanträdesrum Teams / Bolmen, Olofsgatan i Ljungby.
Tisdagen den 24 augusti 2021 kl 07.-30-Q7-.45r- g,UD- \?>.OV

Beslutande 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)
Stefan Karlsson (MP), ersättare för Lars-Åke Långh (S)
Krister Salomonsson (SD)
Anton Gera (SD), ersättare för Jan Lorentzson (SD)

Lisa Åberg, sekreterare 
Sonja Edén, teknisk chef 
Catarina Bengtsson, kommunikations strateg 
Wiebke Harders, Geodataledare, § 81 
Mikael Grimheden, GIS-samordnare, § 81 
Calvin Theosabrata, GIS-ingenjör, § 81 
Maritha Davidsson, projekteringsledare, § 82-83 
Tobias Wagner, klimat- och utredningsingenjör, § 84 
Hanna Palm Johansson, VA-ingenjör, § 84 
Katarina Hildebrand, ekonom, § 81 
Mathias Thuen, parkchef, § 81 
Mariana Axelsson, kostchef, §§ 81, 85 
Pia Davidsson, VA- och renhållningschef 
Christer Jonasson, gatuchef, §§81, 86-87 
Eva Jönsson, fastighetschef, §§ 81, 88 
Micael Holmstrand, brandinspektör, § 81 
Johan Mansfeld, projektledare, § 81, 88

Övriga
deltagare

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Lars Nordqvist

Olofsgatan 9, kommunhuset, 24 augusti 2021

Paragrafer

Sekreterare

80-92 

Lisa Åberg

Justerandes sign



Sammanträdesprotokoll
2021-08-24

2(16)
LJUNGBY
KOMMUN

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

Nämnd/styrelse Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2021-08-24

Överklagningstid 25 augusti 2021 - 14 september 2021

Anslaget uppsatt 24 augusti 2021

Anslaget nedtaget 15 september 2021

Förvaringsplats
för protokollet Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen
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Tn § 80

Fastställande av dagordning

Beslut
Tekniska nämnden utökar dagordningen i enlighet med ledamöternas förslag.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöter i nämnden föreslår att dagordningen utökas med information om 
dricksvattenstatus och julgran på stora torg under dagens sammanträde.

Ärendet om föreskrifter för väg 582 hanteras som ett beslutsärende under dagens 
sammanträde.

Justerandes sign
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Tn§ 81

Diskussions- och informationsärenden

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
1. Presentation Geografiskt Informations-System, GIS

Exploateringsavdelningen informerar om geografiskt 
informationssystem, GIS. GIS innebär bland annat att stora mängder 
platsbunden data kan kombineras och användas på olika sätt för att 
effektivisera kommunala verksamheter men även för att underlätta för 
privatpersoner att dra slutsatser om geografiska förutsättningar som råder 
på deras fastigheter. Dessa slutsatser kan sedan användas för att till 
exempel minska risken för översvämning på den egna fastigheten.

2. Genomgång av kommunfullmäktiges budgetbeslut inför 2022

Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om budget inför år 2022. 
Beslutet innebär att varje nämnd tilldelas driftbudget för år 2022 men 
även att investeringsbudgeten fastställs. Dessutom tilldelas nämnderna 
ett antal utredningsuppdrag att genomföra under år 2022.

3. Budgetuppföljning till och med juli 2021. Prognos för helår 2021.

Tekniska förvaltningen redogör för prognos för helåret 2021 baserat på 
årets första sju månader. Både driftbudget och investeringsbudget 
redovisas. Pandemins effekter syns tydligt i några avdelningar. 
Kostavdelningen har fatt lägre intäkter till huvudsak på grund av 
distansundervisning på gymnasium och högstadieskolor, men även färre 
matgäster. Fastighetsavdelningen har någon hyresgäst som drabbats hårt 
av pandemin och fått säga upp sitt hyresavtal, detta innebär en utebliven 
intäkt.
Ett par avdelningar uppvisar plusresultat, i huvudsak till följd av 
personalvakanser. Exploateringsavdelningen har sålt några fastigheter till 
stora belopp och uppvisar därmed flera miljoners plusresultat.

Justerandes sign
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4. Oljeutsläpp i Lagaån, Lagans samhälle

Förvaltningen redogör för det arbete med tillhörande kostnader som lagts 
på att hantera ett oljeutsläpp i ån Lagan. Utsläppet identifierades runt 
påsk 2021 och har hanterats av räddningstjänsten och gatuavdelningen.

5. Återrapport om upphandling av tjänstekoncession Ljungby Arena

Tekniska nämnden beslutade den 8 juni 2021 att upphandla cafe-, 
restaurang- och konferensverksamhet på Ljungby Arena. Upphandlingen 
är nu avslutad och förvaltningen redogör för tillvägagångssätt och 
innebörden av det avtal som upprättats. Upphandlingsmodellen kallas 
tjänstekoncession och är ett sätt att erbjuda möjlighet för flera 
intressenter att lämna anbud på att bedriva verksamheten på Ljungby 
Arena. Kommunen garanterar varken omsättning eller intäkt. 
Upphandlingsunderlaget preciserar vilka krav kommunen ställer på 
verksamhetsutövaren.

6. Medarbetarenkät 2021.

Resultat av enkäten redovisas.

7. Tekniska nämnden informerar.

8. Övriga ärenden

Fråga om bilutställning i järnvägsparken. Tekniska förvaltningen har inte 
upplåtit parken för uppställning av ett 70-tal bilar i järnvägsparken 
sommaren 2021. Istället erbjöds alternativa ytor för biluppställning i 
Ljungby centrum. Dessa alternativ bedömdes av utställarna tillräckligt 
bra och arrangören avstod.

SD har lämnat in ett nämndsinitiativ om hantering av P-FAS till miljö- 
och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet men 
tekniska nämnden agerar VA-huvudman. I planering för investeringar 
för nästa år föreslås att budget tilldelas för att utreda denna fråga inför en 
eventuell lagändring avseende gränsvärden för P-Fas i dricksvatten. I 
dagsläget ligger dricksvattnet i kommunen med betydlig marginal under 
gränsvärdena och är alltså tjänligt.

Anita Wanderoy (S) föreslår att tekniska förvaltningen anordnar ett jippo 
med anledning av att det var hundra år sedan första gången en kommunal 
julgran smyckade stora torget.

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn§ 82 TK2021/0208 318

Enskilda vägar, extra pengar till särskilda driftbidrag

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att skjuta till 500 000 kronor för utbetalning av 
särskilda driftbidrag till enskilda vägar. Beloppet tas från tekniska nämndens 
buffert avseende år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun betalar utöver det årliga bidraget även ut ett särskilt bidrag till 
vägsamfälligheter som behöver utföra någon extra åtgärd på sin väg, under 
förutsättning att Trafikverket har godkänt åtgärden. Trafikverket betalar normalt 
ut 70 % och kommunen 15% på den av Trafikverket godkända kostnaden.

Ljungby kommun betalade under 2019 ut 501 997 kr i särskilda bidrag och 2020 
betalades 503 062 kr ut. Under 2021 har hittills 459 058 kr betalats ut, varav 
332 938 kr är ansökningar från 2020, som inte betalat ut förrän 2021, på grund 
av att pengarna i budgeten för 2020 var slut. Den verkliga summan för särskilda 
driftbidrag för 2020 slutade därmed på 836 000 kr.

Det har kommit in ett flertal förfrågningar om särskilt bidrag i år, men på grund 
av att budgeten för året är slut är de ombedda att återkomma till hösten och då 
på nytt söka. Om inga pengar skjuts till under 2021 får 2022 års budget börja 
intecknas. Utbetalningarna sker i den ordning de kommer in under förutsättning 
att de fått utbetalt av Trafikverket.

Normalt brukar det komma in fler ansökningar under hösten än under våren. 
Baserat på föregående års utbetalningar och den trend som framkommer vid 
samtal med vägsamfälligheter, så är det ungefär 500 000 kr som behöver skjutas 
till för att klara årets ansökningar

Yrkanden
Krister Salomonsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-13

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 83 TK2021/0209 511

Trafikverkets förslag till nya föreskrifter väg 582

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att formulera ett 
yttrande som innebär att kommunen vill bibehålla den hastighetsbegränsning 
som idag råder på sträckan.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har skickat ett förslag om att sänka hastigheten från 90 km/h på en 
del av väg 582. Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande till 
Trafikverket. Förvaltningens förslag till yttrande innebär att kommunen ställer 
sig positiv till en hastighetssänkning på sträckan då detta skulle bidra till att 
noll-visionen kan uppnås.

Yrkanden
Gun Lindell yrkar bifall till Trafikverkets förslag till föreskrifter för väg 582 och 
att även sträckan förbi Kånna ska omfattas av hastighetssänkningen som 
föreslås. Lars-Ove Johansson (C) yrkar att den hastighet som idag gäller på 
sträckan ska fortsätta gälla.

Ordföranden frågar nämnden om beslut kan fattas i enlighet med Gun Lindelis 
yrkande eller sitt eget yrkande. Ordföranden finner att beslut fattas i enlighet 
med ordförandes yrkande.

Omröstning
Omröstning begärs om verkställs enligt följande:
Ja-röst för bifall till Lars-Ove Johanssons yrkande.
Nej-röst för bifall till Gun Lindells yrkande. Beslut fattas i enlighet med 
ordförandens yrkande.

Lars-Ove Johansson (C) Ja
Gunilla Åström (M) Ja
Benny Johansson (M) Ja
Lars Nordqvist (M) Ja
Lennart Olsson (KD) Ja
Anton Gera (SD) Ja
Krister Salomonsson (SD) Ja
Gun Lindell (S) Nej
Ann-Charlott Henrysson (S) Nej
Anita Wanderoy (S) Nej
Stefan Karlsson (MP) Ja

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-08-24

8(16)

Tekniska nämnden

Tn § 84 TK2021/0150 340

Verksamhetsplan för dagvatten
Beslut om yttrande

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta yttrandet som svar till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsfdrvaltningen, miljö- och byggförvaltningen och tekniska 
förvaltningen har tillsammans utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för 
dagvatten. Denna verksamhetsplan är nu skickad på remiss till tekniska 
nämnden.

Genom god planering kan dagvatten erbjuda en möjlighet till ett positivt inslag i 
den bebyggda miljön. Växtlighet och mark har en naturlig förmåga att rena 
vatten och jämna ut flöden. Ett lokalt omhändertagande som nyttjar naturliga 
system kan bidra till att dagvattnet blir mindre förorenat och samtidigt fungera 
som attraktiva blågröna nänniljöer och att gynna den biologiska mångfalden. 
Vid ökad byggnation och intresse av förtätning kan dagvatten dock vara en 
utmaning.

Från hårdgjorda ytor såsom tak, fasader, parkeringar och vägar rinner dagvattnet 
snabbt av och bidrar till höga flöden samtidigt som det kan föra med sig 
föroreningar ut i recipienten. Med klimatförändringarna väntas större variation i 
nederbörd vilket kan ge kraftigare flöden av dagvatten och kan medföra större 
risk för översvämningar och transport av föroreningar. Planering för 
dagvattenhantering är därför en avgörande fråga för anpassning till pågående 
och framtida klimatförändringar. Att utveckla en plan för hantering av dagvatten 
är också en av de åtta åtgärder som kommunerna ansvarar för i 
åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningen.

Beslutsunderlag
Remiss verksamhetsplan för dagvatten.
Tekniska förvaltningens förslag till yttrande daterat 2021-08-19

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn§ 85 TK2021/00203 390

Återöppnande av restaurangen på Åsikten

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att restaurangen på Åsikten öppnas för gäster från 
och med 30 augusti 2021. Med gäster avses boende på Åsikten, pensionärer, 
övriga omsorgstagare inom Ljungby kommuns verksamheter, kommunanställda 
samt anhöriga i sällskap med boende på Åsikten. Återöppningen ska utvärderas 
senast 28 februari 2022. Utvärderingen ska ha fokus på ekonomi och antal 
besökande gäster samt andra omständigheter som kan vara av vikt för hur 
framtida verksamhet ska bedrivas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen bedriver sedan hösten 2013 restaurang på det särskilda boendet 
Åsikten. I och med pandemin stängde restaurangen helt för allmänheten under 
våren och anpassade sin bemanning till att bara leverera mat till de boende på 
Åsikten. Under hösten 2020 öppnade restaurangen igen fast, förutom för de 
boende på Åsikten, bara för äldre och pensionärer. När denna öppning skett 
märkte kostavdelningen att efterfrågan på Åsiktens mat var stor från äldre i 
Ljungby och att antalet gäster är på minst samma nivå som före pandemin. 
Kostavdelningen räknar med att denna efterfrågan håller i sig.

Tekniska förvaltningen redogör i tjänsteskrivelse daterad 2021-08-17 för vilka 
kategorier av gäster är välkomna till Restaurangen på Åsikten. Anledningarna 
till förvaltningens ställningstagande att öppna för dessa kategorier är att Åsikten 
har bra förutsättningar för att kunna erbjuda ovan nämnda kunder en bra 
restaurangupplevelse samtidigt som de boende på särskilda boendet får sina 
kostbehov tillgodosedda. Restaurangens fokus på en attraktiv mötesplats 
för äldre skulle också kunna bibehållas och servicen till de boende på Åsikten 
skulle fortsätta vara god eftersom anhöriga får fortsatt möjlighet att ta med de 
boende på en trevlig lunch nära hemmet.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-17
Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 86 TK2021/0191 050

Upphandling snö- och halkbekämpning

Beslut
Tekniska nämnden beslutar amnodar upphandlingsenheten att handla upp nytt 
avtal för snö- och halkbekämpning med avtalstid 2+1 år. Beräknat värde för 
upphandling är cirka 11 miljoner kronor totalt under hela avtalstiden.

Tekniska nämnden uppdrar till tekniska chefen att signera tilldelningsbeslut 
efter avslutad upphandling.

Sammanfattning av ärendet
Gällande avtal för snö- och halkbekämpning är på väg att få ut och en ny 
upphandling behöver därmed göras. Önskat startdatum för det nya avtalet är 1 
november 2021 och önskad avtalstid är 2 + 1 år.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-06

Skickas till
Upphandlingsenheten 
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn§ 87 TK2021/0192 050

Upphandling beläggningsarbeten

Beslut
Tekniska nämnden beslutar anmodar upphandlingsenheten att handla upp nytt 
avtal för beläggningsarbeten med avtalstid 3+1 år. Beräknat värde för 
upphandling är cirka 50 miljoner kronor totalt under hela avtalstiden.

Tekniska nämnden uppdrar till tekniska chefen att signera tilldelningsbeslut 
efter avslutad upphandling.

Sammanfattning av ärendet
Gällande avtal för beläggninsarbeten är på väg att få ut och en ny upphandling 
behöver därmed göras. Önskat startdatum för det nya avtalet är 1 april 2022 och 
önskad avtalstid är 3 + 1 år.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-06

Skickas till
Upphandlingsenheten 
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 88 TK2021/0135 291

Nämndinitiativ från SD angående inventarier vid Torpa 
skola

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att utreda 
nämndsinitiativet om att efterskänka inventarier från den nedlagda förskolan till 
Torpa bystugeförening. Kontakt med företrädare i föreningen tas efter beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Barn och utbildningsnämnden tog nyligen beslut om att lägga ner 
förskoleverksamheten i Torpa mycket på grund av mögelskador i byggnaden.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ daterat 2021-06-18

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 89 TK2021/0181 330

Uppröjning kring sägenplatsen Sankta Birtes källa
Medborgarinitiativ

Beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott tackar för medborgarinitiativet och beslutar att 
ge tekniska förvaltningen i uppdrag att röja upp kring källan och utmed stigen 
fram till källan så snart tillfälle ges. Tekniska nämnden fastställer beslutet under 
sitt sammanträde i augusti. Med denna hantering underlättas för besökare att ta 
del av sägnen redan under sommaren 2021.

Förvaltningen får i uppdrag att förmedla önskemålet om vägvisning till 
sägenskåpet vidare till Sagobygden.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarinitiativ har inkommit gällande sägenplatsen Sankta Birte källa i 
Ryssby. Förslagslämnaren önskar upprensning av sägenplatsen och stig till 
platsen. Stigen är idag igenvuxen och en vägvisare önskas också sättas upp.

Tekniska nämnden beslutade den 3 juni 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda medborgarinitiativet. Platsen är en av Sagobygdens 41 sägenplatser. Vid 
källan finns Sagobygdens sägenskåp uppsatt för att uppmärksamma platsen och 
dess sägen. Ljungby kommun äger marken vid sägenplatsen och Tekniska 
förvaltningen kan ta på sig att röja kring platsen samt genomföra åtgärder för att 
göra stigen framkomlig och synlig. Den muntliga berättartraditionen är ett av 
kommunens fokusområden som ska prioriteras i de olika verksamheterna.

För frågan om vägvisning hänvisas till Sagobygden då det ligger naturligt inom 
deras område att arbeta med hur de synliggör och uppmärksammar de olika 
sägenplatsema. Det är också de som ansvarar för sägenskåpen på varje plats.

Tekniska nämnden sammanträder först den 24 augusti 2021. Tekniska 
förvaltningen vill gärna få frihet att kunna utföra uppröjningen innan detta 
datum, för att ge sommarens besökare chans att ta del av sägnen om källan på ett 
enklare sätt.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ daterat 9 april 2021
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08

Justerandes sign

Skickas till
Tekniska nämnden
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Tn § 90 TK2021/0181

Medborgarinitiativ

Beslut
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda medborgarinitiativet 
om förändrade öppettider på Bredemad.

Sammanfattning av ärendet
En kommuninvånare föreslår i ett medborgarinitiativ att öppettiderna på 
Bredemad ska förbättras för att vanligt folk ska kunna nyttja anläggningen på ett 
bättre sätt.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ daterat 2021-05-23

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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TnT9T TK2021/0097 810

Friluftsplan

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att bidra till arbetet med att utarbeta en friluftsplan.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade i mars 2021 beslut om att tekniska nämnden, miljö- 
och byggnämnden och kultur- och fritidsnämnden far i uppdrag att inleda ett 
samarbete for framtagande av friluftsplan. Kommunfullmäktiges beslut stipulerar 
att arbetet inleds under det tredje kvartalet 2021.

Tekniska förvaltningen har inte varit med i det beredande arbetet infor 
kommunfullmäktiges beslut, men kommer att bidra till arbetet i den mån utrymme 
finns.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut om friluftsplan daterat 2021-03-01

Skickas till
Tekniska nämnden

Justerandes sign
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Meddelanden

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av beslut

1. Beslut från Boverket om att avslå ansökan om bidrag till gång- och 
cykelväg vid Replösabron.

Justerandes sign


