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Sammanträdesrum Garvaren sal 6, Ljungby och digitalt via Teams. 
Onsdagen den 15 december 2021 kl 08.00-11.30, 12.30-13.30.

Lars-Ove Johansson, (C), ordförande 
Gunilla Åström (M)
Lars Nordqvist (M)
Jan Sahlin (M), ersättare för Thomas Hermansson (M)
Lennart Olsson (KD)
Stefan Karlsson (S), ersättare för Gun Lindell (S)
Ann-Charlott Henrysson (S) kl 8-10
Marie Hasselroth (C), ersättare för Ann-Charlott Henrysson (S) kl 10-11.30. 
Anita Wanderoy (S)
Lars-Åke Långh (S)
Krister Salomonsson (SD)
Anton Gera (S), ersättare för Jan Lorentzson (SD)

Sonja Edén, teknisk chef 
Lisa Åberg, sekreterare § 134 
Sandra Alfsson, ekonomihandläggare § 134 
Anna Tönnesen, projektledare § 134 
Patrik Svensson, fastighetsförvaltare § 135 
Eva Jönsson, fastighetschef § 136 
Johan Mansfeld, projektledare § 136 
Jakob Ruter, exploateringschef § 136 
Ronnie Wallin, förvaltningssekreterare § 137 
Pia Davidsson, VA/renhållningschef § 138 
ElinNecken, exploateringsingenjör § 140

Marie Hasselroth (C) kl 8-10.

Anita Wanderoy

Kommunhuset, administrativa avdelningen den 15 december 2021 kl 15.00.
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Tekniska nämnden

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

Nämnd/styrelse Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2021-12-15

Överklagningstid 16 december 2021 -5 januari 2022

Anslaget uppsatt 15 december 2021

Anslaget nedtaget 6 januari 2022

Förvaringsplats
för protokollet Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen
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Tn § 134

Diskussions- och informationsärenden

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

1. Utbildning i det nya verktyget för kallelse, handlingar och protokoll, 
Ciceron

Ledamöterna loggar in i Ciceron Assistent och ser var kallelse och 
handlingar publiceras och hur de kan använda systemet i övrigt.

2. Återrapportering om utredningsuppdrag - upphandling

I februari 2021 fick tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda principer 
för upphandling. Under året har detta arbete utförts av flera avdelningar 
inom tekniska förvaltningen tillsammans med ekonomiavdelningen. 
Lagen om offentlig upphandling har varit vägledande i arbetet, men även 
lokala förutsättningar som budgetbeslut.

3. Tekniska nämnden informerar

4. Studiebesök på nyrenoverade kulturhuset Grand.

5. Övriga ärenden

Ordföranden frågar tekniska nämnden om ett valärende kan läggas till 
dagordningen. Tekniska nämnden beslutar att utöka dagordningen med 
ytterligare ett ärende under dagens sammanträde.

Justerandes sign
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TK2021-0286 050

Upphandling ramavtal avseende inköp, installation av 
storköksutrustning inkl. garantiåtagande och tegebunden 
service

Beslut
Tekniska nämnden beslutar amnoda upphandlingsenheten att upphandla 
ramavtal för inköp och installation av storköksutrustning, inkl 
garantiåtagande och regelbunden service. Avtalstiden skall vara 2 + 1 + 1 
år. Beräknat värde för upphandlingen är 13 600 tkr under hela avtalstiden.

Tekniska chefen får i uppdrag att underteckna tilldelningsbeslut efter 
avslutad upphandling.

Sammanfattning av ärendet
dag finns inget ramavtal inom detta område. Därför skall upphandling göras. 
Inköp och installation av storköksutrustning, inklusive garantiåtagande och 
regelbunden service skall genomföras inom Ljungby kommuns 
fastighetsbestånd. Syftet är att få en kostnads- och kvalitétseffektiv hantering 
avseende inköp och installation av kommunens storköksutrustning, inkl 
garantiåtagande och regelbunden service. Avtalstiden skall vara 2 + 1 + 1 år. 
Beräknat värde för upphandlingen är 13 600 tkr under hela avtalstiden.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-15

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
Upphandlingsenheten
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Tekniska nämnden

Tn § 136 TK2018.0054 253

Torpa skola, byggnadernas framtid

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att byggnaderna A och D på fastigheten Torpa 1:34 
rivs. Rivning finansieras genom fastighetsavdelningens budget för rivningar.

Tekniska nämnden beslutar att försäljning av byggnad C ska genomföras. Inför 
försäljningen lämnar tekniska förvaltningen in ansökan om ny detaljplan för 
fastigheten Torpa 1:34 för att åstadkomma en avstyckning så att byggnad C blir 
del av en egen fastighet.

När det gäller byggnad B (gymnastiksalen) ska en dialog med föreningarna på 
orten ske om deras intresse av att överta ägandet av gymnastiksalen.

Ärendet lyfts på tekniska nämndens sammanträde i februari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Torpa skola lades ner 2011. Torpa skola bestod vid nedläggningen av fyra 
byggnader (nedan benämnda byggnad A-D, se karta på sida 4, nederst i 
skrivelsen) varav byggnad D användes för kommunal förskola. Förskolan 
fortsatte bedriva verksamhet fram till att det under 2020 uppdagades bekymmer 
i byggnaden. I en rapport som lades fram i april 2020 slogs fast att byggnaden 
har ”flertalet skador av byggnadsteknisk och konstruktionsmässig karaktär” 
vilket gör att ”ingen verksamhet kan bedrivas i lokalerna”. Förskolebarnen er
bjöds då plats i andra förskolor.

De övriga tre byggnaderna (Byggnad A-C) har sedan nedläggningen däremot 
stått tomma och inte använts av någon verksamhet. Fastighetsavdelningen har 
under tiden sedan nedläggningen framfört att det inte finns något behov av att 
behålla fastigheten och/eller byggnaderna för någon annan kommunal 
verksamhet. Ärendet har lyfts politiskt flera gånger sedan nedläggningen i syfte 
att hitta majoritet för hur byggnaderna och fastigheten ska hanteras.

Torpa gamla skola består av fyra byggnader och markarealen är på 17 550 m2. 
Byggnadernas sammanlagda yta utgör 1318 m2. De interna kostnaderna för 
Torpaskola, då ingen verksamhet bedrivs i lokalerna, bedöms vara ca 140 tkr 
årligen. Skolan är till det närmaste helt avskriven, de återstående kostnaderna 
utgörs av administration, drift och tillsyn och skötsel. Då fastighetsavdelningen 
inte har fler byggnader i närområdet blir kostnaden hög för tillsyn och skötsel.
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Hantering av samtliga fyra byggnader har diskuterats politiskt vid flera tillfällen 
genom åren. Fastigheten och byggnaderna var under år 2015 utlagda till 
försäljning men intresset var svalt. Skrivelser har skickats till föreningar i 
bygden för att inhämta synpunkter om en eventuell försäljning.
Tekniska förvaltningen redogör i tjänsteskrivelse daterad 2021-12-09 för vissa 
tekniska förutsättningar i byggnaderna. Flera byggnader uppvisar grundläggande 
brister i konstruktion och material. På grund av hus A, B och D dåliga skick och 
de stora insatser som krävs ifall det ska återupptas någon verksamhet i 
byggnaderna föreslår förvaltningen att byggnaderna ska rivas snarast möjligt då 
de saknar bevarandevärde. En rivning bedöms kosta cirka en miljon kronor.

När det gäller hus C är detta den äldsta byggnaden och denna byggnad har 
därmed ett större affektionsvärde för orten. Hus C har dock dålig 
brandavskiljning och stora brister i tillgängligheten och är i behov av total 
upprustning, såväl av ytskikt som installationer. Tekniska förvaltningen föreslår 
därför att fastigheten Torpa 1:34 delas så att hus C blir egen fastighet om cirka 
2 000 m2 och lämnas därefter till mäklare för försäljning. Innan försäljning 
behöver byggnaden kompletteras med ett enkelt uppvärmningssystem i form av 
en el-kassett som kopplas in på värmevattensystemet till en kostnad av cirka 20 
tkr. Denna åtgärd bör göras innan hus B rivs.

Tekniska förvaltningen föreslår i tjänsteskri velse daterad 2021-12-09 att 
tekniska nämnden beslutar att byggnaderna A, B och D på fastigheten Torpa 
1:34 rivs. En rivning bedöms kosta en miljon kronor och finansieras genom 
fastighetsavdelningens budget för rivningar.
Tekniska nämnden beslutar att försäljning av byggnad C ska genomföras. Inför 
försäljningen lämnar tekniska förvaltningen in ansökan om ny detaljplan för 
fastigheten Torpa 1:34 för att åstadkomma en avstyckning så att byggnad C blir 
del av en egen fastighet om cirka 2 000 m2.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskri velse daterad 2021-12-09

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 137 TK2021-0118 220

Äga eller hyra kommunala verksamhetslokaler

Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige finner att 
förutsättningarna för hur verksamhetslokaler ska hanteras redan är väl 
utredda av olika aktörer. Utöver detta har Ljungby kommun i 
verksamhetsplan för lokalförsörjning beslutat om lämpligast inriktning för 
införskaffande av verksamhetslokaler och att äga verksamhetslokaler är 
huvudalternativet. Ytterligare utredning av motionärens frågor skulle med 
andra ord inte ge särskilt mycket nytt och motionen besvaras därmed.

Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) har lämnat in en motion daterad 2021-06-10 i vilken hon 
föreslår att:

• kommunens tjänstepersoner, utan dröjsmål, gör en utredning som 
presenterar kostnader för Ljungby kommuns verksamhetslokaler. Dels 
kostnader för om kommunen bygger i egen regi, dels kostnader för om 
kommunen hyr in lokaler från utomstående entreprenörer

• konsekvenser för respektive alternativ presenteras samt att det redogörs 
vilket av alternativen som är bäst ur ekonomisk synvinkel

• att utifrån utredningens resultat föreslå lämpligast inriktning för 
Ljungbys beslutsfattare vad gäller att äga eller hyra kommunala 
verksamhetslokaler.

Tekniska förvaltningen redogör i sin tjänsteskrivelse daterad den 19 november 
2021 för att i och med det ökade investeringsbehovet i många kommuner, inte 
minst i Ljungby kommun, har en väl inarbetad investeringsprocess, ett 
strategiskt lokalförsörjningsarbete och finansiering av investeringar blivit allt 
viktigare frågor att hantera. I Ljungby kommuns fall har investeringsbehovet 
varit väldigt stort de senaste åren och ser ut att vara stort även framöver. För att 
fa till ett bra arbete med försörjning av kommunala verksamhetslokaler 
beslutade kommunfullmäktige om en ny verksamhetsplan för lokalförsörjning 
som skulle gälla från och med 2018. Ljungby kommuns investeringsprocess 
omarbetades under 2019. Med tanke på de ökade investeringsbehoven i 
kommunerna har också frågan om lämpliga lösningar för finansiering 
diskuterats flitigt på olika nivåer.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i sin skrift ”Aga eller hyra 
verksamhetslokaler” utrett de praktiska förutsättningarna för att äga, hyra av 
extern part respektive hyra av kommunala bostadsbolag. Även Kommuninvest 
har utrett frågorna i sin rapport ”Att äga eller hyra sina verksamhetslokaler - hur

Justerandes sign
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ser kalkylerna ut i kommunsektorn?”. I både SKR-skriften och Kommuninvests 
rapport nås sammanfattningsvis samma huvudsakliga slutsats: Det är klart mer 
ekonomiskt fördelaktigt att äga sina verksamhetslokaler. Med ägandealtemativet 
är de årliga kostnaderna för lokalerna lägre samt minskar över tid i jämförelse 
med att hyra. Detta är enligt rapporterna ett obestridligt faktum. Rapporterna 
fastslår å andra sidan att det kan finnas andra vinster med att hyra lokaler. Dessa 
vinster är exempelvis vid kortsiktigt behov, för att minska den ekonomiska 
risken vid varierande demografiska förutsättningar, att öka konkurrensen, för att 
minska skuldbördan eller liknande.

Tekniska förvaltningen konstaterar i tjänsteskrivelsen daterad 2021-11-19 att det 
mesta redan väl utrett av andra aktörer när det gäller lämpligheten för en 
kommun att äga eller hyra sina verksamhetslokaler. Ljungby kommun har också 
under de senaste åren fokuserat på ett väl förankrat strategiskt 
lokalförsöijningsarbete och på att förbättra processen för investeringar i 
verksamhetsfastigheter. I kommunens verksamhetsplan för lokalförsörjning står 
tydligt hur Ljungby kommun ser på frågan om ägande respektive inhyming av 
verksamhetslokaler. Med anledning av detta ställningstagande och att såväl SKR 
som Kommuninvest har utrett frågan ordentligt ser inte tekniska förvaltningen 
att ytterligare utredningar i egen regi skulle bidra med något nytt i sakfrågan. 
Den kortfattade genomgången i denna skrivelse ihop med det gedigna 
rapportmaterialet samt kommunens verksamhetsplan för lokalförsörjning ger 
helt enkelt de svar motionären efterfrågar. Ytterligare utredningsarbete skulle 
med stor sannolikhet inte bringa mer klarhet i frågorna och motionen bör 
därmed avslås.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 30 november 2021 att 
tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige finner att 
förutsättningarna för hur verksamhetslokaler ska hanteras redan är väl 
utredda av olika aktörer. Utöver detta har Ljungby kommun i 
verksamhetsplan för lokalförsörjning beslutat om lämpligast inriktning för 
införskaffande av verksamhetslokaler och att äga verksamhetslokaler är 
huvudalternativet. Ytterligare utredning av motionärens frågor skulle med 
andra ord inte ge särskilt mycket nytt och motionen besvaras därmed.

Med anledning av det som står i lokalförsöijningsplanen vill 
kommunfullmäktige också uppmana samtliga kommunala nämnder att vara 
noggranna med att sätta sig in de strategiska ställningstaganden som har 
gjorts i tidigare beslutade dokument. Det är viktigt att samtliga nämnder har 
goda kunskaper om till exempel investeringsprocess för verksamhetslokaler 
och strategiskt lokalförsörjningsarbete för att detta arbete ska vara 
ändamålsenligt och effektivt. Det är nödvändigt att eventuella oklarheter 
inom det strategiska lokalförsörjningsarbetet undanröjs så att ansvaret för 
saker som exempelvis inhyming av lokaler är tydligt för alla inblandade 
förvaltningar. Gällande detta är det viktigt att kommunstyrelsen ser till att
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arbetet med revidering av reglementena leder till att ansvarsförhållandena 
är väl utredda och beskrivna även i nämndernas reglementen. Det är också 
centralt att kännedomen om dessa förhållanden är god inom samtliga delar 
av den kommunala organisationen.

Yrkanden
Gunilla Åström (M) yrkar att den andra delen i arbetsutskottets förslag till beslut 
flyttas till brödtexten istället för att ingå i beslutsformuleringen.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om beslut kan fattas i enlighet med arbetsutskottets förslag 
till beslut eller i enlighet med Gunilla Åströms (M) yrkande. Ordföranden finnes 
att beslut fattas i enlighet med Gunilla Åströms (M) yrkande.

Beslutsunderlag
Socialdemokraternas motion
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-19

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandessign
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Tn § 138 TK2021/0095 452

Samarbetsavtal Ljungby-Alvesta avfall

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna de båda 
upprättade samarbetsavtalen mellan Alvesta och Ljungby kommuner.

Avtal nummer 1 avser samverkan om utsortering och återvinning av 
kommunalt avfall. Avtal nummer 2 avser samverkan om insamling av 
kommunalt avfall samt förpackningar.

Inför tekniska nämndens sammanträde den 15 december utarbetar tekniska 
förvaltningen en tjänsteskrivelse som sammanfattar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Sammanfattning av ärendet Regeringen beslutade den 22/12 2020 att 
kommunerna ska, fr o m den 1 januari 2022, tillhandahålla ett system med 
”lättillgängliga” insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper från 
hushåll och verksamhetsutövare. 90% av det insamlade returpappret ska 
materialåtervinnas. Samtidigt pågår en utredning där kommunerna föreslås att 
redan 1 januari 2023, samla in förpackningar fastighetsnära med ersättning från 
producenterna.
Ljungby och Alvesta kommuner har idag samma renhållningssystem i form av 
optisk sortering. En hel del samarbete finns redan idag kring systemet. 
Utredningen avser hur både Ljungby och Alvesta kommun kan ge 
kommuninvånarna en kostnadseffektiv fastighetsnära insamling av returpapper, 
förpackningar och även i framtidssäkra systemet för fler avfallsslag genom 
optisk sortering. Ett samtidigt införande av alla avfallsslag är angeläget och i 
samband med det skapa en kommunikationsplan och andra insatser för en ökad 
medvetenhet om vikten av hållbara handlingar kring det avfall som produceras, i 
utredningen ingår även att säkerställa den ersättning som är möjlig att fa från de 
producentansvariga kopplade till hushållsnära insamling.
I utredningen ingår även att undersöka och utvärdera nedbrytningsbara påsar. 
Ljungby och Alvesta kommun avser att införa fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper samtidigt, inte två år efter varandra. Med tanke 
på de mål kommunerna, antagit i sina styrmodeller kring ett hållbart samhälle 
enligt målen i Agenda 2030, så behöver ytterligare steg tas för att stimulera 
hushåll och företag att arbeta för ökad återvinning av avfall.

Justerandes sign





LJUNGBY
KOMMUN

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll 11(18)
2021-12-15

Den fastighetsnära insamlingen av avfall från hushållen bidrar till ökad service 
för kunderna, bättre kvalitet i sortering, vilket i sin tur ger tydliga tecken på 
lägre kostnader i hantering och förbränning och därmed lägre koldioxidutsläpp. 
Finansiering av utredningen sker genom driftbudgeten, utredningen utförs av 
egen personal. Om utomstående hjälp behövs sätts kostnaden under 
investeringsmedlen for utbyggnad av den optiska sorteringen. Investeringsbeslut 
om utbyggnad av den optiska sorteringsanläggningen sker i separat 
tjänsteskri velse.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskri velse daterad 2021-03-04 
Uppdragsbeskrivning -Gemensam renhållningsstrategi för Ljungby och Alvesta 
kommuner.

Skickas till
Kommunfiillmäkti ge

Justerandes sign





LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-12-15

12(18)

Tekniska nämnden

Tn § 139 TK2021/0285 041

Fördelning av tekniska nämndens buffert 2021

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till fördelning 
av buffert 2021. Beslutet innebär att bufferten fördelas enligt följande:

• 200 tkr till planerings avdelningen, svackdike Hamneda.
• 500 tkr till gatuavdelningen, särskilt driftbidrag enskilda vägar.
• 300 tkr till räddningstjänsten, oljeutsläpp Aspudden Lagan.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har under år 2021 en tillfällig buffert om 2 217 tkr. Bufferten 
är tänkt att användas för oförutsedda kostnader och det krävs ett beslut av 
tekniska nämnden för att bufferten ska få fördelas.

På tekniska nämndens möte den 3 juni i år, TN § 76, beslutade nämnden att 
fördela av sin budget för att finansiera permanentning av svackdike vid valvbron 
i Hamneda. Beslutet fattades under förutsättning att erforderliga beslut fattades 
av kommunstyrelsen under deras sammanträde den 8 juni samma år. På det 
mötet föreslog kommunstyrelsen att tekniska nämnden fördelar av sin buffert för 
ändamålet (KS § 108). Bilaga 1 och 2. På tekniska nämndens möte 2021-08-24, 
Tn § 82, beslutades att skjuta till 500 tkr från bufferten för utbetalning av 
särskilda driftbidrag till enskilda vägar. Bilaga 3.

Tekniska förvaltningen föreslår att planeringsavdelningen, gatuavdelningen och 
räddningstjänsten tillförs medel ur bufferten.

Tekniska förvaltningens förslag till fördelning av buffert är följande:
• Planeringsavdelningen 200 tkr
• Gatuavdelningen 500 tkr
• Räddningstjänsten 300 tkr

Enligt Verksamhetsplan för Resultatbalansering föreslår tekniska nämnden att 
resterande 1 217 tkr av tekniska nämndens buffert undantas från 
resultatbalansering för att en buffert ska kunna tillskapas även år 2022. Tekniska 
förvaltningen förutsätter att kostnader relaterade till omfattande oförutsedda 
väderhändelser även fortsättningsvis kommer att behöva hanteras inom tekniska 
nämndens buffert. I kombination med minskad ram för befolkning är 
möjligheterna att tillskapa en tillräckligt omfattande buffert kommande år 
kraftigt begränsade. Tekniska förvaltningen välkomnar dock en tydligare och 
mer förutsägbar hantering av kostnader liknande dessa för höga flöden.
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Beslutsunderlag/ Bilagor
Tekniska nämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-17
Bilaga 1: Tekniska nämndens beslut 2021-06-03 § 76, Hantering av grävd
sidofåra vid valvbron i Hamneda.
Bilaga 2: Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08 § 108, Hantering av grävd 
sidofåra vid valvbron i Hamneda
Bilaga 3: Tekniska nämndens beslut 2021-08-24 § 82, Enskilda vägar, extra 
pengar till särskilda driftbidrag

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 140 TK2021/0172 250

Försäljning avseende Ljungby Korpen 2

Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
a) att försälja Ljungby Korpen 2, om 8379 m2 för 2 511 000 kr till 

HF Korpen AB och på övriga villkor enligt bifogat 
beslutsunderlag.
att uppdra åt Tekniska nämndens ordförande, Lars-Ove Johansson, 
att underteckna köpeavtal.
att uppdra åt exploateringschefen/ exploateringsingenjör att 
underteckna köpebrev och där till övriga erforderliga handlingar.

b)

c)

Sammanfattning av ärendet
fl erbostadshus. Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till köpeavtal 
som bolaget har undertecknat, se beslutsunderlag. Ljungby kommun och 
Hamiltone Fastigheter AB har sedan tidigare undertecknat ett 
markanvisningsavtal avseende Korpen 2. Eftersom ett nytt bolag har bildats för 
detta projekt har det blivit ett nytt bolag mellan markanvisningsavtalet och 
köpeavtalet.

I och med köpeavtalet ger vi vårt medgivande till byte av bolag. Som ett led i 
markanvisningsavtalet har det skett ledningsflytt och servitutsavtal har tagits 
fram. Även rivning har skett av förskolan inom Korpen 2. Exploatören har tagit 
fram ett förslag till byggnation som nu har fastställts och är underlag för detta 
köpeavtal. Priset om TVÅMILJONERFEMHUNDRAELVATUSEN (2 511 
000) kronor är beräknat utifrån fastighetens faktiska byggrätt om 6522 BTA och 
ett pris på 385 kr/BTA enligt taxan. Om köparen eller ny fastighetsägare, som 
köparen överlåtit fastigheten till beviljas bygglov inom fem år från 
tillträdesdagen i enlighet med detaljplanen omfattar byggnation utöver de 6522 
BTA som köpeskillingen grundar sig på ska en til läggsköpeskilling erläggas om 
385 kr/ överskjutande BTA. Tilläggsköpeskillingen ska räknas upp med 
konsumentprisindex, utgåendes från KPI under september 2021, till senast 
kända index innan Tilläggsköpeskillingen förfaller till betalning. 
Tilläggsköpeskillingens storlek kan aldrig sänkas på grund av 
indexförändringen.

z
Justerandes sign
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Tillträde sker när erforderlig kommunal instans godkänt avtalet och betalning 
inkommit. Därefter kan köpebrev skrivas, som sedan lagfart kan grundas på. I 
avtalet står att HF Korpen AB, inom 2 år från tillträdesdagen, ska uppföra 
permanenta byggnader avsedda för 72 lägenheter. Om HF Korpen AB inte 
uppfyller byggnadsskyldigheten ska köpet återgå. Förvaltningens bedömning 
och överväganden HF Korpen AB har inkommit med planskiss och den 
planerade byggnationen bedöms passa bra in på fastigheten och området.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-22
1. Köpeavtal, undertecknat av HF Korpen AB.
2. Översiktskarta

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 141 TK2021-0294 340

Medborgarinitiativ om vatten till Ljungby 
Brukshundsklubb

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att utreda medborgarinitiativet om vatten till 
Ljungby Brukshundsklubb.

Sammanfattning av ärendet
När det gäller vatten till klubbstugan förordar tekniska nämnden att 
förvaltningen tittar på en enklare och kostnadseffektiv lösning, ser över avtalet 
med klubben daterat 1985 och för en dialog med kultur och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag: Vatten till Ljungby Brukshundsklubbs klubbstuga.

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 142 TK2021-0295 312

Medborgarinitiativ om gång och cykelväg till 
Bräkentorp

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att utreda medborgarinitiativet om 
GC-väg mellan Ljungby tätort och Bräkentorpssjön.

Sammanfattning av ärendet
Avseende medborgarinitiativ om GC-väg till Bräkentorpssjön önskar tekniska 
nämnden en uppskattning av vilka förutsättningar som finns gällande bland 
annat markfrågan, framtida utvecklingsplaner enligt översiktsplan och 
kostnader.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag: Bygg cykelväg mellan Ljungby stad och Bräkentorps sjö

Skickas till
Tekniska förvaltningen

/
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Tn § 143 TK2021/0281 115

Val av ny ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att välja Jan Lorentzson (SD) till ny ledamot i 
tekniska nämndens arbetsutskott.

Tekniska nämnden beslutar också att välja Krister Salomonsson (SD) till ny 
ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott..

Sammanfattning av ärendet
Krister Salomonsson (SD) har lämnat in sin avsägelse för uppdraget som 
ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott. Jan Lorentzson (SD) har lämnat in 
sin avsägelse för uppdraget som ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott. 
Detta innebär att en ny ledamot och en ny ersättare behövs i tekniska nämndens 
arbetsutskott.

Sverigedemokraterna föreslår att Jan Lorentzson (SD) väljs som ledamot i 
arbetsutskottet och att Krister Salomonsson (SD) väljs som ersättare i 
arbetsutskottet.

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
Kommunl edningsförvaltningen

Justerandes sign


