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12:00

Beslutande Gunilla Aström (M), l:e vice 
ordförande
Lars Nordqvist (M)
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Elin Neckén, exploateringsingenjör, § 6
Elsa Eriksson, exploateringsingenjör, § 6
Anna Tönnesen, projektledare fastighet, § 6

Rolf Kimnäs (SD)
Jan Sahlin (M)
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§ 4 Dnr TN

Fastställande av dagordning.

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

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden föreslår att ett ärende om skyltning om grävarbeten tas upp för 
diskussion under dagens sammanträde liksom information om förvaltningens 
tjänstemannahantering av tilläggsanslag från år 2021 till år 2022.

Justerandes sign
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§ 5 Dnr TN

Informations- och diskussionsärenden.

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen

Sammanfattning av ärendet
1. Årsredovisning av kommunens skogsinnehav och genomgång av planerade 

skogliga åtgärder 2022.

Kommunens upphandlade skogsförvaltare är Skogssällskapet vars 
avkastning går till forskning inom det skogliga området. Under år 2021 har 
tätortsnära röjnings- och gallringsarbeten utförts i Vittaryd, Agunnaryd, 
Lagan, Dörarp och Lidhult. De tätortsnära skogarna röjs med fokus på att 
behålla lövträd medan de områden som inte ligger i direkta 
rekreationsområden får behålla mer barrträd. De kommunala skogarna har 
för närvarande ett stort behov av röjning och gallring eftersom de 
påverkades hårt av stormen Gudrun år 2005. Skogsförvaltaren redogör för 
de åtgärder som planeras år 2022.

2. Tilläggsanslag 2021-2022

Förvaltningen redovisar vilka projekt som pågår över årsskiftet 2021-2022 
och vars budget därmed behöver få följa med över årsskiftet. Ärendet 
hanteras av Kommunstyrelsen.

3. Övriga ärenden.

Fråga om skyltning och information om pågående grävarbeten vid 
Kvarnhjulet/Östra Torg i Ljungby.
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§6 Dnr TN2022-0001 040

Bokslut inklusive verksamhetsberättelse 2021, 
tekniska förvaltningen. - Katarina Hildebrand, 
avdelningschefer (Beslut i TN)

Beslut
Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till bokslut 2021 för tekniska 
förvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till bokslut 2021. Resultatet för 
tekniska förvaltningen uppgår till plus 17 009 tkr. Resultatet per avdelning är 
fördelat enligt följande:

Tekniska nämnden +1 251 tkr 
Administrativa avdelningen +2 316 tkr 
Planeringsavdelningen +898 tkr 
Exploateringsavdelningen +18 371 tkr 
Gatuavdelningen +4 543 tkr 
Parkavdelningen -620 tkr 
Räddningstjänsten +249 tkr 
Kostavdelningen-6 121 tkr 
Fastighetsavdelningen-2 621 tkr 
VA- och renhållningsavdelningen -1 256 tkr

Det stora överskottet förklaras till större del av att ett flertal fastigbetsförsäljningar 
gjorts under år 2021. Den överlägset största försäljningen avser fastigheterna på 
området Björnen som sålts till Ljungbybostäder AB. Dessutom har en mängd 
mindre fastigbetsförsäljningar som villatomter och industrifastigheter gjorts under 
året. Kostavdelningen har drabbats hårt av pandemin och ökade 
livsmedelskostnader. Flera avdelningar uppvisar mindre plusresultat till följd av 
personalvakanser och sjukfrånvaro. Fastighetsavdelningen redovisar minusresultat 
för rivningar medan gatuavdelningen kunnat arbeta fokuserat på 
investeringsprojekt och därmed minskat belastningen på sina driftkostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bokslut 2022-02-03 

Ekonomiredovisning 2021
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Verksamhetsberättelse 2021 

Årsredovisning hållbar utveckling 2021

Skickas till
Kommunledningsförvaltningen

M
Justerandes sign
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§ 7 Dnr TN2022-0007 250

Förvärv av Hammaren 20-22.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar

a) att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att förvärva:

-Ljungby Hammaren 20, om totalt 5183 m2 för 3 420 000 kr av AB Ljungby

cementgjuteri och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag.

-Ljungby Hammaren 21, om totalt 2564 m2 för 1 690 000 kr av Leif Roland 
Johansson och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag.

-Ljungby Hammaren 22, om totalt 2717 m2 för 1 790 000 kr av AB Ljungby 
cementgjuteri och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag.

b) att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande 
och kommundirektören att underteckna köpeavtalen.

c) att föreslå tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt

kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna 
köpebrev och där till övriga erforderliga handlingar.

d) att föreslå tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige att finansiering 
sker genom minskning av kommunens rörelsekapital med 6 900 tkr.

Sammanfattning av ärendet
I både centrumplanen och översiktsplanen för Ljungby är kvarteret Hammaren 
utpekat som ett framtida område att förtäta och utveckla.

För att driva på utvecklingen av kvarteret finns stora ekonomiska, juridiska och 
planmässiga fördelar om kommunen kan äga så mycket som möjligt av marken. 
Sedan tidigare äger kommunen Hammaren 24-25.

Kommunen och säljaren har under en längre period fört diskussion om förvärv och 
är nu överens om tre köpeavtal avseende Hammaren 20-22. Säljaren har godkänt 
avtalen, se beslutsunderlag, men önskar att kommunen undertecknar avtalen först. 
Totalt finns det fyra lokalhyresavtal på fastigheterna, varav ett är muntligt och
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Kommun
Tekniska nämnden

upphör att gälla 2022-05-31, dvs dagen innan tillträdet. Resterande är skriftliga och 
övertas av kommunen. Ett av avtalen sträcker sig fram till 2027-10-01

Kommunen har via en konsult låtit göra en miljöteknisk inventering och 
miljögeoteknisk undersökning. Enligt rapporterna så har det i ett jordprov hittats 
föroreningar vars halter överstiger riktvärdet för känslig markanvändning (ex. 
bostad) gällande kadmium. I grundvattenproverna har förhöjda värden hittats 
avseende Benso(a)pyren och PAH H, vilka överskrider Livsmedelsverkets 
gränsvärde för dricksvatten. I övrigt har inga halter över riktvärdet för känslig 
markanvändning påvisats i något av de analyserade proverna. Resultaten indikerar 
på att det finns en föroreningskälla, men att lokaliseringen behöver utredas närmre.

Tillträde till fastigheterna är satt till 2022-06-01. Om kommunen ej fullgör köpet 
har säljaren rätt att häva köpet och då ska en ersättning utgå om 100 000 
kr/fastighet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse förvärv av Hammaren 20-22

2. Köpeavtal Hammaren 20

3. Köpeavtal Hammaren 21

4. Köpeavtal Hammaren 22

5. Översiktskarta Hammaren

6. Utdrag ur gällande centrumplan för Ljungby

7. Utdrag ur gällande översiktsplan för Ljungby

Skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 8 Dnr TN2020-0234 250

Markanvisningsavtal avseende Torg 11:23, 
Bergagården i Lagan.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar

a) att godkänna markanvisningsavtalet för Torg 11:23 (Bergagården) mellan 
Ljungby kommun ocb Locano AB och på övriga villkor enligt bifogat 
beslutsunderlag.

b) att uppdra åt Tekniska nämndens ordförande att underteckna 
m ar ka nvis nings avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Locano AB har vunnit en markanvisningstävling som anordnades av kommunen 
under år 2021. Av denna anledning har kommunen valt att anvisa mark- 
anvisningsområdet till exploatören. Exploatören önskar förvärva Ljungby Torg 
11:23 (Bergagården) om 8183 m2. Exploatören vill behålla befintlig bebyggelse och 
skapa en bostadsrättsförening som äger fastigheten. Tekniska förvaltningen 
upprättat ett markanvisningsavtal som exploatören har godkänt och undertecknat.

En ny detaljplan ska tas fram för området. Kommunen ansöker i samråd med 
exploatören om en ny detaljplan. Kommunen står för kostnaden för framtagandet 
av en ny detaljplan inklusive eventuella undersökningar som krävs för detaljplanen. 
Under arbetets gång ska befintliga hyresavtal sägas upp. Inom området har E.ON 
en transformatorstation samt en befintlig ledning. Huruvida ledningen ska flyttas 
eller säkerställas med servitut får utredas under processens gång.

Avtalet innebär att exploatören ges rätt att teckna köpeavtal om överlåtelse av Torg 
1L23. Parterna är överens om priset på fastigheten som överlåtes till Exploatören 
ska vara 1 783 000 kronor. Exploatören lämnade i samband med markanvisnings- 
tävlingen ett pris på fastigheten på 2 100 000 kronor. Efter förhandling med 
exploatören har köpeskillingen justerats.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse

2. Markanvisningsavtal, undertecknat av Locano AB.

3. Översiktskarta

Skickas till
Tekniska förvaltningen

11(16)
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§9 Dnr TN2021-0298 250

Försäljning av bostadsrättslägenhet på 
Harabergsgatan 15B.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar

a) att godkänna upprättat överlåtelseavtal gällande bostadsrätten 211184.000.0100, 
Harabergsgatan 15B, 341 83 Ljungby, mellan kommunen och presumtiva köparen 
Poleign Ly och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag

b) att uppdra åt Tekniska nämndens ordförande att underteckna överlåtelseavtalet

c) att uppdra åt exploateringschef Jakob Ruter och/eller exploateringsingenjör Elsa 
Eriksson att underteckna köpebevis och därtill övriga erforderliga handlingar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har tidigare hyrt ut lägenheten via socialförvaltningen men har inte 
längre någon användning av lägenheten. Socialnämnden har tidigare beslutat om 
en politisk viljeinriktning att succesivt sälja av kommunägda bostadsrätter, se 
beslutsunderlag.

Bostadsrätten utgörs av en lägenhet om 2 rok belägen på bottenvåningen och ingår 
i bostadsrättsföreningen RBE Harabergsplan.

Bostadsrätten har bjudits ut via fastighetsmäklare till försäljning varefter 
föreliggande överlåtelseavtal upprättats. Genom överlåtelseavtalet överlåter 
kommunen bostadsrätten för en köpeskilling om 750 000 kronor. Köpeskillingen 
erläggs på tillträdesdagen. Överlåtelseavtalets giltighet är villkorat av tekniska 
nämndens godkännande, se beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
1. Överlåtelseavtal, undertecknat av köparen

2. Politiska viljeinriktningar för bostäder/verksamhetslokaler (Sn § 24)

3. Översiktskarta, Harabergsgatan 15B

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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§ 10 Dnr TN2018-0023 050

Slutredovisning av Klöverängens förskola.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna slutrapporten för projekt Klöverängens 
förskola och projektet kan avslutas.

Sammanfattning av ärendet
2017 påbörjade Fastighetsavdelningen tillsammans med Barn- och utbildnings
förvaltningen projektet med att uppföra en ny förskola på Fastigheten Malörten 1. 
En programfas inleddes med målsättning att arbeta fram en förskola med 8 
avdelningar i ett plan vilken uppfyllde verksamhetens behov, gällande lagar samt 
den politiska viljeinriktningen för förskolor. Vissa svårigheter uppstod med att ta 
fram en fungerande planlösning, men resultatet blev en väl genomarbetad lösning 
och projekteringen påbörjades hösten 2018 och upphandlingen av projektet var 
klar i februari 2019. Därefter påbörjade totalentreprenören detaljprojekteringen 
och under senare delen av våren 2019 påbörjades byggnationen. Förskolan stod 
klar i juli 2020 och verksamheten flyttade in i lokalen. Därefter revs den gamla 
förskolebyggnaden enligt det då pågående miljöärendet, och en ny parkering för 
den nya förskolan uppfördes i kommunal regi. Detta projekt är nu färdigställt i sin 
helhet och ska därför slutrapporteras.

För att kartlägga vad som fungerade bra och vad som kan förbättras har en 
utvärdering med projektdeltagare utförts. Utvärderingsmallen för projektavslut låg 
till grund för den utvärdering som skedde. Projektets process har fungerat bra, med 
en längre tidig fas och effektiv projektering och utförandefas. Från utvärderingen 
har framkommit erfarenheter som Fastighetsavdelningen tagit med sig i projekt 
efter Klöverängens förskola. Det gäller till exempel deltagare i cie olika skedena i 
projektet, samt vissa funktioner som är viktigt att säkerställa vid beställarens egen 
projektering, till exempel solavskärmning.

Resultatet av byggnationen är en förskola som fungerar väl för verksamheten. Ett 
stort engagemang hos projektgruppen bidrog till ett väl genomarbetat underlag, 
vilket medförde större tidsåtgång i de tidiga faserna, men en effektiv projektering 
och byggfas.

Förskolebyggnaden är uppförd utifrån den politiska viljeinriktningen för förskolor. 
För att bidra till att producera förnybar energi har byggnaden solceller på taket. 
Byggnaden är uppförd med en träregelstomme med tegelfasad. 1 % av projektets 
budget har gått till konst, vilken är kopplat till fokusområdet berättande.

.es sign
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Projektet hade ursprungligen en budget på 35 000 tkr och ett tilläggsäskande på 4 
800 tkr beviljades efter upphandling i februari 2019 vilket resulterade i en total 
projektbudget på 39 800 tkr. Utfall för projektet blev 40 048 tkr, vilket innebår 248 
tkr över budget. Byggnaden färdigställdes juni 2020, men rivning av den gamla 
byggnaden och uppförande av den nya parkeringsplatsensamt fakturering av dessa 
arbeten nedför att projektet kunde avslutas ekonomiskt i november 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-01 
Rapport efter avslutat projekt 
Utvärderingsunderlag

Skickas till
Tekniska förvaltningen





15(16)Ljungby
kommun

Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-02-08

§ 11 Dnr TN2022-0034 452

Medborgarinitiativ: Tydlig information om 
sopsortering.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att medborgarinitiativet om information om 
sopsortering ska utredas.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit emot flera nya medborgarinitiativ av vilka tekniska 
nämndens presidium föreslår att tekniska nämnden beslutar att utreda 
nedanstående:

1. Förbättrad information om hur sopsortering ska göras.

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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§ 12 Dnr TN2022-0033 115

Meddelande

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelande och tackar Lars 
Nordqvist (M) för lång och trogen tjänst, 24 år, som förtroendevald i Ljungby 
kommun.

Sammanfattning av ärendet
Lars Nordqvist (M) meddelar den 26 januari 2022 att han ber att få entledigas från 
sina politiska uppdrag i Ljungby kommun. Uppdragen är följande: Ordinarie 
ledamot kommunfullmäktige, ledamot tekniska nämnden, ersättare tnau och 
ersättare socialnämnden.

Kommunfullmäktige kommer att hanatera avsägelsen under sitt sammanträde i 
februari. Kommunfullmäktige utser då ny ledamot i fullmäktige och ny ledamot i 
tekniska nämnden. Tekniska nämnden kommer att fatta beslut om ny ersättare i 
tekniska nämndens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2022-01-26

Skickas till
Tekniska förvaltningen



.


