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Tekniska nämnden

Tid och plats Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby, klockan 08.00-11.30

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 Malekera Vital (S)
Krister Salomonsson (SD)
Jan Lorentzson (SD)

Övriga delta
gande

Sonja Edén, teknisk chef
Lisa Åberg, sekreterare
Tom Grundell, fastighetschef, §§ 41-42
Katarina Hildebrand, ekonom, §§ 41, 43
Mariana Axelsson, kostchef, § 41
Carl Håkansson, räddningschef §§ 41, 44
Jakob Ruter, exploateringschef, § 41
Ronnie Wallin, verksamhetsutvecklare § 41

Justerare Lennart Olsson (KD)

Justeringens Tekniska förvaltningen den 27 april 2020 kl 12.00
tid och plats

Paragrafer 40-46

Sekreterare Lisa Åberg

Ordförande

^are-^^Dl^ssoii (C)

Justerare Lennart Olsson (KD)
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Tekniska nämnden

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

Nämnd/styrelse Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 27 april 2020

Överklagningstid 27 april - 19 maj 2020

Anslaget uppsatt 27 april 2020

Anslaget nedtaget 20 maj 2020

Förvaringsplats 
för protokollet Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen
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Tn § 40

Fastställande av dagordning

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

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens ordförande föreslår följande tillägg och förändringar till 
dagordningen:
Information om läget vid Torpa förskola.
Ärendet om anstånd, rabatt med mera hanteras som ett informationsärende.

Justerandes sign
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Tn § 41

Informations- och diskussionsärenden

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
Punkt 1. Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att arbeta 
vidare med att undersöka och precisera de konkreta förutsättningarna för 
systemledning i syfte att minska bland annat samhällskostnader och 
människoliv.
Punkt 4. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att kalla till en presidieträff om 
ärendet.

Sammanfattning av ärendet
1. Avsiktsförklaring ledningssystem inom räddningstjänsten

Under år 2020 förväntas ett regeringsbeslut om ett förändrat ledningssy
stem avseende kommunal räddningstjänst. Räddningstjänstutredningen 
som presenterades våren 2018 slog fast att ett av grundproblemen inom 
svensk räddningstjänst var förmågan att leda både komplexa och långva
riga insatser. Det är vid större händelser inte tillräckligt att varje kom
mun bygger sin egen förmåga och därför behövs ett gemensamt led
ningssystem. Räddningschefen redogör för tankarna kring detta.

2. Prognos efter kvartal 1, 2020

Tekniska förvaltningen redovisar prognos avseende drift och 
investeringar efter kvartal 1. Totalt visar denna första driftprognos ett 
plusresultat för tekniska förvaltningen på knappt 1 000 tkr. På grund av 
arbetet med höga flöden uppvisar dock räddningstjänsten samt gatu- 
respektive parkavdelningen minus i prognosen. Renhållningen visar 
också ett minus som beror på att tidigare års underskott ska hämtas hem. 
Övriga avdelningar uppvisar mindre plus- eller minus hittills under året.

3. Redogörelse för tillgänglig industrimark och handelsmark i samtliga 
orter i kommunen.

Exploateringschefen informerar om den mark som finns tillgänglig för 
exploatering i Ljungby kommun.

4. Användande av villatomtmark för fl erbostadsändamål

Exploateringschefen informerar om intresse för att uppföra byggnader 
för flerbostadshus i ett bostadsområde i Ljungby tätort.
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5. Anstånd, efterskänkning, rabatt eller liknande avseende hyra, arrende 
och användning av allmän platsmark

Tekniska förvaltningen informerar om hanteringen av rubricerat ärende. 
Krisledningsnämnden fattade den 16 april beslut om att utreda Ljungby 
kommuns möjlighet att, vid behov, komplettera de redan lanserade 
statliga åtgärderna som syftar till att underlätta ekonomiskt för näringsliv 
och föreningar. Uppdraget gäller både kortsiktiga och långsiktiga 
åtgärder och omfattar både det som ligger inom Ljungby kommuns 
förvaltningars ansvarsområden och det som ligger inom Ljungbybostä- 
ders ansvarsområde.

En delrapport i uppdraget lämnades till krisledningsnämnden den 23 
april 2020 och beslut i denna nämnd blev bland annat att tekniska för
valtningen får mandat att efterskänka upp till 50 procent av hyran för ut
satta branscher under april-juni. Tekniska förvaltningen får också mandat 
att efterskänka avgiften för 2020 för tillstånd för uteserveringar för de re
stauranger som har sökt sådant tillstånd.

6. Corona/Covid-19 - lägesrapport från tekniska förvaltningen avseende 
verksamhet, uppdrag, risker och ekonomi

Förvaltningen informerar om statusen för Covid-19 och den påverkan ar
betet med att stoppa smittspridningen har på tekniska förvaltningen. Av
delningarna rapporterar veckovis till centrala krisledningen. Det som 
rapporteras är bland annat antal sjuka, status när det gäller material och 
personal samt vilka prioriteringar som kan behöva göras ifall läget för
värras. Antal frånvarande rapporteras dagligen. I dagsläget är det 
framförallt kostavdelningen som har personal borta och som genom 
folkhälsomyndighetens restriktioner om restaurangverksamhet påverkats 
av virusspridningen.

7. Tekniska nämnden informerar.

8. Övriga ärenden.

Uppdatering kring Torpa förskola
Förvaltningen återger information från den tekniska utredning som 
beställts avseende Torpa förskola. Utredningen visar att byggnaden är i 
så dåligt skick att den blir mycket kostsam att rädda. Barn- och 
utbildningsnämnden kommer att bedöma vilka lokalbehov som finns.

Justerandes sign
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Tn § 42 TK2020/0093 040

Förstudie om renovering av bibliotek

Beslut
Tekniska nämnden godkänner förstudien och beslutar att programfasen inleds.

Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen delar upp beslutet i två delar;
1. De utökade funktionerna avseende källare, garage och innergård som ett 

beslut.
2. Renovering och underhåll av befintlig byggnad som ett beslut.

Sammanfattning av ärendet
Bibliotekets tak har under en tid haft ett behov av renovering. Anledningen till 
att detta inte åtgärdats är att det funnits planer på att eventuellt bygga ett nytt 
bibliotek. Nu har dock beslut tagits som innebär att befintligt bibliotek ska bibe
hållas och investeringsmedel är avsatt för renovering av taket. Övrigt underhåll 
gällande byggnaden bör ses över i samband med detta för att verksamheten ska 
fungera optimalt, men också för att garantera livslängden för byggnaden. Detta 
innebär att den avsatta budgeten för renovering av taket förmodligen behöver ut
ökas. Därför följer detta ärenden den gällande investeringsprocessen.

Den yta som finns att tillgå i befintlig biblioteksbyggnad har varit tillräcklig för 
verksamheten, men beslut har tagits som innebär att ffitidsbanken har flyttat till 
biblioteket. Därför behöver ytan ses över och en eventuell överbyggnad av be
fintlig innegård diskuteras. För närvarande hyrs ett garage för bokbussen av en 
privat aktör. Garaget ligger inte i anslutning till biblioteket och ett önskemål är 
att bygga en carport eller ett garage i anslutning till biblioteket. Det skulle spara 
tid och resurser, samtidigt som det skulle innebära en bättre arbetsmiljö för per
sonalen. Det finns idag en budget avsatt för renovering av taket. För övriga 
eventuella åtgärder behöver budgeten utökas genom investeringsmedel. 
Förstudien har gjort i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen, för att 
konkretisera verksamhetens och beställarens funktionskrav.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 14 april 2020 att tekniska nämn
den beslutar att godkänna förstudien och att programfasen inleds.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25 
Förstudie daterad 2020-02-24

Skickas till
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 43 TK2020/0093 040

Fördelning av resultatbalanserade medel, 2019 till 2020

Beslut
Tekniska nämnden godkänner fördelning av de resultatbalanserade medlen från 
2019 till 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10 om resultatbalansering av driftbudge
ten mellan åren 2019 och 2020. För tekniska förvaltningen innebär beslutet en 
balansering med minus 4 598 tkr. Beloppet föreslås fördelas enligt följande:

Minus 6 239 tkr till renhållningen, fördelat på:
• taxefinansierad verksamhet, -5 781 tkr
• deponin, -458 tkr

Minus 5 566 tkr till fastighetsavdelningen.

Plus 7 207 tkr till övriga tekniska förvaltningen, fördelat på:
Tekniska nämnden, +1 218 tkr

• 218 tkr är 1/3 av överskottet från 2019
• 1 000 tkr till en buffert.

Administrativa avdelningen, +792 tkr
• 246 tkr är 1/3 av överskottet från 2019
• 546 tkr till mindre konsultuppdrag, oförutsedda utgifter och upp

drag.

Planeringsavdelningen, +485 tkr
• 400 tkr till utredningar och konsulttjänster
• 85 tkr avser intäkter för sanktionsavgifter och ska användas till tra

fiks äkerhetshöj ande åtgärder.

Exploateringsavdelningen, +3 200 tkr
• 3 000 tkr till grovplanering av delar av industriområde i Lagan
• 200 tkr till rivning av Hagatorpet.

Gatuavdelningen, +1 062 tkr
• 62 tkr till vägbidrag
• 500 tkr till vinterväghållning
• 500 tkr till gatudrift, förslagsvis b ar marksunderhåll

Justerandes sign
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Räddningstjänsten, +450 tkr
• 300 tkr till hävare
• 150 tkr till utbildning.

I enlighet med verksamhetsplanen för resultatbalansering har de avdelningar 
som redovisade ett underskott för 2019 fatt ta med sig hela underskottet och de 
avdelningar som redovisade ett överskott har fått behålla en tredjedel av över
skottet.

Fördelningen till buffert är enligt ett politiskt uppdrag om att varje nämnd ska ha 
en buffert. Förvaltningen föreslår att bufferten flyttas från administrativa avdel
ningen till tekniska nämnden eftersom det är nämnden som beslutar om fördel
ningen av bufferten.

Beloppet som förslås fördelas till avdelningen för administration innebär att för
valtningen har en pott som kan fördelas på tjänstemannanivå till bland annat 
mindre konsultuppdrag, oförutsedda utgifter och uppdrag.

Fördelningen till planeringsavdelningen skapar utrymme i driftbudgeten för ut
redningar. Fördelningen till exploateringsavdelningen skapar förutsättningar för 
kommunens tillväxt. Gatuavdelningens fördelning förstärker möjligheten till ett 
bra underhåll för både barmarksväghållning och vinterväghållning.

Räddningstjänsten fördelning till hävaren är enligt tekniska nämndens beslut om 
fördelning av bufferten för 2019. Fördelningen till utbildning ger avdelningen en 
möjlighet att ta igen tidigare års besparingar på utbildningar.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 14 april 2020 att tekniska nämn
den godkänner fördelning av de resultatbalanserade medlen från 2019 till 2020.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-23

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 44 TK2019/0030 015

Räddningstjänstens organisatoriska tillhörighet
Svar på remiss

Beslut
Tekniska nämnden godkänner yttrandet över utredningen om räddningstjänstens 
organisatoriska tillhörighet och skickar det till kommunstyrelsen arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 november 2018 att ge 
kommuni edningsförvaltningen i uppdrag att utreda räddningstjänstens 
organisatoriska tillhörighet. Tekniska nämnden har nu getts tillfälle att yttra sig 
över kommunledningsförvaltningen utredning om organisatorisk tillhörighet för 
räddningstj änsten.

Tekniska förvaltningens förslag till yttrande sammanfattar i huvudsak de syn
punkter som tidigare lämnats på tjänstemannanivå.

1. Syftet med utredningen är enligt uppdraget att bedöma vilken nämnd och 
förvaltning som det är mest ändamålsenligt att räddningstjänsten tillhör 
och vid behov lämna förslag på vilken nämnd verksamheten bör flyttas 
över till. Syftet skulle behöva förtydligas.

2. Viktningen mellan krisberedskap och operativ räddningstjänst: Ut
redningen redovisar grundligen hur arbetet med säkerhets- och bered
skapsfrågor skulle kunna se ut genom annan organisation. Dock redovi
sas väldigt knapphändigt det som är räddningstjänstens mest omfattande 
arbete; det operativa.

3. Beredskap och säkerhet. Redan idag finns en välfungerande samarbets- 
grupp som hålls samman av säkerhetssamordnaren. Arbetsgrupp Trygg
het & Säkerhet är ett forum för relevanta säkerhetsfrågor med represen
tanter från alla förvaltningar.

4. Ekonomi. Aspekten ekonomi saknas i utredningen.

5. Faktafel behöver korrigeras.

Utifrån utredningen och kunskapen om den kommunala organisationen bedömer 
tekniska förvaltningen att det inte finns skäl att flytta räddningstjänsten från tek
niska förvaltningen.

Justerandes sign
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Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 14 april 2020 att tekniska nämn
den godkänner yttrandet över utredningen om räddningstjänstens organisatoriska 
tillhörighet och skickar det till kommunstyrelsen arbetsutskott.

Yrkande
Krister Salomonsson (SD), Lars Nordqvist (M) och Gun Lindell (S) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag till beslut.
Lars Nordqvist (M) yrkar att utredningen läggs i papperskorgen.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om beslut kan fattas i enlighet med arbetsutskottets förslag 
till beslut och finner att frågan besvaras med ja.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-08 
Tjänstemannayttrande daterat 2019-07-16 
Tjänstemannayttrande daterat 2019-11-18

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 45 TK2020/0085 225

Åtgärdsplan för klimat och energi
Svar på remiss

Beslut
Tekniska nämnden antar yttrande, daterat 2020-04-02, som svar till kommunled - 
ningsförvaltningen rörande åtgärdsplan för energi och klimat 2020-2025.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har fått möjlighet att yttra sig över åtgärdsplan för klimat och 
energi. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och kräver för
ändring och anpassning. Förändring för att minska vår klimatpåverkan och an
passning till den klimat-förändring som redan skett. Kommunledningsförvalt- 
ningen har tidigare arbetat fram en verksamhetsplan för klimat och energi till 
vilken nu knyts en åtgärdsplan med mer detaljerade åtgärder, ansvarsfördelning 
samt tidsplan.

Tekniska förvaltningen uppskattar åt gårdsplanens tydlighet och anser att åt- 
gärdsplanen generellt är bra i utformning, omfattning och riktning.

Tekniska förvaltningen redogör i förslaget till yttrande för några möjliga förbätt
ringar i åt gårdsplanen. Åtgärdsplanen skulle bli ännu bättre om vissa av åtgär
derna hade en tydligare koppling till syftet och målet. En av åtgärdsplanens 
största styrkor är att den involverar många aktörer i sin omfattning. Baserat på 
verksamhetsplanen och introduktionen i början av dokumentet blir det tydligt att 
detta är ingenting som en enskild förvaltning, eller ens kommunens samlade för
valtningar och organisation, kan lyckas med enskilt. Därför uppskattar tekniska 
förvaltningen att man tar ett brett grepp om de involverade aktörerna.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 14 april 2020 att tekniska nämn
den antar yttrande, daterat 2020-04-02, som svar till kommunledningsförvalt- 
ningen rörande åtgärdsplan för energi och klimat 2020-2025.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-02

Skickas till
Kommuni ednings förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 46

Meddelanden

Beslut
Tekniska nämnden noterar meddelandena.

Sammanfattning av ärendet
1. Beslut om utövande av krisledningsnämndens funktion, 2020-04-08, § 4.
2. Förslag om att skjuta upp budgetarbetet, KS 2020-04-14, § 72.

Justerandes sign
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