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Tekniska nämnden

Tid och plats Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan, Ljungby och digitalt via Teams. 
Tisdagen den 19 oktober 2021 kl 08.00-13700i

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)
Lars-Åke Långh (S)
Krister Salomonsson (SD)
Jan Lorentzson (SD)

Marie Hasselroth (C), icke tjänstgörande ersättare. Deltar fysiskt.
Thomas Hermansson (M), icke tjänstgörande ersättare. Deltar digitalt.

Övriga
deltagare Sonja Edén, teknisk chef

Lisa Åberg, sekreterare
Catarina Bengtsson, kommunikationsstrateg
Eva Jönsson, fastighetschef, §§, 103, 104
Johan Mansfeld, projektledare fastighet, § 103
Katarina Hildebrand, ekonom, §§ 103-104
Jakob Ruter, exploateringschef, §§ 103-104
Mariana Axelsson, kostchef, §§ 103-104
Pia Davidsson, VA-/Renhållningschef, §§ 103-104, 106
Christer Jonasson, gatuchef, §§ 103-104
Carl Håkansson, räddningschef, §§ 103-104, 107
Tobias Wagner, klimat- och utredningsingenjör, § 103
Peter Johansson, trafiktekniker, §§ 108-110
Ronnie Wallin, verksamhetsutvecklare, § 111
Två praoelever från årskurs nio på Astradskolan.

Justerare Lars-Åke Långh

Justeringens 
tid och plats Kommunhuset, administrativa avdelningen 19 oktober kl HL?Qy

Paragrafer 102-118

Sekreterare Lisa Åberg

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

Nämnd/styrelse Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2021-10-19

Överklagningstid 

Anslaget uppsatt 

Anslaget nedtaget

20 oktober 2021 - 9 november 2021 

19 oktober 2021 

10 november 2021

Förvaringsplats
för protokollet Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 102

Fastställande av dagordning

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att justera dagordningen i enlighet med lagda 
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden föreslår att informationen om tillsyn av tekniska förvaltningens 
tillståndspliktiga verksamheter stryks från dagordningen för att lyftas vid ett 
senare tillfälle.

Förslag om tillägg till dagordningen:
Hastighet och trafik förbi fd Kajsa Kavat.
Återbruksverksamheten.

Justerandes sign
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Tn § 103

Diskussions- och informationsärenden

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
1. Studiebesök på Gröna Huset

Kommunen köpte för några år sedan det så kallade Gröna Huset i 
centrala Ljungby. Huset är placerat på en centralt belägen fastighet och 
kan nyttjas för kommunens framtida expansionsplaner. Det har nu visat 
sig att detaljplanen inte tillåter annan verksamhet än handel, en 
detaljplaneändring krävs för att lokalerna ska kunna nyttjas effektivt.

2. Ekonomiuppföljning efter september 2021, prognos helår 2021. Drift 
och investering.

Förvaltningens ekonom och avdelningschefer informerar om det 
ekonomiska läget för årets första nio månader och prognos för helåret. 
Sanering av fastighet i Ryssby, skred mot Lagaån, försäljning av större 
fastighet (Björnen), sanering av fastighet i Ryssby och pandemin sätter 
tydliga spår i driftprognosen.

3. Handlingsprogram skydd mot olyckor, Älmhult och Halmstad

Räddningschefen har yttrat sig över Älmhults och Halmstads 
handlingsplaner. Eftersom kommunerna är grannar till Ljungby kommun 
påverkas Ljungby kommuns invånare av hur förmåga och beredskap ser 
ut i till exempel Simlångsdalen, Liatorp och Pjätteryd. Ett gott och 
ömsesidigt samarbete är viktigt för tryggheten och minskar kostnaderna 
för berörda kommuner.

4. Skyfallskarta ökar tryggheten för både kommunen och privatpersoner.

Kommunen har utarbetat en skyfallskarta och lågpunktskartering. Det är 
viktigt för både privatpersoner, kommunen och näringsidkare att veta var 
det finns risk för översvämningar. På så sätt är det möjligt att undvika att 
till exempel förlägga viktig infrastruktur eller bebyggelse på platser som 
är utsatta för översvämningsrisk. Det finns mycket att vinna på att vidta 
både praktiska och, som i detta fall, digitala åtgärder för att minska
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konsekvenserna av klimatförändringar. Kartan finns på kommunens 
webbplats tillgänglig för alla att nyttja.

5. Tekniska nämnden informerar.

6. Övriga ärenden

Hastighet och trafik förbi fd Kajsa Kavats förskola.

Återbraksverksamheten. Information om läget när det gäller 
återbruksverksamheten. Ärendet kommer att lyftas under arbetsutskottets 
sammanträde den 1 npvember.

Justerandes sign
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Tn § 104 TK2021/0249 012

Verksamhetsplan och detaljbudget för år 2022

____■ - -i.__________________________________________________________________________________________________________beslut
Tekniska nämnden beslutar godkänna verksamhetsplanen för 2022. 
Tekniska nämnden beslutar godkänna detaljbudget för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har upprättat en verksamhetsplan och en detaljbudget för 
2022.

Tekniska förvaltningen får i 2022 års budget ökat anslag till räddningstjänsten 
för systemledning, resterande ökning av anslag till samhällsutveckling 
exploatering, en tillfällig ökning för rivningar samt bibehållen satsning på 
serviceorter. Den tillfälliga driftbudgeten för deltidsbrandmän i Lidhult ersätts 
av en halverad årlig budget. Budgetförändringama, som är kopplade till 
ekonomistymingsreglema ger kompensation för löneökningar, inflation och 
kapitalkostnader samt avdrag för demografi och sänkta sociala avgifter.

I samband med att resurser för städorganisationen ska omfördelas från de andra 
nämnderna till tekniska nämnden ska den nya städorganisationen kostnads
effekti viseras. Samtliga förvaltningar får minskad ram för fördelning av kostnad 
för avtalscontroller samt för budgetanpassning.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23 
Tekniska förvaltningens verksamhetsplan för 2022.
Tekniska förvaltningens detaljbudget för 2022.

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 105 TK2021/0241 050

Upphandling av Hjortsbergskolan 7-9
Nybyggnation höstadieskola inkl. storkök, skyddsum, utemiljö 
samt rivning av befintlig tegelbyggnad

Tekniska nämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att upphandla 
nybyggnation av Hjortbergskolan 7-9 inkl. storkök, skyddsrum, utemiljö samt 
rivning av befintlig tegelbyggnad enligt utarbetad anmodan.

Efter genomförd upphandling far tekniska chefen i uppdrag att teckna 
tilldelningsbeslut

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Bam- och utbildningsförvaltningen, 
via beslut i Kommunfullmäktige, att riva befintlig tegelbyggnad och bygga en 
ny högstadieskola på fastigheten Hjorten 1. För att möjliggöra byggnation av 7- 
9-skola behöver befintlig tegelbyggnad inklusive skyddsrum rivas. Detta medför 
att nytt skyddsrum ska byggas i 7-9-skolan och ingår i upphandlingen. I 
upphandlingen ingår även storkök och utemiljö. För att klara kravet för utemiljö 
krävs flytt av befintliga moduler på fastigheten. Att flytta modulerna från 
fastigheten ingår ej i upphandlingen utan utförs av ägama till modulerna. 
Projektets projekteringsfas är i slutskedet och utförs med ramavtalade konsulter. 
Tekniska förvaltningen ska nu upphandla byggnationen och rivningen som en 
total entreprenad.

Summan i anmodan avser upphandling av byggnation 7-9-skola inkl. 
skyddsrum, storkök, utemiljö och rivning. Anmodan visar två summor då 
byggnation går som investering medan rivning går som driftskostnad.
Utöver angiven summa för investering i anmodan tillkommer 10% av 
totalbudgeten för oförutsedda kostnader i utförandefasen, 1 % av anbudet som 
ska bekosta konstinstallation samt 6 mkr som avser byggherrekostnader, dvs 
kostnader för att ta fram förfrågningsunderlag, bygglov, anslutningsavgifter, 
projektledarkostnader, besiktningskostnader mm.
Utöver angiven summa för driftskostnader i anmodan tillkommer 10% av 
totalbudgeten för oförutsedda kostnader i utförandefasen samt 650 tkr som avser 
byggherrekostnader, dvs kostnader för miljöinventeringar, rivningslov, 
projektledarkostnader mm.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige har beviljat budget om 157,35 mkr (3,5 mkr skyddsrum + 
153,85 mkr byggnation) för investeringskostnaderna och 4,5 mkr för 
driftskostnaderna.

Upphandlingsärendet hanteras i samarbete med upphandlingsenheten. I 
referensgruppen för den aktuella upphandlingen ingår representanter från Bam- 
och utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-24

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 106 TK2021/0046 103

En extra väg för företagare in på Bredemads 
Återvinningsanläggning
Motion

Tekniska nämnden beslutar att avslå motionen då lagstiftningsförändringar till 
2023 kommer påverka framtidens sortering för både företag och förvaltningar.

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit från Socialdemokraterna om att företagare ska ha en 
extra väg in på Bredemads återvinningsanläggning.

Återvinningscentralens samtliga kostnader, exempelvis drift och underhåll, 
betalar hushållens avfall för. Det är en del av kostnaden som finns i grund delen 
i taxan. Hushållens avfall får inte subventionera kostnaden för att företag ska bli 
av med sitt avfall. Därför finns ett årligt återvinningskort som företag kan köpa 
för att få utnyttja anläggningen. Företag kan alltid köra in på deponisidan och 
lämna sitt avfall mot betalning för den mängd man lämnar ifall de inte vill stå i 
kö in på återvinningscentralen. Många företag väljer dock att köra in och sortera 
själva på återvinningscentralen då de har en mindre mängd och att det då blir 
billigare.

Vill kommunfullmäktige ändra på öppettider eller ha en ”extra” väg in för 
företag måste priset för företagens återvinningskort justeras så att det motsvarar 
den extra kostnad återvinningscentralen får för företagens ”extra” väg in då detta 
inte får tas ut från hushållens avfall enligt lagstiftning. Förvaltningen ser att det 
går att utöka öppettiderna för företagare mellan 7-9 på vardagar men att det 
leder till svårigheter att stoppa abonnenter från hushållens avfall samtidigt. 
Problemet som uppstår med detta är att tiden mellan 7-9 används för att städa 
och byta lastväxlarflak fram till öppning av återvinningscentralen. Detta utförs 
när inga bilar är inne på återvinningscentralen. Dels för att komma åt att sopa 
och rengöra överallt. Det behövs för att få bort gårdagens skräp som inte 
kommits åt under öppettiden. Detta för att inga bilar ska få punktering när de kör 
upp på plattan men också för att lastväxlarflaken med avfall byts eller att man 
trycker ihop avfallet i lastväxlarflaken med större maskiner. Detta görs mellan 
7-9 för att minska olycksrisken mellan tunga maskiner och personbilar eller i 
värsta fall avfallslämnare. Avdelningen vill förtydliga att företag inte får lämna 
farligt avfall dvs kemikalier på en återvinningscentral. Kemikalier som benämns 
som farligt avfall ska förvaras på ett speciellt sätt och hämtas av en utbildad 
entreprenör för farligt avfall på företaget.

Justerandes sign
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Återvinningscentralen har tider när det förekommer mindre bilar under dagen, 
där företagare kan köra in snabbare. Kan inte företaget vänta på att komma in på 
återvinningscentralen kan ett företag köra in på deponisidan och lämna sitt avfall 
mot faktura. För bygg- och rivningsavfall kommer det komma ändrad 
lagstiftning. Datumet är satt till 2023. Ändringen ingår i en större ändring av nya 
regler i ett EU-lagstiftningspaket om avfall. Dessa EU regler ska fram till år 
2025 anpassas till svenska förhållanden. För bygg- och rivningsavfall kommer 
den nya lagstiftningen att återfinnas i avfallsdirektivet. Där ställs flera nya krav 
på bygg- och rivningsavfall, som att det ska sorteras i ett antal specificerade 
fraktioner och att bygg- och rivningsavfall ska förebyggas. Krav på källsortering 
av byggoch rivningsavfall införs och ansvaret för bygg- och rivningsavfall från 
hushåll tydliggörs. Det senare innebär att kommunerna ska ansvara för bygg
och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet, 
exempelvis avfall som uppkommer när en privatperson utför renoveringar i 
hemmet. Det ställs också krav på bättre planeringsunderlag för att förebygga 
avfall.

De nuvarande reglerna som så kallade om kontrollplaner i plan- och bygglagen 
kompletteras så att de omfattar byggavfall, icke-farligt rivningsavfall och 
byggprodukter som kan återanvändas. I dagsläget har förvaltningen inte 
kännedom om hur avfallspaketet med lagstiftningsändringar påverkar framtidens 
sortering och återbruk. Eftersom det är flera olika instanser som blir påverkade 
av lagändringen behövs en större samsyn och mer information om 
lagstiftningsändringen. Med tanke på den korta tid som är kvar till 
lagstiftningsändringen, anser inte förvaltningen att ett snabbare förlopp för bygg 
- och rivningsavfall behövs utifrån motionen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 107 ' TK2021/0258 015

Samarbetsavtal - gällande övergripande ledning av 
kommunal räddningstjänst

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ingå i denna samverkan gällande övergripande 
ledning av kommunal räddningstjänst och ger räddningschefen mandat att 
underteckna samarbetsavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med samarbetsavtalet är att åstadkomma en ökad förmåga att leda 
kommunal räddningstjänst utifrån kommunens ansvar enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor 1 kap § 2.

Den övergripande ledningen ska vara ordnad på sådant sätt att det motsvarar de 
ingående partemas behov såväl som lagstiftning och tillsynsmyndighetens krav 
på verksamheten. Den övergripande ledningen ska ha förmågan att hantera 
vardag, storskaliga eller komplexa olyckor samt flera samtidiga händelser på ett 
kvalitets säkrat och tillfredsställande sätt.

Det gemensamma ledningssystemet ska dygnet mnt tillhandahålla funktionerna 
Vakthavande räddningschef (VRC), vakthavande befäl (VB) samt övrig 
bemanning och ledningscentral som krävs för att fullgöra de krav som ställs på 
den gemensamma övergripande ledningen. Parter ingående i RäddSam F 
ansvarar för driftorganisation, lokaler samt bemanning som krävs för det 
gemensamma ledningssystemet. Ledningscentralen ska vara samlokaliserad med 
SOS Alarm i Jönköping. Vid störningar skall verksamheten kunna bedrivas från 
annan ledningscentral inom Räddningsregion Sydöstra Sverige, RSöS

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-12 
Samverkansavtal

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 108 TK2021/0219 511

Trafikföreskrift om parkering på Strömgatan i Ljungby 
(Regnbågens förskola)

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att om lokal trafikföreskrift 0781 2021:35 om 
begränsad rätt att parkera på Strömgatan i Ljungby.

Sammanfattning av ärendet
För att underlätta vid lämning och hämtning till Regnbågens förskola så införs 
3 0-minuters parkering måndag till fredag på anvisad plats på Strömgatan vid 
Regnbågens förskola.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05
Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 109 TK2021/0220 511

Ljungby kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering 
för rörelsehindrade på Klöverängens parkering på 
Klövervägen i Ljungby

Beslut^
Tekniska nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift 0781 2021:44 om 2 
parkeringar för rörelsehindrade på Klöverängens parkering på Klövervägen i 
Ljungby.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av ny parkeringsplats vid Klöverängens förskola på Klövervägen 
behöves lokal trafikföreskrift antas så att otillåten parkering kan beivras.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 110 TK2021/0250 511

Ljungby kommuns lokala trafikföreskrifter om 
ändamålsplats på Lasarettsgatan i Ljungby

Beslut
Tekniska nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift 0781 2021:42 om 
ändamålsplats på Lasarettsgatan i Ljungby.

Sammanfattning av ärendet
För att underlätta vid avlastning av varor så införs en lastplats, måndag till 
fredag kl 7.00 till 12.00 vid Lasarettsgatans förskola på Lasarettsgatan. Övrig tid 
är det tillåtet att parkera.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 111 TK2021/0244 340

Dricksvattenfontän
Motion

Beslut
Tekniska nämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 
på grund av svårigheten att hålla en dricksvattenfontän hygienisk och fri från 
skadegörelse samt de ökade kostnader som detta skulle innebära i form av 
investering och drift.

Sammanfattning av ärendet
Pia Johansson och Håkan Bengtsson (S) har lämnat in en motion daterad 2020- 
10-13 i vilken de föreslår att en dricksvattenfontän med kolsyrat och stilla vatten 
sätts upp i Ljungby centrum. De föreslår också att ett skåp med "Ljungby- 
vattenflaskor" installeras intill, för försäljning och att om dricksvattenfontänen 
fungerar väl; att vattenfontäner även sätts upp på kommunens serviceorter.

Anläggandet av en dricksvattenfontän kräver ett strategiskt ställningstagande 
innan beslut fattas. Tekniska nämnden är, i VA-frågor, framförallt en utfö- 
ramämnd och skulle kunna anlägga en fontän om det finns en strategisk tanke 
bakom åtgärden. Med detta menas att hänsyn bör tas till att det är värt pengarna, 
ur marknadsföringssynpunkt eller liknande, att båda anlägga och sköta driften av 
fontänen, för att förbättra kommunens möjlighet att nå visionen om en ökad 
befolkning. Detta är dock inte något som VA-kollektivet eller tekniska nämnden 
kan eller bör hantera.

Det finns inga generella hinder att installera dricksvattenfontäner på publika 
platser i staden. När det gäller dricksvattenfontäner bör dock dessa utformas så 
att hygienen säkerställs och skadegörelse minimeras. Det måste också ske 
regelbundna kontroller av vattnet då det är ett livsmedel det handlar om. När det 
gäller ansvarsfrågan är det svårt att se att det är någon särskild nämnds ansvar 
att tillhandahålla kommunala dricksvattensfontäner. Det ingår helt enkelt inte i 
en kommuns kärnverksamhet att investera och ansvara för denna typ av anlägg
ningar. Dricksvattenfontäner kan i och för sig vara ett trevligt inslag i stadsmil
jön men fontänerna kostar relativt mycket att bygga och är ganska svåra och 
kostsamma att drifta och underhålla. Även nedskräpning och skadegörelse 
innebär problem och hygieniska risker då det är livsmedel det handlar om.

Justerandes sign
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Den genomsnittliga investeringskostnaden för en väldigt enkel 
dricksvattenfontän skulle uppgå till cirka 50 000 - 100 000 kronor per 
anläggning. Önskas en mer konstnärlig och en något mer avancerad utformning 
kan kostnaden komma att stiga ytterligare. När det gäller driftkostnad så är det 
svårt att uppskatta exakt vad priset skulle komma att uppgå till men för att inte 
vatten och vattenledningar ska frysa i normala fontäner krävs en tämligen 
avancerad konstruktion. Detta leder till ökade driftskostnader vilket även bör 
gälla dricksvattenfontäner. Då vatten också är klassat som livsmedel skulle det 
också, som nämnts ovan, krävas regelbunden tillsyn vilket i sin tur också 
innebära ökade kostnader för Ljungby kommun.

Svårigheten att hålla en dricksvattenfontän hygienisk och fri från skadegörelse 
samt de ökade kostnader som detta skulle innebära i fonn av investering och 
drift, gör att motionen bör avslås. Finns det önskemål om att motionens 
intentioner ändå genomförs är det viktigt att ha i åtanke att i tekniska nämndens 
kämuppdrag ingår att säkra vattenförsörjningen, säkra systemet för läckor och se 
till att vi kan hantera stora mängder vatten vid skyfall och översvämningar. I 
kämuppdraget ingår däremot inte att anlägga dricksvattenfontäner vilket innebär 
att finansiering för en sådan åtgärd saknas.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 112 TK2021/0233 074"

Förebygga skadegörelse på kommunens skolor
Motion

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 
anse motionen besvarad eftersom kommunen redan arbetar med 
utredningsuppdrag av liknande karaktär beslutat av kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade i september 2020 en motion till 
kommunfullmäktige. I motionen yrkas att Ljungby kommun sätter upp kameror 
vid alla kommunala skolor i kommunen. Sverigedemokraterna motiverar sitt 
yrkande med att kameraövervakning skulle kunna minska kostsam skadegörelse 
och öka tryggheten på skolorna. Motionen tilldelades tekniska nämnden för 
yttrande.
Tekniska nämnden arbetsutskott gav i oktober 2020 tekniska förvaltningen i 
uppdrag att undersöka hur säkerheten kan förbättras vid skolor och förskolor. En 
månad senare gav kommunfullmäktige, genom budgetbeslutet för år 2021, 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda kamerabevakning. I juni 
2021 beslutade kommunfullmäktige, genom budgetbeslutet för år 2022, att 
tilldela barn- och utbildningsnämnden 1 mkr för kameraövervakning på
skolorna.

Kommunledningsförvaltningens säkerhetsenhet arbetar i nuläget med 
fullmäktiges utredningsuppdrag om kamerabevakning. Tekniska förvaltningen 
är delaktig i arbetet när det gäller tekniska lösningar och kostnadsbedömning. 
Tekniska förvaltningen kommer dessutom att vara den förvaltning som praktiskt 
kommer att fa hantera frågan om kameraövervakning bedöms som ett bra sätt att 
öka säkerhet och minska skadegörelse. Vad kommunledningsförvaltningens 
utredning kommer att resultera i är i dagsläget för tidigt att uttala sig om. Mot 
bakgrunden att frågan om att utreda kameraövervakning redan beslutats av 
kommunfullmäktige bedömer tekniska förvaltningen att det är bättre att avvakta 
kommunledningsförvaltningen utredningsarbete innan ytterligare arbete inleds 
för att kameraövervaka skolor.
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Tekniska nämnden

Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) och Krister Salomonsson (SD) yrkar att motionen anses 
besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden frågar nämnden om beslut kan fattas i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut eller enligt Jan Lorentzson (SD) med fleras 
yrkande och finner att beslut fattas i enlighet med Jan Lorentzsons (SD) 
yrkande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-22

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 113 TK2021/0135 291

Nämndsinitiativ om inventarier vid Torpa förskola

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tillmötesgå nämndinitiativet i den mån att 
gungställning med gungor, gungbräda och en ”nyckelpiga” kan skänkas till 
Torpa bystugeförening. I övrigt avslås nämndinitiativet då de kommunala 
verksamheterna har behov av den övriga lekutrustningen som finns på området.

Sammanfattning av ärendet
Förskoleverksamheten i Toipa är nedlagd och huset ska rivas eftersom 
mögelskador påträffats. Sverigedemokraterna har i samband med detta lämnat in 
ett nämndinitiativ gällande kvarvarande lekutrustning och eventuella inventarier. 
De yrkar att tekniska nämnden beslutar efterskänka lekutrustning och inventarier 
från den nedlagda förskolan till Torpa bystugeförening.

Ljungby kommun har en politiskt antagen verksamhetsplan för avyttrande av 
kommunal lös egendom. Den gör gällande att de kommunala verksamheternas 
behov först ska inventeras. Värdet av egendomen ska också bedömas.

Det har tidigare bestämts att ta tillvara på en klätterställning, rutschkana och de 
små förrådsbyggnader inom kommunala verksamheter. Förvaltningen följer det 
aktuella styrdokumentet i detta ärende.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-27

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 114 TK2021/0533 ÖÖ3

Förslag på näringslivspolicy
Yttrande

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till yttrande, daterat 2021-09-23, 
över näringslivspolicy och skickar den till kommunstyrelsen för vidare 
beslutsfattande.

Sammanfattning av ärendetNäringslivsavdelningen har tagit fram ett 
förslag på näringslivspolicy och denna har skickats ut till remiss till samtliga 
nämnder samt till de kommunala bolagen.

Tekniska förvaltningen har tagit del av kommuniedningsförvaltningens förslag 
till närings-livspolicy. Tekniska förvaltningen menar att det ger ett seriöst 
intryck att, utöver inrättandet av ett fjärde fokusområde, koppla ihop 
fokusområdet med ett formellt styrdokument. För att ytterligare konkretisera 
ambitionen med policyn hade det varit önskvärt att det beskrivits hur 
hanteringen av policyn ska ske.

Tekniska förvaltningen bedömer att ett av de mer kraftfulla sätten att stimulera 
det lokala näringslivet är att leverera riktigt god grundläggande kommunal 
service. Bra vägar, gatubelys-ning, snöröjning, barnomsorg, grönytor, 
kulturupplevelser, föreningsstöd, villatomter, bygg-lov, vatten och avlopp med 
mera. Aven näringslivet gynnas av den tydlighet som etableras genom att 
kommunen ägnar kraft åt sina kärnuppdrag. Det skapar också en tydlighet avse
ende de kommunala uppdragen och förhindrar risk att kommunen agerar i frågor 
där den kommunala kompetensen saknas. Detta hade kunnat belysas på ett 
tydligare sätt i policyn. Vissa delar av föreslagen policy redogör för 
grundläggande principer i kommunala verksam-heter, till exempel kommentarer 
om likvärdigt bemötande och service, effektivitet, kvalitet och snabbhet.

Stycket om de båda globala målen är intressant och kanske kan utvecklas 
ytterligare. Hur kan kommunen inom de kommunala uppdragen stötta 
näringslivet?

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn§ 115 TK2021/0239 ÖÖJ

Dataskyddsombud för tekniska nämnden

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att utse Felicia Sandberg som nytt 
dataskyddsombud från och med den 20 oktober 2021.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga nämnder och styrelser inom Ljungby kommun behöver fatta beslut om 
att utse Felicia Sandberg till nytt dataskyddsombud from den 20 oktober 2021. 
Det tidigare beslutade dataskyddsombudet har avslutat sin anställning i 
kommunen. Efter att beslut har fattats ska respektive nämnd/styrelsen amnäla 
beslutet till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 116 TK2021/ 511

Sammanträdesdagar 2022
Tekniska nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att sammanträda följande datum år 2022:
Tekniska nämnden sammanträder följande datum år 2022: 12 januari, 8 
februari, 8 mars, 5 april, 3 maj, 31 maj, 21 juni, 6 september, 4 oktober, 1 
november, 29 november.

Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträder följande datum år 2022:
25 januari, 22 februari, 22 mars, 19 april, 17 maj, 13 juni, 23 augusti, 20 
september, 18 oktober, 15 november, 12 december. Tekniska nämnden 
överlåter till arbetsutskottet att justera sammanträdesdatum för 
arbetsutskottets del om behov uppstår.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdesdagar för tekniska 
nämnden och dess arbetsutskott år 2022. Sammanträden genomförs i första hand 
på tisdagar, i andra hand på måndagar eller onsdagar.

Tekniska nämnden föreslås sammanträda följande datum år 2022: 12 januari, 8 
februari, 8 mars, 5 april, 3 maj, 31 maj, 21 juni, 6 september, 4 oktober, 1 
november, 29 november.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås sammanträda följande datum år 2022: 
25 januari, 22 februari, 22 mars, 19 april, 17 maj, 13 juni, 23 augusti, 20 
september, 18 oktober, 15 november, 12 december.

Tekniska förvaltningen har tagit hänsyn till kommunstyrelsens, 
kommunstyrelsens arbetsutskotts och kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 
i förslaget till planering inför år 2022.agar, i andra hand på måndagar eller 
onsdagar.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-28

Justerandes sign

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 117 TK2021/0257 002

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av beslut fattade på 
delegation.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av beslut rörande markärenden och liknande fattade av tekniska 
förvaltningen under juni 2021 till och med 13 oktober 2021.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens redogörelse för beslut fattade på delegation under 
perioden 28 maj 2021 till och med 13 oktober 2021.

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 118

Meddelanden

Beslut
Tekniska godkänner redovisning av meddelanden.

Sammanfattning av ärendete
Yttrande avseende förvaltningsplan för vildsvin skickad till Länsstyrelsen den 
11 oktober 2021.
Yttrande avseende hastighet på väg 582.

Justerandes sign


