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Tid och plats Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan, Ljungby och digitalt via Teams. 
Måndagen den 15 november 2021 kl 08.00-13.00.

Beslutande Lars-Ove Johansson, (C), ordförande 
Gunilla Åström (M)
Josefin Jernberg (M), ersättare för Lars Nordqvist (M)
Thomas Hermansson (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. 
Anton Gera (SD), icke tjänstgörande ersättare. Deltar digitalt.

Övriga
deltagare Sonja Edén, teknisk chef 

Lisa Åberg, sekreterare
Lillemor Johansson, lokalvårdssamordnare § 119
Eva Jönsson, fastighetschef § 122
Mattias Sjögren, planeringschef § 119
Christer Jonasson, Gatuchef § 119
Stefan Ericson, arbetsledare bilpool § 119
Johan Mansfeld, projektledare § 119
Pia Davidsson, VA/renhållningschef § 119, 123-128
Peter Johansson, trafiktekniker § 129-130
Jakob Ruter, exploateringschef, §§ 120-122
Jenny Magnusson, exploateringsingenjör §1121-122
Ronnie Wallin, verksamhetsutvecklare, § 131

Justerare
Thomas Hermansson

Justeringens
tid och plats Kommunhuset, administrativa avdelningen 15 november kl 13.00

Paragrafer

Sekreterare

119-133 

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 2021-11-15

Överklagningstid 

Anslaget uppsatt 

Anslaget nedtaget

17 november 2021 -7 december 2021 

16 november 2021 

8 december 2021

Förvaringsplats 
för protokollet Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen

JusterandeS sign
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Tekniska nämnden

Tn§ 119

Diskussions- och informationsärenden

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
1. Ny lokalvårdsorganisation

Förberedelsearbetet pågår för fullt för att sjösätta dem gemensamma 
lokalvårdsorganisationen som kommer att organiseras inom 
fastighetsavdelningen. Det blir enklare att personalplanera, skapa samsyn 
och professionalitet inom yrkeskåren och dessutom en tydlig känsla av 
samhörighet. Att både verksamheten och arbetsmiljön ska förbättras är 
ett par av målsättningarna med den nya organisationen.

2. Upphandling av ombyggnation av arkivyta

Kommunarkivet har behov av mer anpassade lokaler än vad som finns 
idag. Arkivverksamheten är lokaliserad i en annan fastighetsägares 
lokaler, något som ställt särskilda krav på upphandlingsförfarandet. 
Kommunstyrelsen fattar de formella beslut som krävs relaterat till detta 
ärende.

3. Information om investeringsprojekt samhällsbyggnad

Tekniska förvaltningen redogör för de olika investeringsprojekt som 
pågår inom
Bergagatan samt anslutningar till Eskilsgatan. VA, fjärrvärme, 
trafiksäkerhet och gatuarbeten hanteras inom projektet. 
Skånegatan/Hammarrondellen. Återvinningsstation och VA-arbeten är 
klara, arbetet fortsätter nu ovan mark, bland annat förbättras trafikflöden. 
GångstråkElverksbron-Villagatan. Detaljplanering pågår, flera under
sökningar har utförts, upphandling ska ske, byggstart till hösten 2022. 
GC-väg Replösa Björket. Ny GC-väg utmed ringleden utförs i två 
etapper. Ny bro och tunnel ska byggas. Projektering pågår.
Österleden del 1. Förnyad konkurrensutsättning pågår. Planerad 
byggstart om drygt ett år.
Nygatan m fl. Utbyte av äldre VA-ledning sker sedan försommaren. 
Skred ån Lagan. Ett skred inträffade i slutet av september. Detta ha krävt 
resurser av flera avdelningar inom förvaltningen, medföljande kostnader.
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Smältaregatan. VA-arbeten etapp 2 pågår efter försäljning av 
industritomt.
Kvarnhjulet (fd Blå Kiosken). Omläggning av VA-ledningar görs inför 
planerad byggnation av flerbostadshus.
Axel Ångbagares gata. VA-utbyte ska göras. Projektering pågår och 
ansökan om biotopskydd är klar. Nya p-platser planeras.
Ekalund industriområde. Förprojektering och upphandling av konsult 
pågår. Flertal undersökningar, bl a trafik och arkeologi, utförda. 
Hamneda valvbro. Tillståndsansökan om miljökonsekvensbeskrivning 
pågår. Maximal flöde är önskvärt för att klara framtida höga flöden.

4. Bilpoolens effekt på antalet ”övermil” som används inom kommunens 
verksamheter.

Bilpoolen organiserar sedan ett antal år kommunens alla leasing- och 
ägda bilar. Verksamhetsansvarig redogör för de volymer som hanteras. 
Leasingkostnadema står för ca 250 000 kronor per månad. I första hand 
är det gas-bilar som används, men det varierar beroende på vilket 
geografiskt område bilen ska rulla i. Bilpoolen är en service
organisation, det är de enskilda verksamheterna som sätter de 
ekonomiska ramarna. Historiskt dåliga upphandlingar ledde till höga 
kostnader per mil, detta bekymmer är nu åtgärdat. Bilarna sköts bättre 
nu, vilket leder till bättre restvärde, bättre säkerhet, bättre 
kostnadskontroll med mera. Dessutom slipper medarbetare inom olika 
verksamheter att jobba med fordonunderhåll.

5. Tekniska nämnden informerar

6. Övriga ärenden

7. Studiebesök på dricksvattenverket.

I vattenverket renas eller behandlas råvatten från kommunens 
vattentäkter. Vilka reningssteg som vattnet måste genomgå kan se olika 
ut beroende på vilken kvalitet råvattnet har. Exempel på vad råvattnet 
kan renas från är bakterier, virus, organiskt material och miljögifter. 
Gränsvärden för det dricksvatten som når konsumenterna finns i 
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Även krav på 
dricksvattenberedningen och underhåll av vattenverket finns i dessa 
föreskrifter. Ofta förekommande reningssteg för grundvatten 
är luftning, filtrering, avhärdning, pH-justering och UV-desinfektion.
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Tn § 120 TK2019/0251 251

Markanvisningsavtal avseende Ljungby Långraden 5-7 
samt del av Ljungby 7:130

Beslut
Tekniska nämnden beslutar:

a) att godkänna markanvisningsavtalet för Långraden 5-7 samt del av 
Ljungby 7:130 mellan Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB 
och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag

b) att uppdra åt Tekniska nämndens ordförande att underteckna 
markanvisningsavtalet

Sammanfattning av ärendet
Ljungbybostäder önskar förvärva Ljungby Långraden 5-7 samt del av Ljungby 
7:130 om ca 1310 m2 för byggnation av fl erbostadshus, se översiktskarta. Av 
denna anledning har tekniska förvaltningen upprättat ett markanvisningsavtal 
som exploatören har godkänt och undertecknat.

Avtalet innebär att exploatören ges rätt att teckna köpeavtal och/eller 
överenskommelse om fastighetsreglering för överlåtelse av Långraden 5-7 samt 
del av Ljungby 7:130. Partema är överens om att priset på marken som överlåtes 
till Exploatören ska vara 385kr/m2 möjlig ljus BTA (källare och garage 
borträknat) enligt Detaljplanen. Enligt nuvarande detaljplaneförslag blir möjlig 
BTA ca 2100 m2. Priset för Markanvisningsområdet blir enligt fastställd taxa 
808 500 kr (2100 BTA x 385 kr). Innan ett överlåtelseavtal kan undertecknas 
ska exploatören ta fram ett förslag till byggnation som exploatören åtar sig att 
bebygga.

För att byggnation ska vara möjlig inom markanvisningsområdet krävs att 
Ljungby Energinäts befintliga fjärrvärmeledning läggs om. Ledningsflytten 
utförs och bekostas av Ljungby Energinät AB. Sex befintliga belysningsstolpar 
ska plockas ner. Beräknad kostnad för detta är 40 000 kr. Exploatören erlägger 
ett exploateringsbidrag för flytten av belysningsstolpama. Kommunen ansvarar 
för nedtagning av befintliga träd längs med Olofsgatan.

Grundtanken vid all marktilldelning bör vara att det sker i konkurrens, det vill 
säga att flera exploatörer ska ha möjlighet att lämna intresse och delta i en 
urvalsprocess. Denna markanvisning sker dock genom direktanvisning, vilket 
innebär att anvisningen inte föregåtts av någon typ av tävling/anbudsförfarande. 
Förvaltningen tycker att detta kan motiveras med hänvisning till att Ljungby 
kommun har fastställda priser.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
1. Markanvisningsavtal, undertecknat av Ljungbybostäder AB.
2. Översiktskarta
3. Tekniska förvaltningens tj änsteskrivelse daterad 2021-10-18

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 121 TK2021/0157 250

Intresseanmälan för markanvisning gällande kvarteret 
Sågverket etapp 1

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna det föreslagna upplägget enligt 
beslutsunderlag och uppdra åt exploateringsavdelningen att undersöka intresse 
för att utveckla kvarteret Sågverket etapp 1.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun håller på att ta fram en detaljplan för kvarteret Sågverket som 
ligger i Ljungby centralort. Detaljplanen består av tre etapper och ska 
möjliggöra för ett attraktivt bostadsområde med varierande bostadsbebyggelse i 
olika former och höjder, mötesplatser, en förskola i den västra delen av området 
samt mindre centrumverksamheter och service i planområdets mittpunkt. 
Kommunenen söker exploatörer som vill utveckla den första etappen där fokus 
ligger på att skapa en blandad form av bostadsbebyggelse. Etapp 1 består av fyra 
områden, dessa områden ska sedan i lantmäteriförrättning styckas av till egna 
fastigheter.

I intresseanmälan söker kommunen fyra olika exploatörer, en till vardera 
område. De exploatörer som väljs ut ska tillsammans med kommunen delta i 
detaljplanearbetet.

Planområdet består till största delen av fastigheten Sågverket 1 men utgörs 
också av del av fastigheterna Ljungby 7:16, 7:106 och 7:17. År 2017 förvärvade 
kommunen Sågverket 1 där det tidigare bedrivits sågverksindustri. En av 
kommunens visioner är att ny bebyggelse ska återspegla den gamla 
sågverksindustrin med inslag av trä och anknytning till naturen.

Till följd av den tidigare verksamheten finns en rad olika markföroreningar och 
på grund av den förorenade marken har det gjorts ett flertal utredningar och 
undersökningar. Tekniska förvaltningen föreslår att detaljplanen bekostas av 
kommunen och tas fram tillsammans med exploatören/köparen samt att 
försäljningen ska föregås av en intresseamnälan inför markanvisning.

^3
Justerande»s sig n
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Priset på marken kommer att utgå från kommunens fastställda priser för möjlig 
BTA. Valet av de fyra exploatörer som ska anvisas områdena inom etapp 1 görs 
utifrån hur väl förslagen passar in på området. För att avgöra detta bedöms 
bidragen enligt fyra bedömningskriterier, se beslutsunderlag.

Utvärdering av intresseanmälningarna görs i samråd med miljö- och 
byggförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07

1. Översiktskarta
2. Intresseanmälan kvarteret Sågverket

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 122 TK2021/0123 250

Rivning av stationshuset på fastigheten Ljungby Tåget 2

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att inte ge förvaltningen i uppdrag att söka 
rivningslov av stationshuset på fastigheten Ljungby Tåget 2.

Reservation
Lars-Ove Johansson (C), Gunilla Åström (M), Josefin Jernberg (M), Thomas 
Hermansson (M) och Lennart Olsson (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
På fastigheten Ljungby Tåget 2 finns ett stationshus som är utpekat i Ljungby 
kommuns kulturmiljöprogram. Tillhörande stationshuset finns ett skyddsrum i 
källaren med 72 st platser. Om tekniska nämnden beslutar att byggnaden ska 
rivas kommer tekniska förvaltningen att ansöka om tillstånd för att avveckla 
skyddsrummet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

En kulturmiljöutredning utfördes av Kulturparken i Småland som bedömde att 
stationshuset har ett bevarandevärde, samtidigt som omgivningen i Ljungby har 
förändrats med tiden vilket kan göra det svårt att koppla ihop byggnaderna till 
deras historia, se beslutsunderlag.

Stationshuset består av två fristående huskroppar med ett skärmtak. Den ena 
huskroppen är tom, medan det finns en pågående restaurangverksamhet i den 
andra. Hyresgästen är uppsagd och hyresavtalen går ut 2023-07-31 respektive 
2024-03-31. Ärendet är skickat till hyresnämnden för medling. Detaljplanen för 
fastigheten ”Del av Ljungby 7:184 med flera” vann laga kraft 2013-10-17 och 
utgår från centrumsplanens intentioner. Därför önskas utveckling av området 
och ansökan om rivning.

Rivningen föreslås finansieras av kommande exploatör som kommunen kommer 
överens med genom att teckna ett markanvisningsavtal. Tanken med rivningen 
är att kommunen sedan ska gå ut med en markanvisningstävling där de 
exploatörer som väljs ut ska inkomma med förslag på ny byggnation som går i 
enlighet med gällande detaljplan. Planen möjliggör för bebyggelse på 
kvartersmark med bostäder och centrumändamål.

Yrkanden
Gunilla Åström (M), Thomas Hermansson (M), Lennart Olsson (KD), Josefin 
Jernberg (M) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar bifall till tekniska 
förvaltningens förslag till beslut.
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Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD), Gun Lindell (S), Anita 
Wanderoy (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordföranden frågar nämnden om beslut kan fattas i enlighet med Gunilla 
Åström (M) med fleras yrkande eller i enlighet med Krister Salomonsson (SD) 
med fleras yrkande och finner att beslut fattas i enlighet med Gunilla Åström 
med fleras yrkande.

Omröstning
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Ja-röst för bifall till Gunilla Åström (M) med fleras yrkande.
Nej-röst för bifall till Krister Salomonsson (SD) med fleras yrkande.

Lars-Ove Johansson (C) Ja
Gunilla Åström (M) Ja
Josefine Jernberg (M) Ja
Thomas Hermansson (M) Ja
Lennart Olsson (KD) Ja
Gun Lindell (S) Nej
Ann-Charlott Henrysson (S) Nej
Anita Wanderoy (S) Nej
Lars-Åke Långh (S) Nej
Jan Lorentzson (SD) Nej
Krister Salomonsson (SD) Nej

Beslut fattas i enlighet med Krister Salomonsson (SD) med fleras yrkande. 
Beslutet innebär att förvaltningen inte ges i uppdrag att ansöka om rivningslov 
för stationshuset på fastigheten Tåget 2.

Beslutsunderlag
1. Kulturmiljöutredning
2. Detaljplan
3. Översiktskarta

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 123 TK2021/0266 450

Höjning av renhållningstaxa

Beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att taxan för renhållning höjs 
med index för hushållens sopor och slam, pkv samt ökning av 
förbränningsskatt från och med 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Inför 2022 kommer entreprenaden för hushållens avfall och slam att index 
uppräknas med 6,08% för hushållens avfall och 5,44% för slam. Samtidigt ökar 
även kostnaderna för renhållningsverksamheten internt i kommunen, med pkv 
på 2,1%. Även skatt på förbränning av avfall om ökar till 125kr/ton 2022. Taxan 
för renhållningsverksamheten är helt avgiftsfinansierad. Kommunen är enligt 15 
kap 8 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av hushållsavfall inom 
kommunen. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och 
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Kommunen ska se till att 
hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning och att det återvinns 
eller bortskaffas.

Ansvaret gäller inte för avfall som omfattas av lagstadgat producentansvar, t ex 
förpackningar. Producenternas skyldighet att samla in förpackningar omfattar 
dock bara det som förbrukaren har sorterat ut. Om hushållet inte sorterat ut 
förpackningen, blir det en kommunal skyldighet att omhänderta 
förpackningsavfallet som en del av kärl- och säckavfallet. Utgångspunkten är att 
alla fastigheter omfattas av det kommunala avfallsansvaret om det inte är 
uppenbart att det saknas behov av avfallshantering, t ex uppenbart obeboeliga 
hus (ruckel) eller ren skogsfastighet där inget hushållsavfall uppkommer. Till 
säkerställande av skydd för människors hälsa och miljö är det som utgångspunkt 
förbjudet att själv återvinna eller bortskaffa avfall om en kommun eller 
producent har ansvaret.

Det är fastighetsinnehavaren som är betalningsskyldig för avgift enligt 
renhållningstaxan och att inneha relevant abonnemang. Förutsättningarna för 
undantag och dispenser anges i kommunens renhållningsordning. Det är den 
enskilde fastighetsinnehavaren som ansöker om dispens från föreskrifterna och 
som måste styrka att denne uppfyller kriterierna.
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Taxan har uppräknats för att motsvara indexuppräkningar och förbränningsskatt. 
För den vanligaste abonnemangsformen, 190 1 kärl vid villa och tömning var 
14:e dag innebär det att den årliga avgiften höjs med 142 kr/år inkl. moms. eller 
5,50 kr/tömning Nuvarande taxa på 2030 kr/år inkl. moms blir efter höjning 
2172 kr/år inkl. moms Förvaltningens bedömning och överväganden Nils 
Holgersson jämförelse 2020 var Ljungby kommun fjortonde billigaste 
kommunen i landet. I länet ligger Ljungby kommun billigast, för övriga 
kommuner i länet ligger kostnaderna i jämförelsen rankade mellan plats 107 till
194.

Förvaltningen bedömer att hushållens avfall har en mycket kostnadseffektiv 
avfallshantering och att avfallshanteringen kommer fortsätta vara det även efter 
höjning. Förvaltningen har en upphandlad entreprenad som styr hur index 
uppräknas. Motsvarande lönekostnader och administrationskostnader inom 
kommunen räknas upp i samarbete med ekonomiavdelningen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-13

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justérandes sign
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Tn § 124 TK2021/0267 450

Ändringar i renhållningsordning och renhållningstaxa till 
följd av förändrad lagstiftning inom avfallsområdet 2022

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige fastställer 
ändringarna i renhållningsordningen och renliållningstaxan enligt punkterna 
nummer 1-4 i tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns renhållningsordning behöver uppdateras för att klara nya 
lagkrav. Inför 2022 behöver följande ändringar göras i renhållningsordningen.

1. Begreppet hushållsavfall ersätts med kommunalt avfall. Texten i 
renhållningsordningen inklusive bilagor justeras så att rätt begrepp 
används.

2. Regeringen har beslutat att upphäva producentansvaret för 
returpapper och att returpapper blir ett kommunalt avfall. Ändring 
görs i renhållningsordningens föreskrift och i Bilaga 1 till att 
returpapper är ett kommunalt avfall.

3. Andringen av ansvaret för returpapper till kommunen innebär att en 
maxtaxa för hämtning av returpapper bostadsnära måste införas. 
Maxtaxan blir 1 OOkr/hämtning/kärl och gång för flerfamiljshus och 
verksamheter.

4. En budad taxa införs för renhållningsabonnenter som bor i villa 
liknande fastighet och som vill att Ljungby kommun hämtar 
returpapper bostadsnära om 250kr/ gång med max 10 kolli/gång.

5. En budad taxa införs för grovavfall, max 10 kolli/gång, som 
avhämtas vid fastighetens avfallskärl, efter avrop om 250kr/gång för 
alla renhållningsabonnenter.

I Sverige kommer avfallshanteringen förändras lagstiftningsmässigt. Att gå från 
avfall till resurs var ett av huvudmålen när Europeiska unionens råd 2018 
beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade 
avfalIspaketet. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av 
produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Samtliga 
ändringar i avfal Ispaketet ska genomföras senast 2025. Flera av 
regeländringarna började att gälla den 5 juli 2020 medan vissa bestämmelser, 
som separat insamling av biologiskt avfall, förändringar inom bygg- och 
rivningsavfall, återanvändning och textilavfall, börjar tillämpas senare.
I Sverige införlivas ändringarna bland annat genom miljöbalken,
avfal Isförordningen, deponeringsförordningen och genom Naturvårdsverkets
föreskrifter.
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Tekniska nämnden

För att förändringarna ska följa juridiskt behöver således Ljungby kommuns 
renhållningsordning justeras efter hand som lagändringarna träder i kraft. Inför 
2022 behöver renhållningsordningen uppdateras för begreppet kommunalt avfall 
och för returpapper som blir ett kommunaltavfall.

I kommunens renhållningsordning, föreskriften om avfallshantering i §8 ändras 
att Returpapper är ett kommunalt avfall. Detsamma ändras i bilaga 1 till 
föreskriften. Insamlingen ska skötas och bekostas av kommunen. I Ljungby 
kommun betalar renhållnings abonnenterna för alla kostnader som härrör till 
kommunalt avfall. Det vill säga inga skattemedel används. Renhållningstaxan 
måste därför kompletteras för budad hämtning av returpapper. För 
flerbostadshus, verksamheter och företag kommer kommunen tillämpa 
auktorisationsupphandling med maxtaxa för entreprenören om 100 kr/kärl och 
hämtning inom hela Ljungby kommun. För villa hushåll kommer returpapper att 
kunna lämnas på en återvinningsstation eller via budad hämtning om 250 
kr/gång om max 10 kolli. Ett kolli räknas i storlek av en full papperspåse från 
detalj varuhandeln med returpapper i. Samtidigt med detta införs samma taxa för 
hämtning av grovavfall hos abonnent då kommunen även har en skyldighet att 
göra detta efter avrop från renhållningsabonnenten. I dag hämtas grovsopor 
bostadsnära fem gånger per år, med max 5 kolli/gång. I samband med 
förändringen av kravet för budad hämtning av returpapper ändras även 
grovsopehämtningen till att bli en budad hämtning. Hämningen av bostadsnära 
kommunalt grovavfall om max 5 kolli, 5 ggr/år kommer alltså att tas bort och 
ersättas med budad hämtning om max 10 kolli a'250kr/gång obegränsat hur 
många gånger som helt abonnenten vill ha sitt grovavfall hämtat.

Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnade den 1 november 2021 ärendet till 
tekniska nämnden utan förslag till beslut.

Yrkanden
Gun Lindell (S), Krister Salomonsson (SD) med flera yrkar avslag på 
förvaltningens förslag enligt punkt nummer fem om att införa särskild taxa för 
grov-avfall.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-22

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Tekniska nämnden

Tn § 125 TK2021/0140 356

VA-investeringar finansierade av uppbyggd långfristig 
skuld till VA-kollektivet

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att medel 
får användas till projekt som faller VA kollektivet till godo.

Sammanfattning av ärendet
Det är tillåtet enligt vattentjänstlagen (30§) att avsätta överuttag (förutbetalda 
intäkter) som en reservering d.v.s. en långfristig skuld (fond) i balansräkningen 
om man kan visa i en investeringsplan vad medlen ska användas till, hur mycket 
och när. Investeringsfonden (förutbetald intäkt) löses sedan upp (intäktsförs) 
genom matchning mot avskrivningskostnadema för den specifika investeringen.

Upplösning av fonden skall ske under samma antal år som tillgången skrivs av 
på. Samma princip/matchning som för 
anläggningsavgifter/exploateringsinkomster.

De investeringar som kan komma ifråga är nyinvesteringar i tjänster som förut 
inte tillhandhållits, t.ex. utbyggnad i VA anläggningarna och som kommer hela 
kollektivet tillgodo. Det gäller därmed inte för utbyggnad av anläggningen till 
nya kunder eller till ersättningsinvesteringar.

I förvaltningens investeringsplan finns byggnation av nöd vatt enförråd, arbeten 
med att ta i bruk två nya råvattentäkter samt att bygga en helt ny 
kontorsbyggnad för personalen inom VA- verksamheten. Dessa investeringar 
kan helt eller delvis finansieras genom den uppbyggda långfristiga skulden som 
finns för VA-kollektivet. Investeringarna är planerade och beslutade i 
planeringsdirektivet.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-18

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Tekniska nämnden

Tn § 126 TK2021/0270 452

Användning av deponins överskott till hushållens 
avfall

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att deponins överskott används för att täcka 
underskott för hushållens avfall.

Sammanfattning av ärendet
För hushållens avfall har ett underskott byggts upp under ett antal år. För att 
minska underskottet föreslås att det överskott som finns på deponin används till 
hushållens avfall.

Det är för Ljungby kommun fritt att välja hur överskott på deponin ska 
användas. För att undvika en tillfällig prishöjning för hushållens 
renhållningstjänster föreslås att det uppbyggda underskottet för hushållens avfall 
minskas med samma summa som överskottet på deponin ger.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-18

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 127 TK2021/0207 452

Medborgarinitiativ ändrade öppettider på 
Bredemads återvinningscentral

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ingen förändring görs av öppettiderna på 
Bredemads återvinningscentral.

Sammanfattning av ärendet
En medborgare har föreslagit förändringar i öppettiderna för Bredemads 
återvinningscentral, se bilaga 2.

Förvaltningen har jämfört öppettiderna med övriga kommuner i länet, se bilaga
l. Bredemads återvinningscentral har öppettider som överens stämmer med 
övriga återvinningscentraler i länet. Återvinningscentralens öppettider är 
anpassade för att passa så många olika slags avfallslämnare som möjligt, både 
privatpersoner och för de betalande verksamhetskunder (företag) som finns.
En förändring av öppettiderna enligt MBI gör att återvinningscentralens 
öppettider kommer försämra tillgängligheten för de som behöver bli av med sitt 
avfall under tidig förmiddag.

För att förändra öppettiderna på återvinningscentral en måste hänsyn tas till flera 
olika slags avfallslämnare och deras arbetstider. Ett sätt är att helt förändra 
öppettiderna, vilket ger konsekvenser i ökade kostnader för 
renhållningskollektivet samt en höjning för verksamheternas återvinningskort.

Det är inga skattemedel som används för återvinningscentralen utan kostnaden 
för denna ligger i den avgift som betalas på fakturan för renhållningen. En 
utökning av öppettiderna innebär i storleksordningen att tre till behöver 
anställas. Detta för att uppfylla olika slags lagstiftningar som berör 
återvinningscentralen. Den första lagstiftningen att ta hänsyn till är 
arbetstidslagen, men även att återvinningscentralen har tillstånd enligt 
miljöbalken som miljöfarlig verksamhet, vilket innebär att kraven på dem som 
jobbar där är höga, framför allt med tanke på att farligt avfall måste hanteras. 
Det behövs speciellt utbildad personal som hjälper avfallslämnama på 
återvinningscentralen samt chaufför som kan tömma och byta lastväxlarflak
m. m när de blir fulla. Det behöver även skapas en lagringsyta och köpas in fler 
lastväxlarflak, då lagring kommer ökas i och med att mottagare av det sorterade 
avfallet inte är tillgängliga.
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Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-18 
Bilaga 1 Öppettider ÅVC Kronobergs län 
Bilaga 2 Medborgarinitiativ

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 128 TK2020/0205 303

Inrättande av nytt verksamhetsområde för 
dricksvatten och spillvatten i Toftaholm

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att inrätta ett 
nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten enligt till ärendet 
bifogad lista över fastigheter och karta för Toftaholm. Bilaga 1 och 2.

Reservation
Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorentzson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
skyldighet att inrätta verksamhetsområden om det finns behov för 
människors hälsa och miljön och om det kan lösas i ett större sammanhang. 
Därför föreslås att det inrättas nya verksamhetsområden för dricksvatten 
och spillvatten enligt karta och förteckning i bilaga 1 och 2.

Förvaltningen har blivit kontaktade av boende i Toftaholm. De boende har 
själva gjort en namninsamling och varit i kontakt med länsstyrelsen för att få 
kommunalt vatten och avlopp då de inte själva kan lösa detta. De boende i 
Toftaholm har fått följande svar meddelat från länsstyrelsen ”Jag kan inte se av 
din skrivelse att ni fatt något besked från kommunen om området ska bli 
verksamhetsområde eller när så ska ske. Därför bör ni först begära detta av 
kommunen.” De boende har därför begärt att frågan om kommunalt VA i 
Toftaholm ska tas upp. Att ta upp ärendet innebär att kommunfullmäktige avgör 
om Toftaholm ska bli ett nytt verksamhetsområde eller inte. VA-planen 
identifierar Toftaholm som ett område som har behov av en samordnad va
lösning. Området som markeras i VA-planen omfattar 16 fastigheter+ camping. 
Området uppfyller kriterierna enligt § 6 i vattentjänstlagen.
Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster innebär att 
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen:

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänstema behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
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Tekniska nämnden

Statusen på de enskilda anläggningarna i Norra Toftaholm varierar. Flera 
av husen idag har en gemensam lösning. Campingen har en 
gemensamlösning för sina servicehus och stugor.

Förvaltningen gör bedömning att området finns i VA-planen och att §6 i 
lagen om allmänna vattentjänster uppfylls. Ett verksamhetsområde kan 
därför inrättas.

Yrkanden
Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorentzson (SD) yrkar avslag på 
arbetsutskottets förslag till beslut.
Lars-Ove Johansson (C), Gunilla Åström (M), Ann-Charlott Henrysson (S), 
Lennart Olsson (KD), Gun Lindell (S), Anita Wanderoy (S) och Lars-Åke 
Långh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordföranden frågan om beslut kan fattas i enlighet med Krister 
Salomonssons (SD) yrkande eller i enlighet med Lars-Ove Johanssons (C) 
med fleras yrkande och finner att beslut fattas i enlighet med Lars-Ove 
Johansson (C) med fleras yrkande.

Omröstning
Omröstning begärs och utförs:
Ja-röst för bifall till Lars-Ove Johansson (C) med fleras yrkande.
Nej-röst för bifall till Krister Salomonsson (SD) yrkande.

Lars-Ove Johansson (C) Ja
Gunilla Åström (M) Ja
Josefine Jernberg (M) Ja
Thomas Hermansson (M) Ja
Lennart Olsson (KD) Ja
Gun Lindell (S) Ja
Ann-Charlott Henrysson (S) Ja
Anita Wanderoy (S) Ja
Lars-Åke Långh (S) Ja
Jan Lorentzson (SD) Nej
Krister Salomonsson (SD) Nej

Beslut fattas i enlighet med Lars-Ove Johansson (C) med fleras yrkande.

'

Justerandes sigi1
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Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-18

1. Karta över fastigheter i Toftaholm som ingår i verksamhetsområde, 
2021-10-18

2. Förteckning över fastigheter i Toftaholm som ingår i 
verksamhetsområde, 2021-10-18

3. Länsstyrelsens svar till boende i Toftaholm samt namnunderskrifter

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
Kommunfullmäktige
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Tekniska nämnden

Tn § 129 TK2021/0272 511

Ljungby kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
att parkera på Villagatan i Ljungby

Beslut
Tekniska nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift 0781 2021:50 om förbud 
mot att parkera på Villagatan i Ljungby.

Sammanfattning av ärendet
För att förbättra framkomligheten och underlätta för transporter till Grand införs 
parkeringsförbud på Villagatans nordöstra sida.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-15

Skickas till
Tekniska förvaltningen





LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-11-15

23(27)

Tekniska nämnden

Tn § 130 TK2021/0271 511

Upphävande av lokala trafikföreskrift 0781 2021:8 om 
hastighet på Villagatan i Ljungby

Beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår att tekniska nämnden beslutar om 
lokal trafikföreskrift 0781 2012:8 om upphävande av lokal trafikföreskrift 
0781 2021:49 om hastighet på Villagatan i Ljungby.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att förskolan på Villagatan i Ljungby lagts ned bedömer 
tekniska förvaltningen att 30 kilometer i timmen mellan Kungsgatan och 
Skånegatan i Ljungby skall upphöra att gälla.

Beslutsunderlag
1. Översiktskarta
2. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-15

Skickas till
Tekniska förvaltningen





LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-11-15

24(27)
ra

Tekniska nämnden

Tn § 131 TK2021-0143 042

Intern kontroll av grovplaneringsprojekt

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna den interna kontrollen av 
gro vplaneringsproj ekt.

Sammanfattning av ärendet
Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna 
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Den interna kontrollen syftar till 
att säkerställa att de kommunala målen uppnås och definieras som en 
process där såväl den politiska som tjänstemannaledningen och övrig 
personal samverkar.

Enligt Ljungby kommuns reglemente for intern kontroll ska grunden för den 
interna kontrollen vara en väsentlighets- och riskanalys. Denna omnämns ofta 
som risk- och sårbarhetsanalys. Våren 2021 utfördes kartläggning samt risk- och 
sårbarhetsanalys som resulterade i en verksamhetsplan för intern kontroll som 
fastslogs av tekniska nämnden den 4 maj 2021. Samma datum beslutade också 
tekniska nämnden att uppföljning av grovplaneringsprojekt (samt uppföljning av 
tekniska nämndens beslut) ska bli föremål för interna kontroller under 2021.
Intern kontroll av grovplaneringsprojekt har genomförts genom intervjuer med 
cheferna för gatuavdelningen, exploateringsavdelningen respektive 
planeringsavdelningen.
Vid grovplanering förbereds marken inför nybyggnation av till exempel hus, 
industribyggnader och vägar. Grovplanering innefattar oftast röjning av 
vegetation, rivning av markbeläggningar, schaktning och torrläggning av mark - 
allt som krävs för en plan och fast mark. På en yta som ska bebyggas krävs 
också att jord och gins massbalanseras, det vill säga jämnas till, för att göra ytan 
byggbar. Oftast innebär detta bara schaktning men ibland behövs också 
sprängning av berg genomföras vilket fördyrar grovplaneringen betydligt. Vid 
massbalansering kan det finnas för lite massor på området, vilket innebär att det 
behöver köras dit mer, eller för mycket massor, vilket betyder att massor 
behöver köras därifrån. I sådana fall kan massorna förhoppningsvis användas i 
andra projekt. Även terrassering görs ofta i samband med massbalansering. 
Terrassering innebär schaktning av jord och liknande för att ordna ni
våskillnader, bland annat för att hantera dagvattnets framfart inom området.

Justerandes sign
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I Ljungby kommun säljs fastigheter inom industri- och handelsområden 
grovplanerade medan tomter inom bostadsområden säljs oplanerade.

När det gäller industriområdet vid Västergatan i Lagan skrevs ett avtal med 
extern aktör om att de skulle fa ta massor till motorvägsbygget mot att de 
grovplanerar industriområdet. Detta har inneburit att kostnaden för 
grovplaneringen av detta område kommer att bli ungefar hälften så dyrt 
som hade blivit annars. Det enda problem som har uppstått i och med detta 
är att motorvägsbygget är cirka sex månader försenat vilket i sin tur har 
inneburit att grovplaneringen vid Västergatan också har blivit försenat. 
Ljungby kommun hade kunnat kräva att externa aktören skulle ha skött 
detta snabbare och det hade kunnat bli ett problem om en förfrågan om 
mark i detta område hade inkommit till kommunen. Eftersom ingen tydlig 
förfrågan inkommit spelar förseningen dock mindre roll.
Det som också är viktigt att komma ihåg i samband med detta projekt är att 
ett motorvägsbygge sker extremt sällan och möjligheten att byta massor 
mot att fa ett område grovplanerat uppstår därför också sällan. Detta är med 
andra ord ett tämligen unikt projekt som det är svårt att dra några generella 
slutsatser av. Tekniska förvaltningen ser dock några styrkor med nuvarande 
arbetssätt och några möjliga förbättringsområden.
Styrkorna är följande:

• Mer attraktivt att ha grovplanerade industri- och handelstomter

• Bra struktur på förarbetet inför grovplaneringsprojekt

• Billig grovplanering på grund av smarta lösningar i de två senaste 
projekten

Medan förbättringsområdena sammanfattas i nedanstående punkter:

• Grovplanering av villatomter bör också ske

• Sena förändringar i projekten bör undvikas

• Tydlig och gemensam målbild behövs för respektive område

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Tekniska nämnden

Tn § 132 TK2021/0281 115

Val av ny ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att välja Lars Nordqvist (M) som ersättare i 
tekniska nämndens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Benny Johansson (M) lämnar tekniska nämnden för att istället bli vice 
ordförande i miljö- och byggnämnden. Detta innebär att en ny ersättare behövs i 
tekniska nämndens arbetsutskott. Moderaterna föreslår att Lars Nordqvist (M) 
väljs som ersättare i arbetsutskottet.

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
Kommunl ednings förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 133 TK2021/0032 002

Anmälan av delegationsbeslut

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

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av attestuppdrag för investeringsprojekt från och med 2021-11-01.

Skickas till
Tekniska förvaltningen




