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Plats och tid Sammanträdesrum Märtasalen, onsdagen den 12 januari 2022 kl 08:00-12,30

Beslutande

Övriga deltagare

Sonja Eden, teknisk chef
Lisa Aberg, sekreterare
Jakob Ruter, exploateringschef
Katarina Hildebrand, ekonom
Mathias Thuen, parkchef
Mariana Axelsson, kostchef
Pia Davidsson, VA-Serenhållningschef
Eva Jönsson, fastighetschef
Christer Jonasson, gatuchef
Carl Håkansson Cedergren, räddningschef
Mattias Sjögren, planeringschef

Gunilla Åström (M), Vice ordförande 
Lars Nordqvist (M)
Thomas Hermansson (M)
Lars-Ove Johansson (C), Ordförande 
Lennart Olsson (KD)
Gun Lindell (S), 2:e vice ordförande 
Ann-Charlott Henrysson (S)
Anita Wanderoy (S)
Lars-Åke Långh (S)
Krister Salomonsson (SD)
Jan Lorentzson (SD)

Jan Sahlin (M), icke tjänstgörande ersättare

Justerare Lars Nordqvist

Justeringens Avdelningen för administration, 2022-01-13
tid och plats

Paragrafer §§ 1-3





2022-01-12

SAMMANTRADESPROTOKOLL 2(6)_j ungby 
kommun

Tekniska nämnden

Sekreterare

Ordförande

Justerare
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Lisa Aberg
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.ars-Ove Johansson
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Lars Nordqvist

Anslag/bevis
Protokollet är nu justerat.

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

Protokollet anslås

Överklagningstid

Anslaget nedtages

Förvaringsplats 
för protokollet

2022-01-12

2022-01-14

2022-01-14 - 2022-02-03 

2022-02-04

Avdelningen för administration, kommunhuset Ljungby

Underskrift Lisa Åberg
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§1 Dnr TN2022-0003 040 
Dnr 2022-0001 040

Informations- och diskussionsärenden

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
1. Konstnärlig belysning av bro

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 att avsätta 300 tkr för 
utvecklingsprojekt Lagaån, konstnärlig belysning. Som en del i arbetet med 
att skapa attraktiva levnadsmiljöer pågår ett förvaltningsövergripande arbete 
med att på ett tilltalande sätt belysa Tomtebobron (”bananbron”).

2. Verksamhetsberättelse 2021
Tekniska nämndens och tekniska förvaltningens verksamheter under året 
2021 redovisas för nämnden. Förvaltningen arbetar ständigt och löpande 
med sina omfattande och samhällsbärande kärnuppdrag. Även 
utvecklingsarbete och projektframdrift utförs under året.

3. Hammarhallen
Fråga om hantering av den planerade rivningen av Hammarhallen och hur 
behovet at idrottshallar ser ut inom föreningslivet. Planer för rivning 
redovisas men föreningarnas behov hanteras inte av tekniska förvaltningen.

4. Entreprenör för ombyggnation av E4 i konkurs
Fråga om påverkan för tekniska förvaltningens del. Konkursen påverkar till 
viss del genom exempelvis uteblivna hyresintäkter, massupplag och mindre 
påverkan på infrastruktur. Konkursen kan påverka planerade 
infrastrukturprojekt då omledningar kan behövas i ökad omfattning. 
Relationen mellan Trafikverket och tekniska förvaltningen är god och 
redan dagen efter att konkursen var ett faktum gjordes en syn på plats för 
eventuell påverkan i samförstånd.

5. Studiebesök på räddningstjänsten i Lidhult

Juster^ndes sign
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§2 Dnr 2022-0001 040

Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 Tekniska 
förvaltningen

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redogörelsen av verksamhetsberättelse 2021 och 
beslutar att ärendet Bokslut 2021 hanteras under tekniska nämndens sammanträde 
i februari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Avdelningschefer, tekniska chef och ekonom redogör för den verksamhet som 
levererats inom tekniska förvaltningen under år 2021. Under tekniska nämndens 
sammanträde i februari 2022 kommer det ekonomiska resultatet att redovisas för 
att i ett senare skecie sammanställas med övriga förvaltningars resultat till ett 
bokslut för år 2021.

fsterandes si<
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§3 Dnr TN2021-0032 002

Attestuppdrag ekonomiska transaktioner 2021

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av attestuppdrag.

Sammanfattning av ärendet
Anmälan av delegationsbeslut rörande attestuppdrag inom driftbudget och 
attestuppdrag inom systemet Marknadsplats som används i huvudsak inom 
kostverksamheten. Attestuppdragen har beslutat av teknisk chef och gäller från och 
med den 1 december 2021.

Justerandes sign


