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Plats och tid Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 10, Ljungby, tisdagen den 31 maj
2022, kl 08:00-12.10.

Beslutande Gunilla Åström (M), ordförande
Jan Sahlin (M)
Thomas Hermansson (M)
Marie Hasselroth (C), ersättare för 
Lars-Ove Johansson 
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)

Övriga deltagare Sonja Eden, Teknisk chef
Lisa Åberg Administrativ chef §51, 53,54 
Lina Yosefi, Nämndsekreterare 
Ronnie Wallin, Verksamhetsutvecklare §49 
Katarina Hildebrand, Ekonom §51 
Carl Håkansson Cedergren, Räddningschef § 51 
Mariana Axelsson, Kostchef §51 
Mathias Thuen, Parkchef §51 
Christer Jonasson, Gatuchef §51,52 
Jakob Ruter, Exploateringschef §51,45 
Eva Jönsson, Fastighetschef 45 
Mattias Sjögren, Planeringschef §45,51 
Mats Fridlund, Projektledare §45 
Maritha Davidsson, projekteringsledare §46 
Peter Johansson, Trafiktekniker §47,48 
Calvin Theosabrata, GIS-Ingenjör §50 
Krister Yngvesson, (M), Kommunrevision

Gun Lindell

Olofsgatan 9 Ljungby kommun 2022-05-31, KL. 14.00 

§ 45-54
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Sekreterare Lina Yosefi
tf

Ordförande Gunilla Åström

Cl cLjaM
Justerare Gun Lindell

Nämnd/styrelse

Anslag/bevis
Protokollet är nu justerat.

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla.

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 202205-31 

Protokollet anslås 2022-06-02

Överklagningstid 2022-06-02- 2022-06-23

Anslaget nedtages 2022-06-24

Förvaringsplats 
för protokollet

Ljungby kommun, Administrativ avdelning

IviVua

Underskrift Lina Yosefi
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Tekniska nämnden

Fastställande av dagordning 

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

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens ordförande föreslår att ett ytterligare informationssärende 
om att Ljungby Arenas restaurang och konferensverksamheten ansökt om 
konkurs läggs till dagordningen.
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§45

Information- och diskussionsärenden

• Information om investeringsprojekt och 
fastighetsinvestering projekt

Tekniska förvaltningen redogör för de olika investeringsprojekt, 
fastighetsinvesteringar och infrastrukturinvesteringar. Förvaltningen redogör för 
varje projekt utifrån tre parametrar: ekonomi, avvikelser och tid.

1. Fastighetsinvesteringar
Hjortsbergskolan 7-9, Stensbergskolan, Ekbackenskolan, Multihallen kv. Fritiden, 
Kommunens nya entré och reception, Gröna Huset, Kommunarkiv i Tingshuset, 
Kånna utemiljö, Harabergsområdet, Holmsborg, Biblioteket, Ny förskola i Kanna, 
Ny förskola/ skola vid Bolmens Östra Strand.

2. Infrastrukturinvesteringar

Järnvägsparken, Gångstråk: Elverksbron- Villagatan, Berggatan: samt anslutningar 
till Eskilsgatan, Skånegatan: Med ny anslutning till Hammarrondellen, Kvarnhjulet: 
Omläggning VA, Nygatan VA, Järnvägsgatan VA- Lagan, Axel Angbagares gata, 
Hamneda Valvbro - Höga flöden, Österleden- Ettap 1, CC-väg - Replösa- Björket, 
Ekelunds industriområde, Överföringsledning i Kånna -Bäck.

• Ljungby Arena
Fastighetschefen informerar om att restaurang och konferensverksamheten på 
Ljungby arenan har ansökt om konkurs. I dagsläget finns inte någon intressent för 
att bedriva verksamheten. Denna konkurs medför uteblivna hyresintäkter för 
tekniska förvaltningen men arbete för att finna ny hyresgäst pågår.

• Budgetuppföljning efter april, prognos för helår 
2022, tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen redovisar utfall efter delårsbokslut (diarienummer 2022- 
0123.14) avseende drift och investering. Totalt sett visar förvaltningen ett 
underskott på -5miljoner kronor inom driften. De huvudsakliga underskotten finns 
på räddningstjänsten, kostavdelningen och gatuavdelningen. Investeringsprojekten 
håller sig inom budget.

A

Justerandes sign



■



5(15)_j ungby 
kommun

Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-05-31

§46 Dnr TN2021-0026 103

Medborgarinitiativ: GPS: vid vägarbete i Ljungby 
stad

Beslut
Tekniska nämnden tackar för informationen och avslår medborgarinitiativet 

eftersom ansvaret inte ligger på kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen fått i uppdrag 2020-12-01 att utreda initiativet om 
förbättrad digital information om vägarbeten. Initiativet handlade om att informera 
om vägarbete på GPS, när vägar in till stan är avstängda på grund av vägarbete. 
Initiativtagaren menar också att det behövs tydliga skyltar som syns innan 
bilföraren hinner svänga på den avstängda vägen.

Tekniska förvaltningen skriver i tjänsteskrivelser daterad 2022-04-05 att kommunen 
lägger in en tillfällig lokal trafikföreskrift (LTF) i riksdatabasen när någon väg stängs 
av för trafik. På Trafikverket finns en funktion som heter indatastödet, det är 
denna funktion som hanterar vilka uppgifter som läggs in i nationella vägdatabasen 
(NVDB).
Ljungby kommun har varit i kontakt med indatastödet angående vilka tillfälliga 
lokala trafikföreskrifter som tas med till nationella vägdatabasen. Enligt 
indatastödet läggsavstängningar längre än sex månader in i nationella vägdatabasen 
och det är därifrån Google Maps hämtar information. För att få in informationen i 
bilens GPS-system måste informationen först läggas in i nationella vägdatabasen för 
att hämtas in i Google Maps och sen behövs även en uppdatering av bilens 
kartmaterial. Ljungby kommun har varit i kontakt med Växjö kommun och frågat 
hur de hanterar denna fråga. Växjö kommun lägger in den tillfälliga lokal 
trafikföreskrift och informerar på sin hemsida. Tekniska förvaltningen arbetar på 
olika sätt med att informera om tillfälliga gatuarbeten såväl som mer långvariga 
arbeten som påverkar framkomligheten.
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Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ daterat 2020-12-01 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-02

Skickas till
Tekniska förvaltningen

[usterandes sign
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§47 Dnr TN2022-0111 00

Trafikföreskrift om parkering för rörelsehindrade 
på Skånegatan

Beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta om lokal 
trafikföreskrift 0781 2022:27 om två styckena parkeringar för rörelsehindrade på 
parkeringen vid Skånegatan i Ljungby.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av ny parkeringsplats vid ombyggda Skånegatan behöver lokal 
trafikföreskrift antas så att otillåten parkering kan beivras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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§48 Dnr TN2022-0109 315

Trafikföreskrift parkering för husbil på 
parkeringen vid Skånegatan i Ljungby

Beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta om lokal 

trafikföreskrift 0781 2022:28 om fyra parkeringar för husbil på parkeringen vid 

Skånegatan i Ljungby.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av ny parkeringsplats vid ombyggda Skånegatan behöver lokal 
trafikföreskrift antas så att otillåten parkering kan beivras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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2022-05-31

SAMMANTRADESPROTOKOLL 9(17)

Tekniska

_j ungby 
kommun
nämnden

§49
Internkontroll 2022 

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att fastställa plan för den interna kontrollen 2022. 

Beslutet innebär att ”Ändamålsenlig organisation kontra investeringar” samt 

”Rivningar och rivningsbeslut” ska bli föremål för intern kontroll under 2022.

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. Processen 
är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande övergripande

mål:

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

• i tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Enligt Ljungby kommuns reglemente för intern kontroll ska grunden för den 
interna kontrollen vara en väsentlighets- och riskanalys. Denna om nämns ofta som 
risk- och sårbarhetsanalys. Våren 2021 utförde tekniska förvaltningen en 
kartläggning samt risk- och sårbarhetsanalys som resulterade i en verksamhetsplan 
för intern kontroll som fastslogs av tekniska nämnden den 4 maj 2021. Utifrån 
verksamhetsplanen togs en handlingsplan fram. Handlingsplan för tekniska 
nämndens interna kontroll för åren 2021-2026 fastslogs också av tekniska 
nämnden den 4 maj 2021. I handlingsplanen görs en nettolista över de områden 
som risk- och sårbarhetsanalysen har pekat ut. Områdena bedöms därefter i en 
riskmatris och en prioritering och preliminär plan tas fram för när olika interna 
kontroller ska genomföras utifrån vad som framkommer i riskmatrisen.

Tekniska förvaltningen har tidigare bedömt att en fastställd process och plan för 
interna kontroller underlättar planeringen av arbetet med interna kontroller och 
gör arbetet mer överskådligt och transparent. Eftersom tekniska nämnden redan 
har antagit såväl verksamhetsplan samt handlingsplan för interna kontroller gör 
förvaltningen bedömningen att det är lämpligast att följa den turordning som 
förordas i handlingsplanen. Därför föreslår förvaltningen att intern kontroll under

Justerandes sign
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2022 ska genomföras inom områdena ”Ändamålsenlig organisation 
kontrainvesteringar” samt ”Rivningar och rivningsbeslut”.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-22

Handlingsplan för tekniska nämndens interna kontroll 2021-2025, daterad 2021- 
06-01.

Skickas till
Tekniska förvaltning

Justerandes sign





9(15)

Tekniska

Ljungby
kommun
nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-05-31

§50 Dnr TN2021-0269 250

GIS-verksamhetsplan

Beslut
Förvaltningens förslag till beslut att tekniska nämnden beslutar att anta 
förvaltningens förslag till verksamhetsplan för G1S och geodata.

Sammanfattning av ärendet
Ett geografiskt informationssystem (G1S) är ett system för att samla in, lagra, 
bearbeta, analysera och presentera geografisk information. Med geografisk 
information, förkortat geodata menas all information som är knuten till ett 
specifikt geografiskt område. GIS länkar samman geodata till digitala kartor.

Systemet möjliggör inte bara presentation av geodata i form av digitala- och 
papperskartor utan även analys och spridning av informationen. I dagsläget 
används systemet för bland annat att söka information om fastigheter, ta fram 
detaljplaner och publicera översiktsplan samt göra analys av översvämningsrisk.

Tekniska förvaltningen har på uppdrag av nämnden utarbetat ett förslag till 
verksamhetsplan för GIS. Denna redogör bland annat för ansvarsförhållanden och 
ekonomi inom GIS-arbetet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-06 

Verksamhetsplan daterad 2022-04

Skickas till
Tekniska förvaltningen



2022-05-31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(15)

Tekniska

_j ungby 
kommun
nämnden

§51 Dnr TN2022-0096 04

Åtgärdsprogram för budget i balans 2022

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa ett antal av 
de föreslagna åtgärderna samt att lämna ett par utredningsförslag till förvaltningen:

Tekniska nämnden beslutar att för egen del avstå studiebesök under resterande 
delen av år 2022.

Tekniska nämnden beslutar att det ekonomiska utrymme som uppstår till följd av 
föräldraledighet till viss del inom avdelningen för administration inte ska nyttjas 
under år 2022.

Tekniska nämnden noterar förslaget till åtgärd avseende fördelning av kostnader 
för övergripande funktioner inför kommande budgetbeslut.

Tekniska nämnden beslutar att planeringsavdelningen ska debitera arbetstimmar 
på investeringsprojekt för personal som arbetar med faktiska projektledaruppgifter 
men som normalt har andra arbetsuppgifter.

Tekniska nämnden beslutar att framöver besluta om exploateringsavdelningens 
ärenden om förändrade taxor för tomtpriser samt kart- och mättjänster när 
förvaltningen arbetat färdigt med dessa taxor.

Tekniska nämnden beslutar att arbetet inför försäljning av Lidhult 1:21 (gamla 
banvaktsstugan) ska fortgå.

Tekniska nämnden beslutar att gatuavdelningen ska vidta åtgärder avseende 
halkbekämpning, utbyte av ljuskällor i gatubelysning och nämnden ser även positivt 
på det arbete som pågår med att effektivisera avseende den nya platsen för 
torghandel i Ljungby.

Tekniska nämnden beslutar att senarelägga rekryteringen inom parkavdelningen till 
senare delen av år 2022 eller tidigare delen av 2023.

Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta 
beslutsunderlag om möjlighet att omprioritera räddningstjänstens förebyggande 
resurs till att göra tillsyn istället för som idag kostnadsfri rådgivning vid plan- och 
byggsamråd till Miljö- och byggförvaltningen. Ärendet lyfts sedan för beslut i 
tekniska nämnden.

Tekniska nämnden beslutar att valmöjligheterna inom inköpssystemet ska

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

begränsas för att göra det enklare för de kommunala verksamheterna att köpa 
billigare livsmedel.

Tekniska nämnden beslutar att lunchpriserna på restaurangen inom särskilt 
boende och skolor ska höjas igen i september 2022.

Tekniska nämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att justera 
det antagna målet om 25% ekologiska inköp under år 2022.

Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta 
beslutsunderlag som redogör för hur deponins överskott kan användas inom 
renhållningsverksamheten. Ärendet lyfts sedan för beslut i tekniska nämnden.

Reservation

Gun Lindell (S), Ann-Charlott Henrysson (S), Lars-Åke Långh (S) och Anita 
Wanderoy (S) reserverar sig mot beslutet att föreslå kommunfullmäktige att sänka 
ambitionerna avseende ekologiska inköp.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen redogjorde den 3 maj 2022 för helårsprognos för 2022. 
Prognosen baserades pä uppföljning efter mars månad. Till följd av kraftigt ökade 
kostnader för framför allt el, livsmedel och drivmedel uppvisar flera av tekniska 
förvaltningens avdelningar underskott. Underskottet ser för närvarande ut att 
hamna på runt 6 miljoner kronor, men det är mycket svårt att förutspå hur 
kostnaderna utvecklas för de olika kategorierna av varor som behövs för 
verksamheterna.

Tekniska nämnden gav under sitt sammanträde den 3 maj 2022 uppdrag till 
förvaltningen att utarbeta förslag på åtgärder för att åstadkomma budget i balans. I 
tjänsteskrivelse daterad 2022-05-30 redovisar tekniska förvaltningen ett antal 
åtgärder som kan bidra till att antingen sänka utgifterna eller öka intäkterna för 
tekniska förvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-30 

Protokollsutdrag daterad 2022-05-03

Ätgärdsförslag med beskrivning av konsekvenser daterat 2022-05-16

Justerandes sign
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Yrkanden
Gun Lindell (S), Anita Wanderoy (S), Ann-Charlott Henrysson (S) och Lars-Ake 
Långh (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag att dra ner på andelen ekologiska 
inköp.

Gunilla Åström (M), Krister Salomonsson (SD), Lennart Olsson (KD), Jan 
Lorentzson (SD), Jan Sahlin (M), Marie Hasselroth (C) och Thomas Hermansson 
(M) yrkar att förslaget om att dra ned på andelen ekologiska inköp skickas vidare 
till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Ordföranden frågan om tekniska nämnden kan fatta beslut i enlighet med Gun 
Lindell (S) med fleras yrkande eller i enlighet med Krister Salomonssons (SD) 
yrkande och finner att tekniska nämnden fattar beslut i enlighet med Krister 
Salomonssons (SD) med fleras yrkande.

Skickas till
Tekniska förvaltningen 

Kom m u nstyre Isen

Jugterandes sign
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§52 Dnr TN2022-0102 054

Upphandling av inhyrning av byggmaskiner

Beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår att tekniska nämnden beslutar att 
anmoda upphandlingsenheten att upphandla ramavtal för inhyrning av 
byggmaskiner. Avtalstiden går ut 2022 och den önskade tiden är till och med 2025. 
Avtalets totala värde är 4 miljoner. Efter avslutad upphandling får tekniska chefen i 
uppdrag att underteckna tilldelningsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande ramavtal avseende inhyrning av byggmaskiner går ut 2022 och en ny 

upphandling behövs därför. Gatuavdelningen, fastighetsavdelningen, Ljungby 

bostäder och Ljungby energi behöver hyra in dessa maskiner för att kunna utföra 

sitt arbete. Avtalstiden är mellan 2022-2025 och det totala värdet för 

upphandlingen är 4 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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§ 53 Dnr TN2022-0045 002

Attestuppdrag drift, investeringsprojekt och 
marknadsplats 2022

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. Attestuppdrag har beslutats av teknisk chef och gäller från 
2022-01'01.

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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§54 Dnr TN2022-0124 002

Anmälan av beslut fattade på delegation inom 
exploateringsavdelningens

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 2021-10-14 till och med 2022-01-31.

Skickas till
Tekniska förvaltning
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