
2022-06-14
SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(4)_j ungby 

kommun
Tekniska nämnden

Plats och tid Sammanträdesrum Teams/Vidöstern, tisdagen den 14 juni 2022 kl 07.30-
08.00.

Beslutande Lars-Ove Johansson (C), ordförande
Gunilla Aström (M), l:e vice
ordförande
Jan Sahlin (M)
Thomas Hermansson (M)
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 Edén, teknisk chef
Lisa Åberg, sekreterare 
Jakob Ruter, exploateringschef

Åhörare

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Krister Salomonsson

Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljunghy, kl 08.30, 14 juni 2022 

§55

Krister Salomonsson

Justerandes sign
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Änslag/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

2022-0644

2022-06-14

2022-06-15 - 2022-07-05 

2022-07-06

Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen, Olofsgatan, 
Ljungby

Underskrift Lisa Åberg

te
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2022-06-14

Tekniska nämnden

55 Dnr TN2022-0139 040

Tilläggsäskande av medel för markförvärv

Beslut
Tekniska nämnden beslutar

a) att föreslå kommunfullmäktige att tilldela tekniska nämnden extra medel för 

2022 gällande markförvärv om 3 000 000 kr.

b) att föreslå kommunfullmäktige att finansieringen sker genom minskning av 

kommunens rörelsekapital med 3 000 000 kr.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har i planeringsdirektivet med budget 2022-2026 tilldelats 3 

000 000 kr för markförvärv. Under det innevarande året har kommunen bl.a. 

förvärvat Hammaren 23 och vid detta köp användes befintlig budget till fullo.

För tillfället pågår budgivningar och förhandlingar om ytterligare två fastigheter 

som har kommit ut till försäljning via fastighetsmäklare efter köpet av Hammaren 

23 blev klart. Båda dessa fastigheter har delvis pekats ut i Ljungby kommuns 

översiktsplan som framtida område för mångfunktionell bebyggelse. Detta talar för 

att kommunen ska försöka köpa fastigheterna och att det finns goda möjligheter för 

kommunen som juridisk person att få igenom ett förvärvstillstånd hos 

Länsstyrelsen.

Enligt tekniska nämndens reglemente får nämnden handlägga köp om beloppet är 

inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram. Det finns inga garantier att 

Ljungby kommun står som slutlig vinnare i budgivningarna, men för att möjliggöra 

en snabbare politisk process och öka attraktiviteten i kommunens bud föreslår 

tekniska förvaltningen att Tekniska nämnden tilldelas extra medel för markförvärv. 

Ett eventuellt beslut om förvärv skulle då kunna tas av Tekniska nämnden till 

exempel den 21e juni istället för efter sommaren. Förvärven ses för tillfället som 

investeringar.

Justerandes sign
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Av strategiska skäl redovisas inte exakta belopp eller fastigheter.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 13 juni 2022 att tekniska nämnden 
beslutar

a) att föreslå kommunfullmäktige att tilldela tekniska nämnden extra medel för 

2022 gällande markförvärv om 3 000 000 kr.

b) att föreslå kommunfullmäktige att finansieringen sker genom minskning av 

kommunens rörelsekapital med 3 000 000 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-10 

Protokollsutdrag daterat 2022-06-13

Yrkanden
Gunilla Åström (M), Thomas Hermansson (M), Jan Lorentzson (SD) och Gun 
Lindell (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Skickas till
Ordföranden frågar tekniska nämnden om beslut kan fattas i enlighet med de 
samstämmiga yrkanden som uttalats och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med de avlagda yrkandena.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justeraiyäés sign


