
2022-04-05

SAMMÄNTRADESPROTOKOLL 1(23)S' Ljungby 
[grl kommun

Tekniska nämnden

Plats och tid Sammanträdesrum Märtasalen, tisdagen den 5 april 2022 kl 08:00-11.00

Beslutande Gunilla Aström (M), l:e vice 
ordförande. Ordförande kl. 10-02-11.0
Thomas Hermansson (M)
Jan Sahlin (M)
Lars-Ove Johansson (C), Ordförande
kl. 08.00-10.02
Lennart Olsson (KD)
Gun Lindell (S), 2:e vice ordförande
Ann-Charlott Henrysson (S)
Anita Wanderoy (S)
Lars-Äke Långh (S)
Krister Salomonsson (SD)
Jan Lorentzson (SD)

Övriga deltagare Sonja Eden, teknisk chef
Lisa Åberg, administrativ chef
Mattias Sjögren, planeringschef, § 24
Lilian Andersson, markförvaltare § 25
Elin Neckén, exploateringsingenjör §26
Jenny Magnusson, exploateringsingenjör §27
Jakob Ruter, exploateringschef, § 28
Snjezana Jelica, byggprojektledare, § 229
Patrik Svensson, fastighetsförvaltare, § 20
Ronnie Wallin, verksamhetsutvecklare, § 31
Katarina Hildebrand, ekonom, § 32

Åhörare

Justerare
Justeringens 
tid och plats
Paragrafer

Anita Wanderoy

Ljungby kommun kl. 14.00

§ 22-35

Justerandes sign
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Sekreterare

Ordförande

Justerare

Lina Yosefi

" (zautilM /f/LAn
''Lars-Ove fomyfisson

Anslag/bevis
Protokollet är nu justerat.

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla.

Nämnd/styrelse Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2022-04-05

Protokollet anslås 2022-044*? C§>

Överklagningstid 2022-04-08' 2022-04-28

Anslaget nedtages
30

2022-04.29-

F örvar ingsplats 
för protokollet

Olofsgatan 9 34183 Ljungby 
Ad m i n istrationsavde 1 n i nge n

Underskrift Lina Yosefi
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§22
Fastställande av dagordning

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

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden frågar tekniska nämnden om dagordningen kan utökas med 
hantering av korrespondens om medborgarinitiativ som handlar om prognos för 
VA- taxa.

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

§23 Dnr TN2022-0038 346

Redovisa en prognos av VA-taxan fram till år 2030
Hantering av korrespondens om medborgarinitiativ

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen tackar för brevet daterat 2022-03-20 
och hänvisar i övrigt till tidigare korrespondens i frågan. Tekniska nämnden 
beslutar att VA-taxan inte ska utredas ytterligare.

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

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltning fick ett medborgare initiativ 2022-01-14. Initiativet handlade 
om att redovisa en prognos av Va-taxan fram till 2030. Tekniska nämndens 
presidium valde att hantera ärendet som synpunkt, då det inte fanns något som 
talar för att taxan ska höjas markant. Förvaltningen har formulerat ert svar som 
finns på Ljungby kommuns hemsida. Kommunikationen har även förts via mejl 
med de berörda parterna.

Yrkanden
Lars-Ove Johansson yrkar att tekniska nämnden beslutar att förvaltningen tackar 
för brevet daterat 2022-03-20 och hänvisar i övrigt till tidigare korrespondens i 
frågan. Tekniska nämnden beslutar att VA-taxan inte ska utredas ytterligare.

Gun Lindell (S) och Gunilla Aström (M) bifall till orförandens yrkande.

Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorentzson (SD)yrkar avslag till ordförandens 
yrkande och yrkar även att en enklare utredning av VA-taxan görs.

Omröstningsresultat
Omröstning begärs och utförs enligt följande:

Ja- röst för ordförandens yrkande

Nej- röst för Krister Salomonsson yrkande

Justerandes sign
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Med 9 ja-röster för Gunilla Åström och Gun Lindells yrkanden och 2 Nej röster för 
Krister Salomonssons yrkande beslutar tekniska nämnden att Gunilla Äström 
yrkande har antagits.

Lars-Ove Johansson (C) Ja

Gunilla Åström (M) Ja

Thomas Hermansson 
(M)

Ja

Lennart Olsson (KD) Ja

Gun Lindell (S) Ja

Ann-Charlott
Henrysson (S)

Ja

Anita Wonderoy (S) Ja

Lars-Äke Långh (S) Ja

Jan Sahlin (M) Ja

Krister Salomonsson 
(SD)

Nej

Jan Lorentzson Nej

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativet 

Ytterligare korrespondans i frågan

Skickas till
Initiativtagare

Justerandes sign
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§ 24 Dnr TN2020-0239 310

Flytt av Torghandel

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tillfälligt flytta torghandeln från nuvarande 
placering på Salutorget till ny plats på Stora torg fram till 2022-12-31 och att flytten 
genomförs så snart som möjligt under våren 2022.

En utvärdering ska göras under hösten 2022 och presenteras för tekniska nämnden 
senast i november samma år. Om utvärderingen av den tillfälliga flytten visar att 
Stora Torg är lämplig som permanent plats för torghandel behöver finansiering 
diskuteras och beslutas.

Den ökade tillfälliga driftskostnaden för 2022 redovisas separat och hanteras 
genom att kostnaderna lyfts till kommunstyrelsens beslut om resultatbalansering 
2022-2023.

Sammanfattning av ärendet
Torghandel och marknadsdagar bedrivs idag på Salutorget. Ärligen bedrivs denna 
torghandel vid 56 tillfällen och marknadsdagar 4 tillfällen. Extra tillfällen för 
torghandel vid Påsk, student, Midsommar och jul.

Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka hur torghandeln kan utvecklas för 
att skapa ett allt mer levande centrum. Utredning om möjliga platser har 
genomförts och där Stora torg setts som en lämplig plats för att bedriva torghandel. 
Tidigare beslut (TK2016/0238, 2017-01-17) finns att flytta torghandeln till Stora 
torg i samband med framtida ombyggnad av Salutorget men önskemål om att flytta 
torghandeln till mer central plats före dess har framhållits av bland annat av 
Centrumföreningen, fastighetsägarna men också av Ljungby kommuns 
centrumstrategs styrgrupp.

Torghandlarna är informerade angående flytten som på sikt är nödvändig i enlighet 
med centrumsplanen. I Ljungby kommuns ”Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel i Ljungby kommun” (antagen av Kommunfullmäktige 1995-11-23 §173, 
gäller från och med den 1996-01-01, granskad av Länsstyrelsen i beslut 1996-01-09) 
är Salutorget utpekat som den plats där torghandel ska bedrivas.

Justerandes sign
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För att permanent flytta torghandeln till Stora torg behöver denna uppdateras och 
genomgå beslutsprocess samt granskas av Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30

Beslut skickas till
Tekniska förvaltning

Justerandes sign
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§25 Dnr TN2022-0087 251

Nyttjanderättsavtal avseende ljungby lidhult 2:12 
och 1:3 Lingonbyggden

Beslut
A) Tekniska nämnden godkänner avtalet som ger föreningen Lingonbygden i 
Samverkan rätt att nyttja ca 200 kvm mark för iordningställande av utomhusgym på 
kommunens fastigheter Lidhult 2:12 och 1:300.
B) Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska nämndens ordförande att underteckna 
avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Upprättandet av utomhusgymet är en del i ett led av åtgärder för att öka Lidhults 
attraktivitet samt gynna föreningsliv och boende i orten. Utomhusgymet ligger i 
anslutning till det av Ljungby kommuns nybyggda elljusspåret.

Nyttjanderätten för området upplåtes utan kostnad, alla övriga kostnader kommer 
föreningen Lingonbygden i samverkan att stå för. Avtalet har tagits fram i 
samarbete med kultur' och fritidsavdelning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-29 

Nyttjanderättsavtal 2022-03-23

Skickas till
Lingonbyggden i Lidhult

Justerandes sign
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§26 Dnr TN2022-0069 252

Förvärv av fastigheten Hammaren 23

Beslut
A) Tekniska nämnden förvärvar fastigheten Ljungby Hammaren 23, om totalt 

2352 m2 för 3 000 000 kr av Presinger Förvaltnings AB, org.nr 556768-
1126 och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag.

B) B) Att uppdra åt tekniska nämndens ordförande exploteringchefen, 
exploteringsingenjör att underteckna köpeavtal, köpebrev och övriga 
erforderliga handlingar.

C) Att finansiering sker genom exploateringsbudgeten 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kvarteret Hammaren är utpekat i både centrumplanen och översiktsplanen som ett 
framtida område att förtäta och utveckla. Sedan tidigare äger kommunen 
angränsande Hammaren 24-25. Kommunen håller på att försöka köpa in fler 
fastigheter inom kvarteret. För att ha möjlighet att driva på utvecklingen av 
kvarteret finns det bland annat ekonomiska, rättsliga och planmässiga fördelar om 
kommunen kan äga så mycket som möjligt av marken.

Tillträde till fastigheten är satt till 2022-05-16.

Förvaltningens bedömning och överväganden

På sikt bör byggnaden rivas för att ge möjlighet till annan utveckling, men fram till 
dess kan uthyrning ske enligt nya hyresavtal utan besittningsrätt eller eventuellt 
användas till bilpool. I så fall behövs en ny oljeavskiljare samt att det inte finns 
någon iordningställd tvätthall för verksamheten. En preliminär uppskattning av 
rivnings kostnaderna har bedömts av fastighetsavdelningen till 750 000 kr. 
Eventuella marksaneringskostnader är okända.

Förvaltningens beredning

Fastighetsavdelningen är informerad om köpet av fastigheten samt har getts tillfälle 
att undersöka byggnaden.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-10

Köpeavtal

Översiktskarta

Översiktsplan

Skickas till
Tekniska förvaltning

10(23)

Justerandes sign
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§27 Dnr TN2021-0157 250

Sågverket etapp 1

Beslut
1. Tekniska nämnden godkänner tjänstemannagruppens förslag om att tilldela GBJ 
Construction AB (org.nr556938-7318) markanvisning för område 1 inom 
Sågverket etapp 1.
2. Tekniska nämnden godkänner tjänstemannagruppens förslag om att tilldela 
LOCANO AB (org.nr 5592605702) markanvisning för område 2 inom Sågverket 
etapp 1.
3. Tekniska nämnden godkänner tjänstemannagruppens förslag om att tilldela Lars 
Jönsson Byggtjänst Aktiebolag (org.nr 556296-6399) markanvisning för område 3 
inom Sågverket etapp 1.
4. Tekniska nämnden godkänner tjänstemannagruppens förslag om att tilldela 
Hamiltone Fastigheter AB (org.nr 559086-6363) markanvisning för område 4 inom 
Sågverket etapp 1.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2021-11-15, se beslutsunderlag §121, att uppdra åt 
exploateringsavdelningen att genomföra en intresseanmälan för markanvisning för 
etapp 1 inom kvarteret Sågverket. Information om tävlingen har kommunicerats 
via Ljungby kommuns hemsida, tidning, Facebook, Linkedin samt skickats ut till 
de exploatörer som önskar bygga i Ljungby kommun. Fram till och med 7 februari 
2022 har det varit möjligt för exploatörer att delta och lämna in intresseanmälan. 
Valet av de exploatörer som ska tilldelas en markanvisning av fastigheten har gjorts 
utifrån fyra bedömningskriterier 1) presenterade hållbarhetslösningar 2) gestaltning 
och utformning 3) god markanvändning och 4) referensobjekt. Två av 
bedömningskriterierna har viktats med 35 procent vardera och resterande två med 
20 procent respektive 10 procent. Exploatörerna till de bästa förslagen ska få 
möjlighet att teckna ett markanvisningsavtal. Utvärdering av tävlingsbidragen har 
gjorts av en tjänstemannagrupp bestående av exploateringschef, 
förvaltningschef/stadsarkitekt, planarkitekt och exploateringsingenjör. 
Intresseanmälningarna offentliggörs först efter beslut har tagits i berörd kommunal 
instans.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Upplägget på tilldelning av markanvisning genom intresseanmälan har fungerat väl 
och har resulterat i 14 intresseanmälningar. På sågverket område 1 föreslår tekniska 
förvaltningen att till delningen bör gå till OBJ Construction AB.

Justerandes sign
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Upplägget på tilldelning av markanvisning genom intresseanmälan har fungerat väl 
och har resulterat i 14 intresseanmälningar. På sågverket område 2 föreslår tekniska 
förvaltningen att till delningen bör gå till LOCANO AB. Upplägget på tilldelning 
av markanvisning genom intresseanmälan har fungerat väl och har resulterat i 14 
intresseanmälningar. På sågverket område 3 föreslår tekniska förvaltningen att till 
delningen bör gå till Lars Jönsson Byggtjänst Aktiebolag. Upplägget på tilldelning 
av markanvisning genom intresseanmälan har fungerat väl och har resulterat i 14 
intresseanmälningar. På sågverket område 4 föreslår tekniska förvaltningen att till 
delningen bör gå till Hamiltone Fastigheter AB.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-10 

TN 2021-11-15, §121 

Karta, Sågverket etapp 1 

Översiktskarta

Skickas till
Tekniska förvaltning

Justerandes sign
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§ 28 Dnr TN2022-0067 290

Försäljning av Harabergsgatan 11 D 

Beslut
A) Att godkänna upprättat överlåtelseavtal gällande bostadsrätten 211184001-0062, 
Harabergsgatan 1 ID, 341 36 Ljungby, mellan kommunen och presumtiva köparna. 
Ronnie Andersson och Eva Andersson på övriga villkor enligt bifogat 
beslutsunderlag.

B) Att uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna överlåtelseavtalet.

C) Att uppdra åt exploateringschef och/eller exploateringsingenjör att underteckna 
köpebevis och därtill övriga erforderliga handlingar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har tidigare hyrt ut lägenheten via socialförvaltningen men har inte 
längre någon användning av lägenheten. Socialnämnden har tidigare beslutat om 
en politisk viljeinriktning att successivt sälja av kommunägda bostadsrätter, se 
beslutsunderlag. Bostadsrätten utgörs av en lägenhet om 1 rum och kök belägen på 
bottenvåningen och ingår i bostadsrättsföreningen RBF Harabergsplan. 
Bostadsrätten har bjudits ut via fastighetsmäklare till försäljning varefter 
föreliggande överlåtelseavtal upprättats. Genom överlåtelseavtalet överlåter 
kommunen bostadsrätten för en köpeskilling om 545 000 kronor. Köpeskillingen

erläggs på tillträdesdagen. Överlåtelseavtalets giltighet är villkorat av tekniska 
nämndens godkännande, se beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-15 

Översiktskarta

Skickas till
Tekniska förvaltning

Justerandes sign
(a\ ^
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§29 Dnr TN2020-0201 870

Slutredovisning av projektet Grand

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna slutrapporten för projekt Om-och 
tillbyggnad av kulturhus Grand att projektet kan avslutas.

Sammanfattning av ärendet
2018 påbörjade Fastighetsavdelningen tillsammans med Kulturoch 
fritidsförvaltningen projektet med att forma Grand till en levande samlingsplats för 
kultur där många verksamheter kan verka samtidigt. Ett hus som på ett mer 
effektivt sätt än tidigare kan rymma både kulturutövare såväl som publika 
upplevelser av professionell kultur -i både det stora och lilla formatet på Fastigheten 
Torgtomterna 5.

Vissa svårigheter uppstod i programfasen med att ta fram alla delar som skulle ingå 
i projektet. Projekteringen påbörjacies hösten 2018 och upphandlingen av projektet 
var klar i februari 2019. Därefter påbörjade generalentreprenören januari 2020 
byggnationen. Tillfälligt (interimistiskt) slutbesked för kulturhuset Grand kom i 
juni 2021 och verksamheten flyttade in i lokalen. Slutbesked kom i september 
2021.Detta projekt är nu färdigställt i sin helhet och ska därför slutrapporteras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-25

Skickas till
Tekniska förvaltning

Justerandes sign
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§ 30 Dnr TN2020-0092 234

Godkännande av programfas för renovering av 
Ljungby bibliotek

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att begära återremiss för att kultur- och 
fritidsnämndens ska förtydliga sitt ställningstagande innan tekniska nämnden kan 
fatta beslut i ärendet och skicka det vidare till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Biblioteket har stort behov av en omfattande renovering och då främst utvändigt 
eftersom taket i sin helhet är uttjänt. Övriga delar såsom utemiljö omarbetas till en 
mer inbjudande och användbar yta. Tillbyggnad av förråd för fritidsbanken på ca 
40 m2 för förvaring av skrymmande utrustning. Ombyggnad av carport för ny 
bokbuss/lastbil behöver utföras. Invändiga delar som café, barnavdelning, sagorum, 
läsrum med flera renoveras med nya ytskikt. Atriumgården har också behov av 
renovering och även behov av tak för bättre utnyttjande året runt.

Ett pyramidformat glastak på 90 m2 ska öka atriumgårdens användbarhet. Beslutet 
förutsätter att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel på 7 miljoner kronor 
utöver de 12 miljoner kronor som är den ursprungliga summan för åtgärder. Den 
totalsumman för samtliga åtgärder beräknas till 19 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24

Justerandes sign
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§31 Dnr TN2020-0095 040

Stöd till näringslivet användning av allmän- 
platsmark

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att inte förlänga avgiftsbefrielsen för hyra av allmän 
platsmark för företag branscher som var krisdrabbade under pandemin.

Sammanfattning av ärendet
Under 2020 och 2021 utredde Ljungby kommun olika sätt att stötta näringsidkare 
som har drabbats extra av hårt av effekterna av pandemin och flera beslut om stöd 
till näringslivet fattades. Bland annat fick tekniska nämnden mandat att besluta om 
sänkning av hyror för drabbade näringsidkare som hyrde lokaler av 
fastighetsavdelningen och tekniska nämnden beslutade om hyreslättnader för 
lokalhyresgäster i kommunens lokaler. Tekniska nämnden beslutade också 2021 att 
inte ta ut någon hyra för allmän platsmark under hela året. Beslutet gällde 
näringsidkare inom krisdrabbade branscher.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-31

Skickas till
Tekniska förvaltning

Justerandes sign
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§ 32 Dnr TN2022-0052 040

Fördelning av resultatbalanserade medel 2022

Beslut
Tekniska nämnden godkänner fördelningen av de resultatbalanserade medlen från 
2021 till 2022. Beslutet innebär att 400 tkr fördelas till bufferten, 575 tkr till 
konsultuppdrag och 350 tkr till övergripande utbildningsinsatser.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplanen för resultatbalansering har justerats sedan föregående år och 
innebär nu att högst en procent av bruttokostnaden för 2021 får flyttas med till år 
2022. För tekniska förvaltningen innebär det en balansering med 4 574 tkr.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-15 om resultatbalansering av driftbudgeten 
mellan åren 2021 och 2022. Beslutet innebär att för tekniska nämndens del är 
summan öronmärkt till stor del. Detta medför att 1 325 tkr återstår för tekniska 
nämnden att fördela. Kommunstyrelsens beslut om tekniska nämndens 
resultatbalansering från 2021 till 2022 är fördelat enligt följande:

• Fastighetsavdelningen exkl. rivningar, -795 tkr.

• Rivningar, +5 300 tkr

• Kostavdelningen, 0 kr.

• Renhållningen, -1 256 tkr

• Övrigt,+1 325 tkr

• 1 325 tkr till övriga tekniska förvaltningen föreslås fördelas enligt följande:

• Tekniska nämndens buffert, + 400 tkr

• Administrativa avdelningen, + 925 tkr (575 tkr till konsultuppdrag och 350 
tkr till övergripande utbildningsinsatser).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-17

Skickas till
Tekniska förvaltning

Justerandes sign
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§33 Dnr TN2022-0077 312

Medborgarinitiativ. Säker skolväg i Lidhult

Beslut
Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda 
medborgarinitiativet

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltning har fått ett medborgarinitiativ som handlar om ”säker 
skolväg” i samband med nybyggnation på olika platser i Lidhult. 1 initativet nämns 
att vid Unnarydsvägen bor många barnfamiljer och de är hänvisade till en smal 
gångväg som inte snöröjs på vintern. Det är Trafikverkets vägar men enligt 
initiativtagaren måste kommunen vara med och påverka för en säkrare skolväg för 
Lidhultsbornas barn. 1 dagsläget kör många föräldrar sina barn vilket medför en 
osäker trafikmiljö runt skolan och påfrestning på miljön. Trafikverket och Ljungby 
kommun har 2019 skriftligt tagit del av synpunkterna om Unnarydsvägen och 
Järnvägsgatan som fysiska barriärer med farliga trafikmiljöer, och lämnat skriftliga 
svar om att ingen åtgärd är planerad. Initiativtagaren menar dock att frågan 
fortfarande är aktuell och att en säker skolväg medför en säkrare trafikmiljö för alla 
åldrar.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ om säker skolväg, daterat 2022-03-1 1

Skickas till
Tekniska förvaltning

Justerandes sign

G/j
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Tekniska nämnden

§34 Dnr TN2022-0078 312

Medborgarinitiativ: Säkrare gångväg 
Replösavägen

Beslut
Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda 

medborgarinitiativet

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har fått ett medborgarinitiativ som handlar om Replösavägen. 

Vägen är ett populärt promenadstråk, men en del av vägen saknar trottoar. Det 

byggs flera bostäder i område, vilket kommer att leda till ökad trafik. Trottoar är en 

nödvändig åtgärd för att förbättra trafiksäkerheten, menar medborgaren.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ om säkrare gångväg, daterat 2022-02-11

Skicka till
Initiativtagare

Justerandes sign

Q/j
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§ 35 Dnr TN2021 -0059 103

Medborgarinitiativ Gatubelysning utmed 
Nydalaleden mellan Thorén framtid och Ljungby 
camping.

Beslut
Eftersom den önskade åtgärden kommer att genomföras under 2022 beslutar 
tekniska nämnden att medborgarinitiativet anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet
En medborgare har i ett medborgainitiativ, daterat 10 januari 2021, föreslagit att 
gång- och cykelvägen ska förses med belysning på Nydalaleden - sträckan mellan 
Ljungby camping och Thorén Framtid (se karta med aktuell sträcka markerad 
nedan). Enligt initiativtagaren är det väldigt mörkt på sträckan. Tekniska nämnden 
beslutade på sitt sammanträde i mars 2021 att ge tekniska förvaltningen i uppdrag 
att utreda detta medborgarinitiativ.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ , daterat 10 januari 2021 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-1

Skickas till
Skickas till initiativtagare

Justerandes sign
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Informations och diskussion ärende

• Pågående arbete med anledning av kriget i Ukraina.

Kommunen arbetar enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Den 
svenska modellen för att hantera samhällsstörningar bygger på några grundläggande 
principer: Ansvarsprincipen, närhetsprincipen, likhetsprincipen, geografiskt 
områdesansvar och sektorsansvar. Detta innebär att tekniska nämnden ansvarar för 
sina normala verksamheter även under en kris. Tekniska förvaltningen är med i 
stabsgruppen och har gjort visst förberedelsearbete som till exempel städat lokaler, 
förberett för större antal portioner mat i skolor med mera. Förberedelserna runtom 
i kommunen har gjorts på detaljnivå men det är svårt att säga i dagsläget hur många 
flyktingar som kommer att komma till Ljungby. I nuläget har kommunen inte fått 
information om att kommunen ska ta emot flyktingar från Ukraina.

Övriga ärende
1. Trafikspegel vid Skånegatan.

Trafiksäkerhet på Skånegatan vid Kulturskolan diskuteras. Förvaltningen tar 
med frågan om det finns möjlighet att förbättra trafiksäkerheten utmed 
sträckan.

2. Avspärrning vid Helsingborgsvägen.

Förvaltningen fick frågan om att det behövs bättre information vid 
ombyggnation Hammarrondellen. Gatuchefen informerar att skylten kommer 
att sättas upp under påskveckan.

Justerandes sign
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§37

Meddelande
Tommy Linnér har av kommunfullmäktige valts till ny ersättare i tekniska 
nämnden för Socialdemokraterna.

Justerandes sign




