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§ 12
Lägesrapport för planering av spontanidrottsplatser
KS 2013.0703.826

Ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2015-12-08, § 82, att Tekniska förvaltningen ska ordna
dialog med medborgarorganisationer i Östra Ljungby och Ljungbyhed om placering
för spontanidrottsplatser.
Med tanke på andra kommuners erfarenhet av vilka användarna är av
spontanidrottplatser valde Tekniska förvaltningen trots allt en än bredare dialog.
Tekniska förvaltningen satte upp större anslag i butiker, konditori samt bibliotek i de
båda orterna. Under tre veckor i februari fanns informationen uppe med förfrågan om
förslag på placeringar av spontanidrottsplatserna. Tekniska förvaltningen avsikt var
att samla in åsikter om vilken plats medborgarna föredrog samt om de hade andra
förslag på åtgärder.
Inga synpunkter har kommit in under remisstid från de boende i Östra Ljungby och
Ljungbyhed. I efterhand har det från Östra Ljungby inkommit 1 åsikt. Efter hjälp av
Ljungbyheds Företagare och Köpmannaförening kom 6 stycken mail, som alla tyckte
olika om placeringen i Ljungbyhed.
Efter att tillsammans med Kultur och fritidsförvaltningen ha diskuterat alternativa
placeringar föreslår Tekniska förvaltningen att spontanindrottsplatserna placeras i
respektive orts park, dvs i Parken i Ljungbyhed och i grönområdet mellan
Pilagårdsskolan och Pilagårdens förskola i Östra Ljungby.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse, 2016-03-09.
Karta, bilaga a Tu § 12/16.
Karta, bilaga b Tu § 12/16.
Tekniska utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Godkänner placering av spontanidrottplats i Parken i Ljungbyhed och på
grönområdet mellan Pilagårdsskolan och Pilagårdens förskola i Östra Ljungby.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Tekniskt utskott

Sida

4 (5)

Sammanträdesdatum

2016-03-15

§ 13
Möjlighet till placering av bänkar av modell Klippan soffan på lämpliga
platser i kommunen.
KS 2015.1452.330

Ärendet
Miljöpartiet har 2015-11-05 inkommit med skrivelse angående möjlighet att placera
bänkar av IKEAs soffa modell Klippan på lämpliga platser i kommunen.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till förslaget.
Tekniska förvaltningen har utrett kostnaderna vilka för en soffa uppgår till 98 000 kr,
sex soffor 200 000 kr och tio soffor 280 000 kr. Orsaken till snabbt minskande
styckepris är den initiala kostnaden för gjutform och tidsvinster vid tillverkning.
För att genomföra utplacering av soffa/soffor krävs att tillåtelse ges av IKEA att
tillverkare kostnadsfritt får avbilda Klippansoffan.
Såvida soffor placeras ut bör det vara flera vilka placeras på lämpliga platser i
kommunen. Det saknas anslag i budget 2016. Det krävs en helhetsbild av samtliga
kostnader varför det föreslås att ärendet överlämnas till budgetberedningen inför
arbetet med 2017 års budget.
Beslutsunderlag
Miljöpartiets skrivelse 2015-11-05.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2015-12-14.
Tekniska förvaltningens skrivelse 2016-02-03.
Yrkande
Kerstin Persson yrkar bifall till förslag om att överlämna till budgetberedningen inför
arbetet med budget 2017.
Kerstin Persson yrkar även att uppdra åt Kommunledningsförvaltningen att ta
kontakt med IKEA med anledning av fråga om tillstånd samt att förslag på
utsmyckning av sofforna tas fram av gymnasieskolans estetprogram.
Tekniska utskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Överlämnar ärendet till budgetberedningen inför arbetet med budget 2017.
2. Uppdrar åt Kommunledningsförvaltningen att ta kontakt med IKEA med
anledning av fråga om tillstånd.
3. Inhämta förslag på utsmyckning av sofforna från gymnasieskolans estetprogram.
_____
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§ 14
Gångbro över spåren vid järnvägsstationen
KS 2015.1547.310

Ärendet
Kommunen tecknade år 2003 en avsiktsförklaring med dåvarande Banverket om
byggande av ett resecentrum. Begreppet resecentrum låg i tiden och många andra
kommuner planerade för att bygga nytt.
Banverket flyttade fram sin position och fick med i avsiktsförklaringen ambitionen
att stänga plankorsningar. För kommunens del fanns intresset att bygga, och
finansiera, en tunnel tvärs under bangården. Tunneln skulle vara kombinerad för dels
gång- och cykeltrafik som passerar bangården, dels gångtrafik till och från
mellanplattformen.
Sex år senare bygger kommunen med statsbidrag en ny bussterminal och
parkeringsplatser för cyklar och bilar. Dessförinnan hade plankorsningen för
Klostervägen stängts och så även Bockastigens förlängning över spåren. Banverket
betalade en ersättning till kommunen för dessa stängningar och var intresserat av att
även plankorsningarna Ladugårdsvägen och Åbytorpsvägen stängdes.
Frågan har diskuterat under åren som gått. Tekniskt utskottet beslutade 2015-12-08,
§ 83, att uppdra åt tekniska förvaltningen att bjuda in Trafikverket till sammanträde
med tekniska utskottet för samtal om järnväg samt gångbro m.m.
Teknisk chef Björn Petersson har varit med kontakt med Trafikverket och fått svar
som kan tolkas att Trafikverket inte anser att det för närvarande är behövligt med
samtal.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Teknist utskott § 83.
Tekniska förvaltningens skrivelse 2016-03-08.
Tekniska utskottets beslut
Uppdrar åt tekniska förvaltningen att inbjuda Trafikverkets Regionchef för att skapa
gemensam syn på förutsättningar för kommande planering av Bangårdsombyggnad,
vägkorsningar m.m.
_____
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