
&GISLAVEDS 
-KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2021-11-02

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 - 16.30

Beslutande Håkan Josefsson (C), ordförande
Johan Larsson (C)
Lars Karlsson (M)
Sandy Lind (WeP)
Jörgen Karlsson (S)
Ewa Wilander Axelsson (S), tjänstgörande ersättare för Charlotta Saras Skarphagen (S)
Anders Nilsson (SD)

Övriga deltagande Susanne Norberg, tillförordnad förvaltningschef
Ann-Louis Kanth Ericsson, stabschef
Ismeta Hasic, nämndsekreterare
Albulena Mulaj, mark-och exploateringshandläggare, §102,103
Dennis Andersson, mark-och exploateringsingenjör, §104
Hans Engström, mark- och exploateringslots, §105
Mohammed Jomaa, gatuchef, §§99-111
Katti Hansson, ekonom, §107
Magnus Töreland, personalrepresentant

Utses att justera Ewa Wilander Axelsson (S)

Justeringens Tekniska förvaltningen torsdagen den 4 november
plats och tid

Under- Paragrafer 99 - 111
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Ismeta Hasic

Ordförande ……………………………………………………………………

Håkan Josefsson

Justerande ..........................................................................................................................................

Ewa Wilander Axelsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Paragrafer 99 - 111Sammanträdesdatum 2021-11-02

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2021-11-05 anslags nedtagande 2021-12-01

Förvaringsplats Tekniska förvaltningen
för protokollet

Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-11-02 2(15)

Tn §99 Dnr: TN.2021.13 1.2.1

Godkännande av extra/utgående ärenden 2021

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ärende TN.2021.1,Information om
investeringsprojekt 2021 utgår vid dagens sammanträde samt att ärende
TMA.2020.347, Avtal om lägenhetsarrende Åtterås 4:5 samt ärende
TN.2021.23, Gatubelysning i Öreryd tas upp som extra ärende.

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2021.23
https://TN.2021.13


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-11-02 3(15)

Tn §100 Dnr: TN.2021.20 1.2.7

Information om asfaltsnätet i Gislaveds kommun

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Gatuchefen på tekniska förvaltningen informerar om status gällande
asfaltsinventeringen i Gislaveds kommun.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att notera lämnad
information.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-11-02

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2021.20


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-11-02 4(15)

Tn §101 Dnr: TN.2021.23 4.6.1.1

Gatubelysning i Öreryd

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att belysning behålls och trästolpar byts ut mot
stålstolpar samt att armaturer byts ut till LED-armaturer utmed huvudgatan i
Öreryd ända fram till anslutningen mot riksväg 26. Belysning väster om
huvudgatan utgår samt,

att överlämna det Gislaved Energi samt,

att gatuchefen återrapporterar på tekniska nämndens sammanträde i december
2021.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har haft dialog med toppenföreningen i Öreryd gällande
byte av gatubelysning och kommit till fram till följande beslut: Belysning behålls
och trästolpar byts ut mot stålstolpar samt armaturer byts ut till LED-armatur
utmed huvudgatan i Öreryd ända fram till anslutningen mot R26. Belysning
väster om huvudgatan utgår samt,

att överlämna det Gislaved energi samt,

att gatuchefen återrapporterar på tekniska nämndens sammanträde i december
2021.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att belysning behålls
och trästolpar byts ut mot stålstolpar samt att armaturer byts ut till LED-
armaturer utmed huvudgatan i Öreryd ända fram till anslutningen mot riksväg
26. Belysning väster om huvudgatan utgår samt,

att överlämna det Gislaved Energi samt,

att gatuchefen återrapporterar på tekniska nämndens sammanträde i december
2021.

Beslutet skickas till:
Gislaved Energi AB
Tekniska förvaltningen, gatuchefen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2021.23


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-11-02 5(15)

Tn §102 Dnr: TN.2021.28 1.2.1

Riktlinjer för trottoarpratare

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till riktlinjer för trottoarpratare,
daterat den 19 oktober 2021 att gälla fr.o.m 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning
Trottoarpratare (gatupratare) är en benämning på reklamskyltar som placeras
på gatan. För att få sätta upp en trottoarpratare på en offentlig plats krävs
tillstånd från polismyndigheten. De flesta platser där allmänheten rör sig är
allmän plats och ska vara tillgänglighetsanpassade. Det är viktigt med säkerhet
och framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter. Vill du använda allmän plats
till annat än vad den är avsedd för, behövs tillstånd från polisen och från den
som förvaltar marken. För att få placera en trottoarpratare utanför butik så
finns vissa krav som måste uppfyllas.

För att upprätta god ordning i våra tätorter har tekniska förvaltningen tagit
fram riktlinjer för trottoarpratare. Förslaget har varit på samråd med
stadsarkitekten på bygg-och miljöförvaltningen.

Tekniska nämndens arbetsutskott har den 19 oktober 2021 beslutat att föreslå
tekniska nämnden att anta förslag till riktlinjer för trottoarpratare, daterat den
19 oktober 2021 att gälla fr.o.m 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer för trottoarpratare, daterat den 19 oktober 2021
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 19 oktober 2021, §45

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2021.28


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-11-02 6(15)

Tn §103 Dnr: TMA.2020.347 4.3.5

Avtal om lägenhetsarrende Åtterås 4:5

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge ordförande i tekniska nämnden i uppdrag att
teckna avtal om lägenhetsarrende med Smålandsstenars golfklubb en tid på 10
år.

Ärendebeskrivning
Ändring av avtal på lägenhetsarrende i samband med att Haghultsleden i
Smålandsstenar byggs ut. Justeringar som gjort i avtalet är att avtalstiden,
arealen samt att avgiften blivit indexreglerad. Avtalets längd på 10 år gör att
avtalet måste skrivas under av tekniska nämndens ordförande.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att ge ordförande i
tekniska nämnden i uppdrag att teckna avtal om lägenhetsarrende med
Smålandsstenars golfklubb en tid på 10 år.

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-11-02 7(15)

Tn §104 Dnr: TMEX.2020.78 4.3.1

Markanvisningsavtal avseende fastighet Gislaved 3:80

Beslut
Tekniska nämnden godkänner upprättat markanvisningsavtal gällande del av
Gislaved 3:80, daterat den 8 oktober 2021 samt ger mark-och
exploateringsingenjören i uppdrag att ta kontakt med Axjo Plastic AB gällande
att företaget använder kommunal mark söder om exploateringsområdet till
uppställningsplats utan ett avtal på plats.

Ärendebeskrivning
Axjo inkom den 30 mars 2020 med en förfrågan om att förvärva del av den
kommunägda fastigheten Gislaved 3:80. Markområdet gränsar till företagets
egna fastighet, Gislaved Svarven 27, och området arrenderas idag ut till
företaget av kommunen. Arrendets ändamål är att nyttja området för
logistikhantering efter att en brand drabbade företagets fastighet. Axjo växer
och vill förvärva marken, enligt bilaga, för att kunna vidareutveckla sin
verksamhet. Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2020, Kf §105, att
ge tekniska nämnden i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Axjo Plastic
AB.

Markanvisningsavtalet möjliggör för Axjo att beställa och starta igång arbetet
med framtagande av ny detaljplan. Avtalet reglerar också framtida förvärv av del
av fastigheten, vilket sker efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Förvärvet sker
då via separat köpeavtal baserat på kommunens upphandlade värderingsman.

Tekniska nämndens arbetsutskott har den 19 oktober 2021 beslutat att föreslå
tekniska nämnden att godkänna upprättat markanvisningsavtal gällande del av
Gislaved 3:80, daterat den 8 oktober 2021.

Beslutsunderlag
Markanvisningsavtal med bilagor
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 19 oktober, §46

Yrkanden
Håkan Josefsson (C) yrkar: att godkänna upprättat markanvisningsavtal gällande
del av Gislaved 3:80, daterat den 8 oktober 2021 samt ger mark-och
exploateringsingenjören i uppdrag att ta kontakt med Axjo Plastic AB gällande
att företaget använder kommunal mark söder om exploateringsområdet till
uppställningsplats utan ett avtal på plats.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition sitt eget yrkande och finner att tekniska
nämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TMEX.2020.78


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-11-02 8(15)

Tn §105 Dnr: TN.2021.2 1.2.7

Information om MEX-ärenden 2021

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att notera lämnad information.

Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringslotsen informerar om pågående beslutsärenden inom
mark och exploatering.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att notera lämnad
information.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-11-02

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-11-02 9(15)

Tn §106 Dnr: TN.2021.46

Reglemente för tekniska nämnden 2022

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att man behandlar ärendet på tekniska nämndens
extra sammanträde den 23 november 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen förväntas föreslå kommunfullmäktige att flytta
grunduppdraget gällande mark- och exploatering från tekniska nämnden till
kommunstyrelsen. Om förslaget antas i kommunfullmäktige behöver tekniska
nämndens reglemente ändras utifrån beslutet.

Tekniska förvaltningen har upprättat ett nytt förslag till reglemente för tekniska
nämnden.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att föreslå
kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för tekniska nämnden daterat den
26 oktober 2021.

Reservationer
Jörgen Karlsson (S) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån till sitt eget
yrkande.

Beslutsunderlag
Reglemente för tekniska nämnden 2019, antagen av kommunfullmäktige den 23
april 2020
Förslag Reglemente för tekniska nämnden 2021, daterat 2021-10-26
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-11-02

Yrkanden
Håkan Josefsson (C) yrkar: att man behandlar ärendet på tekniska nämndens
extra sammanträde den 23 november 2021.

Jörgen Karlsson (S) yrkar: att tekniska nämnden beslutar enligt förslag till
beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition sitt eget yrkande och Jörgen Karlssons (S)
yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt Håkan Josefssons (C)
yrkande.

Omröstning begärs.Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röster för Håkan Josefssons (C) yrkande
Nej-röster för Jörgen Karlssons (S) yrkande

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för Håkan Josefssons (C) yrkande och 3 nej-röster för Jörgen
Karlssons (S) yrkande beslutar tekniska nämnden enligt Håkan Josefssons (C)
yrkande.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2021.46


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-11-02 10(15)

Tn §106, forts.

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



        

      

           
   

           
       

          
        

  

 
 

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-11-02 11(15)

Tn §107 Dnr: TN.2021.9 1.4.1

Uppföljningsrapport 3 (U3) januari till oktober 2021 med
helårsprognos

Beslut
Tekniska nämnden godkänner Uppföljningsrapport 3 (U3) 2021.

Ärendebeskrivning
Uppföljning avser perioden 1 januari till 31 oktober 2021. I uppföljningen
hanteras grunduppdraget och ekonomin.

Tekniska nämndens arbetsutskott har den 19 oktober 2021 beslutat att föreslå
tekniska nämnden att godkänna Uppföljningsrapport 3 (U3) 2021.

Beslutsunderlag
Uppföljning 3, 2021, Teknisk nämnd, daterad den 12 oktober 2021
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 19 oktober, §48

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-11-02 12(15)

Tn §108 Dnr: TN.2021.44 2.6.1

Information om upphandling av varor och tjänster 2022

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att notera lämnad information.

Ärendebeskrivning
Redogörelse lämnas för upphandlingar av varor och tjänster för tekniska
förvaltningen enligt upprättad förteckning. Huvuddelen av dessa genomförs med
stöd och hjälp från upphandlingsenheten.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att notera lämnad
information.

Beslutsunderlag
Förteckning över upphandlingar Gislaveds kommun, upprättad 2021-10-25
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-11-02

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2021.44


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-11-02 13(15)

Tn §109 Dnr: TN.2021.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut 2021

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut har fattats av tekniska förvaltningen under perioden
2021-09-28 - 2021-10-25

1.2 Beslut om utlämnande av allmän handling

6.16 Yttrande över bygglov

9.1 Föreskrifter och lokala trafikföreskrifter

9.4 Parkeringstillstånd

9.10 Beslut om vägvisning

9.11 Förordnande av parkeringsvakt

6.1 Grävtillstånd

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att lägga
delegationsbesluten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Anmälan om delegationsbeslut till Tn 2021-11-02
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-11-02

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-11-02 14(15)

Tn §110 Dnr: TN.2021.5 1.2.7

Meddelanden 2021

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att notera lämnad information.

Ärendebeskrivning
Följande beslut meddelas nämnden:

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06
§264 Sammanträdesplan 2022

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att notera lämnad
information.

Beslutsunderlag
Meddelanden till Tn 2021-11-02
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-11-02

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-11-02 15(15)

Tn §111 Dnr: TN.2021.3

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2021

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun använder systemet Tyck till där allmänheten kan lämna
synpunkter och klagomål till de kommunala förvaltningarna. Systemet ska hjälpa
till att identifiera brister och att förbättra verksamheten.

Tekniska förvaltningschefen redogör för inkomna synpunkter och klagomål
under oktober 2021 och hur förvaltningen hanterat dem.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att lägga
redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Postlista Tyck till V39-42, oktober 2021
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-11-02

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande


