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-KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2020-12-08

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 - 17.00, med ajournering mellan kl 14.35-14.58.

Beslutande Håkan Josefsson (C), ordförande
Johan Larsson (C)
Per Lorentsson (M)
Sandy Lind (WeP)
Jörgen Karlsson (S)
Charlotta Saras Skarphagen (S)
Anders Nilsson (SD)

Övriga deltagande Peter Edvinsson, teknisk chef
Ismeta Hasic, nämndsekreterare
Vigan Oruci, planarkitekt, §91, (deltar på distans)
Ria Andersson, mark- och exploateringschef, §§92, 93, (deltar på distans)
Christina Petersson, trafikutredare, §§91,94,95,96 (deltar på distans)
Gert Rydkvist, ekonom, §97
Hans Engström, mark- och exploateringslots, §98, (deltar på distans)
Gunnar Gustavsson, miljöingenjör, §99, (deltar på distans)
Magnus Töreland, personalrepresentant

Utses att justera Charlotta Saras Skarphagen

Justeringens Tekniska förvaltningen torsdagen den 10 december 2020
plats och tid

Under- Paragrafer 91 - 110
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Ismeta Hasic

Ordförande ……………………………………………………………………

Håkan Josefsson

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

Charlotta Saras Skarphagen

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

Organ Tekniska nämnden

Paragrafer 91 - 110Sammanträdesdatum 2020-12-08

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2020-12-11 anslags nedtagande 2021-01-01

Förvaringsplats Tekniska förvaltningen
för protokollet

Underskrift

…………………………………………….
Ismeta Hasic

Utdragsbestyrkande

https://14.35-14.58


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(1)

Tn §91 Dnr: TN.2019.29 4.2.2

Information om detaljplan för Uvekull 5:1 m.fl. i Smålandsstenar

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Weland AB är beställare av detaljplanen för Uvekull 5:1 m.fl. inom Västra
industriområdet i Smålandsstenar.

Bygg- och miljönämndens utskott beslutade, den 17 november 2020, att ställa
ut förslaget till detaljplan för graskning. Förslaget är utställt för granskning fram
till den 15 januari 2021. Detaljplanen genomförs med utökat planförfarande
vilket innebär att kommunfullmäktige fattar beslut om antagande.

Planförslaget syftar till att skapa möjligheter att utveckla den industriella
verksamheten i Västra industriområdet. Detaljplanen skapar också en tydligare
avgränsning med ett funktionellt skydd mellan industrikvarter och närliggande
bostadsområden. Planförslaget innehåller också möjligheter för att skapa en
bättre trafikmiljö. Planförslaget förutsätter till stora delar att den planerade
Haghultsleden byggs ut.

Tekniska nämnden har yttrat sig över detaljplanen den 18 juni 2019, under
samrådsskedet och hänsyn har tagits till nämndens synpunkter så långt det varit
möjligt. Förslaget har dock förändrats avseende några punkter efter
samrådsskedet. Planarkitekten redogör för de föreslagna förändringarna och
detaljplanen i sin helhet.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning Uvekull 5:1 mfl för granskning
Plankarta Uvekull 5:1 för granskning
Samrådsredogörelse Uvekull 5:1 för granskning
Tekniska nämndens protokoll 2019-06-18, §83
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-12-08

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2019.29


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(1)

Tn §92 Dnr: TN.2018.14

Ställplats för husbilar på marknadsplatsen i Gislaved

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen ansöker om att förlänga bygglovet
med 5 år samt att en ny placering utreds i samband med ny detaljplan för tivoli
området i kommunens vision Mötesplatsen vid Nissan.

Ärendebeskrivning
Marknadsplatsen i Gislaved belägen på fastigheten Gislaved 2:29, används idag
som ställplats för husbilar med stöd av det tillfälliga bygglovet som beslutades av
Bygg- och Miljönämnden den 27 augusti 2018 BM§ 144. Det tillfälliga bygglovet
går ut 5 juni 2023. När bygglovet inte går att förlänga längre (2028), måste
ställplatsen omlokaliseras till en annan plats.

I linje med realiseringsarbete av Gislaved 2040, mötesplatsen vid Nissan, tittar
vi på möjligheten av att omlokalisera ställplats för husbilar i Gislaved.

I dokumentet Gislaved 2040, Mötesplatsen vid Nissan, redogjordes möjligheten
för omlokalisering av ställplats för husbilar. I visionen finns en ny ställplats
utpekad på Tivoliplanen i det norra området mellan Mårtensgatan och Nissan.
Ställplatsen lokaliseras i närheten av Vattentorget och den service som behövs
avses kommer finnas där.

Omlokaliseringen kan ske med tillfälligt bygglov för ändamålet, och säkras
genom ändring av detaljplan i området.

Beslutsunderlag
Översiktskarta över framtida samt nuvarande ställpalats för husbilar
Skiss över framtida Tivoliparken/ställplats ur Gislaved 2040
Gislaved vision 2040
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-11-24, §48

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2018.14


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(1)

Tn §93 Dnr: TN.2018.57

Utredning kring cirkusars möjlighet att nyttja kommunal mark

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna utredningen och överlämna den till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Till Gislaveds kommun kommer årligen ett antal cirkusar på besök. Flera av
dessa har djur med sig som en del av underhållningen. S, M och MP föreslår i en
skrivelse, daterad 13 september 2017, att Gislaveds kommun inte ska ta emot
cirkusar med vilda eller exotiska djur. De anser att denna form av djurhållning
inte hör hemma i dagens Sverige och Gislaved.

I och med skrivelsen beslutade kommunstyrelsen den 13 september 2017,
§247, att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att neka
cirkusar med icke domesticerade djur, att nyttja kommunal mark.

I den utredningen som gjordes år 2018, kom vi fram till att det saknades
verktyg för att neka cirkusar med icke domesticerade djur, att nyttja kommunal
mark. Tekniska nämnden beslutade den 17 december 2018, § 120, att
återremittera ärendet till tekniska förvaltningen för ytterligare utredning.

Tekniska förvaltningen har idag kommit fram till att:
- i Djurskyddsförordning (2019:66), 3 kap. 3 § 1-2:a stycket, att förbudet avses
endast om offentlig förevisning av djur i burar samt förbud om offentlig
förevisning av domesticerade djur.

- Genom stöd i Ordningslagen (1993:1617), 3 kap. § 2, kan Kommunen neka en
ansökan om tillstånd för att tillfälligt använda en offentlig plats, än ändamålet,
och därmed får tillstånd inte meddelas. Detta skulle kunna användas vid
ansökan om tillstånd att använda offentlig plats för cirkusar, även med icke
domesticerade djur.

- Skulle tillståndet avse annan kvartersmarkmark än som avses i Ordningslagen
(1993:1617) 1 kap. 2 § 1a st 3, så regleras detta enligt JB kap.7 samt kap.11.
Upplåtelsen sker i enlighet med vad jordägaren tillåter samt villkor, därmed är
fastighetsägarens äganderätt är skyddad.

-En revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gislaveds kommun
med ett tillägg om cirkusar med icke domesticerade djur, med fördel kan
användas som stöd i beslut vid yttrande om användning av kommunala offentliga
platser.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-13, §247
Tekniska nämndens protokoll 2018-12-17, §120
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-11-24, §49

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2018.57


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(2)

Tn §94 Dnr: TT.2020.29 4.6.4.2

Redovisning ansökningar av vägbidrag för enskilda vägar 2020

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att verkställa
utbetalning om vägbidrag enligt sammanställning över inkomna
bidragsansökningar, daterad den 4 december 2020, samt att göra avsteg från
gällande bestämmelser om bidrag för enskild väghållning och betala ut bidrag
för den ansökan om särskild drift som inkom den 25 november 2020 och som
motsvarar ett bidragsbelopp om 26 625 kr.

Ärendebeskrivning
För beviljande av vägbidrag måste tekniska nämnden följa de allmänna
bestämmelser om bidrag till enskild väghållning, som är beslutade av
kommunfullmäktige. Avseende nybyggnads- och iståndsättningsåtgärder
(särskild drift), som utförs på statsbidragsberättigade enskilda vägar, ska
ansökan om vägbidrag inkomma senast den 31 mars. Ansökningar som
inkommer efter den 31 mars prövas under nästkommande år.

Tekniska förvaltningen har, fram till den 31 mars 2020, fått in
bidragsansökningar som motsvarar ett bidragsbelopp om ca 533 tkr, att
betala för Gislaveds kommun. Dessutom förväntas ytterligare några
ansökningar om bidrag för underhållsgrusning, som utförts på övriga enskilda
vägar, att inkomma.

Det årliga driftbidraget för år 2020 till statsbidragsberättigade enskilda vägar
kommer att uppgå till ca 2 185 tkr.

Kostnaden för vägbidrag 2020 kan förväntas bli totalt ca 2 757 tkr, vilket är
ca 87 tkr mer än vad som ryms i budget för vägbidrag.

Tekniska förvaltningen har tidigare beviljat och betalat ut bidrag till de
vägsamfälligheter som inkommit med sin ansökan under år 2019. Hittills utbetalda
vägbidrag för särskild drift under 2020 motsvarar ett bidragsbelopp om ca 290
tkr. Resterande ansökningar, som omfattar ca 260 tkr i bidragsbelopp och som
inkommit före den 31 mars, väntar ännu på beslut. Detta eftersom medel i budget
för vägbidrag inte räckte för utbetalning, enligt tekniska nämndens beslut den 9
juni 2020.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens protokoll 2020-06-09, Tn §41
Sammanställning över inkomna bidragsansökningar 2020, daterad 2020-12-04
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-11-24, §50

Yrkanden
Håkan Josefsson (C) yrkar: att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att verkställa
utbetalning om vägbidrag enligt sammanställning över inkomna
bidragsansökningar, daterad den 4 december 2020, samt att göra avsteg från
gällande bestämmelser om bidrag för enskild väghållning och betala ut bidrag
för den ansökan om särskild drift som inkom den 25 november 2020 och som
motsvarar ett bidragsbelopp om 26 625 kr.

Per Lorentsson (M) yrkar: bifall till Håkan Josefssons (C) yrkande.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TT.2020.29


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 2(2)

Tn §94, forts.

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

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(1)

Tn §95 Dnr: TN.2020.53 4.9.1.1

Riktlinjer för kommunal parkeringsövervakning i Gislaveds kommun

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till riktlinjer för kommunal
parkeringsövervakning i Gislaveds kommun, daterat den 23 oktober 2020, att
gälla från och med den 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2020 att införa kommunal
parkeringsövervakning. Tekniska nämnden kommer att ansvara för
parkeringsövervakningen och ska också besluta om riktlinjerna.

Riktlinjer för kommunal parkeringsövervakning är ett hjälpmedel för att tillse
att övervakningen prioriteras i enlighet med kommunens intentioner.
Trafikfarliga felparkeringar har högre prioritet än t.ex. överträdelse av
tidsbegränsning. I riktlinjerna finns också angivet exempelvis omfattning av
parkeringsövervakningen, hur ofta uppföljning ska ske och hur uppdraget ska
genomföras.

Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer för kommunal parkeringsövervakning, daterat 2020-10-23
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-11-24, §51

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.53


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(1)

Tn §96 Dnr: TT.2020.129 4.9.1.1

Förordnande av parkeringsvakter

Beslut
Tekniska nämnden delegerar till förvaltningschefen att besluta om att förordna
parkeringsvakter i Gislaveds kommun, i enlighet med lag (1987:24) om
kommunal parkeringsövervakning m.m. 6 § punkt 5.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2020, § 129, att införa
kommunal parkeringsövervakning i Gislaveds kommun. De har också gett
tekniska nämnden i uppdrag att ansvara och besluta om parkeringsövervakning
från och med den 19 november 2020.

Enligt Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning, § 6, gäller
att parkeringsvakter ska förordnas av kommunen.

Securitas Sverige AB är vårt upphandlade bevakningsföretag där det även ingår i
avtalet att utföra parkeringsövervakning i Gislaveds kommun. Förordnade
parkeringsvakter ska vara anställda av Securitas Sverige AB.

Övervakning av parkeringsregler kräver utbildad personal som genomför
övervakningen på ett effektivt och juridiskt korrekt sätt. Securitas Sverige AB
har erfarenhet av liknande uppdrag i närliggande kommuner och möjlighet att
ordna med välutbildad personal för detta uppdrag. Utbildningen för kommunal
parkeringsövervakning följer Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om utbildning av parkeringsvakter, m.m. RPSFS 2002:1, FAP 759-1.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-11-24, §52

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen, förvaltningschef

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(1)

Tn §97 Dnr: TN.2020.8 1.4.1

Ekonomisk uppföljning per den 30 november 2020

Beslut
Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonomen redogör för tekniska förvaltningens kostnader och intäkter per den
30 november 2020.

Beslutsunderlag
Utfall investeringar 2020-11-30, daterad 2020-12-08
Utfall drift skattefinansierat 2020-11-30, daterad 2020-12-08
Utfall drift taxefinansierat VA 2020-11-30, daterad 2020-12-08
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-12-08

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(1)

Tn §98 Dnr: TN.2020.2 1.2.7

Information om MEX-ärenden 2020

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

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

Beslutsunderlag
Presentation MEX
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-12-08

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(1)

Tn §99 Dnr: TN.2017.37

Information om Rasjön

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har sedan 2008 varit involverade i arbete kring
utformning av utloppet ur Rasjön i norra delen av Gislaveds kommun. Vid två
tillfällen har ärendet varit uppe i mark- och miljödomstolen (2016 och 2020).
Vid första tillfället avslog domstolen kommunens ansökan om tillstånd.
Kommunen valde då att genomföra upphandling av ny konsult för utformning av
utskov och upprättande/inlämnande av ny ansökan. I början av 2020 lämnade
domstolen besked om datum för huvudförhandling vilken på grund av
coronapandemin sedemera flyttades till hösten. 20 november 2020 erhöll
kommunen en dom som innebär att tillstånd lämnats helt i enlighet med
kommunens ansökan.

Utdrag ur dom 2020-11-20
"Mark- och miljödomstolen lämnar Gislaveds kommun tillstånd till vattenverksamhet
enligt miljöbalken att inom fastigheterna Tunnabo 1:7, Gislaveds kommun och Palsbo
2:10, Vaggeryds kommun,

a. riva ut befintlig dammbyggnad,
b. anlägga en ny fördämning i form av ett fast överfall och genom detta
dämma det fria flödet i Rasjöns utlopp,

c. höja bäckbotten nedströms fördämningen på en sträcka av 25 meter
så att nivån ansluter till utskovets lägsta punkt,

d. anlägga en gångbro ovan utskovet."

Kommunen kommer (om domen inte överprövas) under lågflödesperiod
2021 (15 juli-15 sept) att riva ut det befintliga utskovet och ersätta detta med
ett nytt utskov som mer efterliknar ett naturligt utlopp. Det nya utskovet
kommer inte ha några regleringsfunktioner i form av sättare utan utformningen
av utskovet kommer medföra ett mer naturligt flöde till vattendraget Radan
och mindre variation av vattennivåer i Rasjön.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-12-08

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2017.37


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(1)

Tn §100 Dnr: TN.2019.46 1.3.2

Delegationsordning för tekniska nämnden 2021

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till delegationsordning för tekniska
nämnden, enligt förslag daterat den 11 november 2020, att gälla från den 1
januari 2021, samt

att tidigare beslut om delegation antagna av tekniska nämnden upphör att gälla
den 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen (2017:725) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott,
en ledamot, en anställd att fatta beslut på nämndens vägnar. Syftet med att
delegera är att avlasta nämnden främst i rutinärende. Om en nämnd vill
delegera sin beslutanderätt ska den klart ange vilka beslut som delegeras och
vem som ges möjlighet att fatta besluten.

Delegationsordning ska revideras då en del befattningar ändrats, tagits bort
eller tillkommit. I förslaget ligger också en del förändringar av själva
delegationen. Det gäller främst mark- och exploateringsfrågor samt trafikfrågor.

Beslutsunderlag
Delegationsordning för tekniska nämnden, förslag daterat 2020-11-11
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-11-24, §57

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2019.46


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(2)

Tn §101 Dnr: TN.2020.28 4.6.1.1

Investeringsplan för gatubelysning 2021

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att seriebyte av belysning i Broaryd, Burseryd och
Skeppshult byts till LED-armaturer, 4 stolpar utmed Fryebovägen i Anderstorp
tas ner samt att belysningsanläggningen i Fagerberg förnyas inom sammanhållen
bebyggelse samt att belysningsanläggningen i Bjärsved flyttas till 2022 års
investeringsplan.

Ärendebeskrivning
Enligt avtal mellan Gislaved Energi AB och tekniska förvaltningen ska
belysningssamråd hållas två gånger per år för att ta fram nästkommande års
investeringsbehov av belysning. Behovet redovisas till nämnden för beslut.

Gislaved Energi har överlämnat ett förslag angående reinvesteringsbehov för
2021.

Förändring av belysning finns förslag enligt nedan.

· Under 2021 kommer belysningen bytas till LED amarturer i Broaryd,
Burseryd och Skeppshult inom bifogad bilaga belysning 2020-11-18.

· 4 stolpar utmed Fryebovägen i Anderstorp har stort behov av
förnyelse. Enligt riktlinjer finns inte någon bebyggelse utmed sträckan
samt att det inte är sammanhållen bebyggelse.

· Belysningsanläggningen (10 stolpar) i Fagerberg har behov av förnyelse.
Enligt beslut TN.2016.66 så har Gislaved Energi fått uppdrag att byta ut
belysningen utmed väg 591. Däremot uppfylls inte kriterierna för
belysning på den enskilda vägen mot Mon varför den belysningen bör
utgå ur belysningsavtalet med Gislaved Energi AB.
Enligt nuvarande riktlinjer så ska belysningen inom sammanhållen
bebyggelse förnyas (11st stolpar) och belysningen norr om
sammanhållen bebyggelse utgår (4st stolpar).

· Belysningsanläggningen i Bjärsved har behov av förnyelse.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 11 januari 2017, § 2,
föreslå att den norra delen av belysningsanläggningen i Bjärsved ska
utgå ur belysningsavtalet med Gislaved Energi samt att den södra delen
av belysningsanläggningen i Bjärsved tillsvidare ska ingå belysningsavtalet
med Gislaved Energi. Enligt riktlinjer har förvaltningen inte varit i
kontakt med de boende i området för att få in synpunkter från dem.
Förvaltningen flyttar beslutet till nästa års investering (2022) för att
följa riktlinjerna.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för gatubelysning i Gislaveds kommun, antagna 2016-10-19
Avtal för gatubelysning gällande 2017-01-01 till 2021-12-31
Protokoll Tn 2017-01-25, §3
Protokoll Tnau 2017-01-11, §2
Bilaga belysning, daterad 2020-11-18
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-11-24, §56

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2016.66
https://TN.2020.28


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 2(2)

Tn §101, forts.

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
Gislaved Energi AB

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(1)

Tn §102 Dnr: TN.2020.45 1.5.2

Intern kontroll 2021- Riskanalys

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta tekniska förvaltningens förslag till riskanalys
2021 för tekniska nämnden.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade 22 oktober 2019 om rutiner och regler för intern
kontroll. Där framgår att nämnden varje år ska besluta om en riskanalys som en
del i framtagandet av en intern kontrollplan. En workshop med tekniska
nämnden var planerad , men ställdes in p g a den rådande situationen. En
uppdatering av 2020 års riskanalys är gjord.

Beslutsunderlag
Riskanalys 2021, daterad 2020-11-13
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-11-24, §55

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.45


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(1)

Tn §103 Dnr: TN.2020.57

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Södra Gussjön

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt fastighetsförteckning
daterad 2020-11-19.

Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda
människors hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta
om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas.

Vattentjänster
Förslaget omfattar följande vattentjänster:
· Vatten för normal hushållsanvändning (V)
· Spillvatten från normal hushållsanvändning (S)

Förslag till nytt verksamhetsområde
Verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten skapas för 39 fastigheter
i anslutning till befintligt ledningsnät.

Beslutsunderlag
Fastighetsförteckning S. Gussjön, daterad 2020-11-19
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-11-24, §54

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.57


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(1)

Tn §104 Dnr: TN.2020.59

Utökat verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Sunnaryd

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt karta Sunnaryd daterad
2020-11-24 och fastighetsförteckning Sunnaryd daterad 2020-11-24.

Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda
människors hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta
om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas.

Vattentjänster
Förslaget omfattar följande vattentjänster:
· Spillvatten från normal hushållsanvändning (S)

Förslag till nytt verksamhetsområde
Verksamhetsområde för allmänt spillvatten föreslås omfatta områden där
ledningsnät redan finns utbyggt.

Det geografiska området finns redovisat på karta och fastigheterna finns listade.

Beslutsunderlag
Karta Sunnaryd, daterad 2020-11-24
Fastighetsförteckning Sunnaryd, daterad 2020-11-24
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-12-08

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.59


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(1)

Tn §105 Dnr: TN.2020.56

Utökat verksamhetsområde i Skeppshult

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt karta daterad 2020-10-
22 och fastighetsförteckning daterad 2020-10-22.

Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda
människors hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta
om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas.

Tidigare verksamhetsområde
I Skeppshult finns ett tidigare beslutat verksamhetsområde, se bilaga daterad
2016-05-25.

Vattentjänster
Förslaget omfattar följande vattentjänster:
· Vatten för normal hushållsanvändning (V)
· Spillvatten från normal hushållsanvändning (S)

Förslag till nytt verksamhetsområde
Verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten utökas med fyra
fastigheter i anslutning till befintligt ledningsnät.

Det geografiska området finns redovisat på karta och fastigheterna finns listade.

Beslutsunderlag
Karta Skeppshult, daterad 2020-10-22
Fastighetsförteckning Skeppshult, daterad 2020-10-22
Tidigare beslutat verksamhetsområde Skeppshult, daterad 2016-05-25
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-11-24, §53

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.56


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(1)

Tn §106 Dnr: TN.2020.10 4.18

Information om investeringsprojekt 2020

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Tekniska chefen informerar om nya, pågående och avslutade projekt.

Beslutsunderlag
Rapportering investeringsprojekt till Tn 2020-12-08
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-12-08

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.10


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(1)

Tn §107 Dnr: TN.2020.6 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut 2020

Beslut
Tekniska nämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut har fattats av tekniska förvaltningen under perioden
2020-09-29 - 2020-11-30

5.1 Vägbidrag

6.19 Yttrande över bygglov

8 Personalärende

9.1 Föreskrifter enligt trafikförordningen

9.2 Dispens från LTF

9.4 Parkeringstillstånd

9.7 Yttrande trafikreglerande åtgärder

9.9-.9.10 Väghållarbeslut trafikreglerande åtgärder

6.1 Grävtillstånd

Beslutsunderlag
Anmälan om delegationsbeslut Tn 2020-12-08
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-12-08

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://9.9-.9.10


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(1)

Tn §108 Dnr: TN.2020.4 1.2.7

Meddelanden 2020

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Följande beslut meddelas nämnden:

Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-22
§129 Införande av kommunal parkeringsövervakning
§130 Taxor 2021
§125 Delårsbokslut, uppföljning 2 med helårsprognos 2020, hela kommunen
§140 Marktaxa för försäljning av småhustomter samt flerbostadshus

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2020-10-19
§47 Övriga frågor 2020

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2020-12-08
§90 Övriga frågor 2020. Uppdrag om rondell utsmyckning

Beslutsunderlag
Meddelanden till Tn 2020-12-08
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-12-08

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(1)

Tn §109 Dnr: TN.2020.11 1.5.4

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2020

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 och november 2020 och hur förvaltningen hanterat dem.

Beslutsunderlag
Postlista Tyck till V40-V48, oktober och november 2020
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-12-08

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.11


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-12-08 1(1)

Tn §110 Dnr: TN.2020.7 1.2.2

Övriga frågor 2020

Tekniska nämnden skickar ett stort tack till all personal på tekniska
förvaltningen för arbetet man gjort under 2020 och ett speciellt tack till park
enheten för det arbete man gjort med julbelysningen och ljusdekorationerna
runtom i Gislaveds kommun. Man har upplevt en positiv respons från invånarna
i Gislaveds kommun.

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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