
&GISLAVEDS 
- KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2020-11-03

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-15.23, med ajournering mellan kl. 14.32-14.46.

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

Övriga deltagande Ismeta Hasic, nämndsekreterare
Va-chef, §81, (deltar på distans)
Ria Andersson, mark- och exploateringschef, §83, (deltar på distans)
Gert Rydkvist, ekonom, §82
Christina Petersson, trafikutredare, §84
Magnus Töreland, personalrepresentant

Utses att justera Anders Nilsson

Justeringens Tekniska förvaltningen torsdagen den 5 november 2020
plats och tid

Under- Paragrafer 80 - 90
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Ismeta Hasic

Ordförande ……………………………………………………………………

Håkan Josefsson

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

Anders Nilsson

Organ

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2020-11-03 Paragrafer 80 - 90

Datum för
anslags uppsättande 2020-11-06

Datum för
anslags nedtagande 2020-12-02

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Tekniska förvaltningen

…………………………………………….
Ismeta Hasic

Utdragsbestyrkande

https://14.32-14.46
https://13.00-15.23
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Tn §80 Dnr: TN.2020.1 1.2.1

Godkännande av extra/utgående ärenden 2020

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att följande ärenden utgår vid dagens sammanträde:

· TN.2019.37, Information om Skötselplan för tätortsnära natur 2021
· TN.2020.2, Information om MEX-ärenden 2020
· TN.2020.45, Intern kontroll 2021- Workshop riskanalys
· TN.2020.12, Information om upphandling av varor och tjänster 2021
· TN.2020.6, Anmälan om delegationsbeslut 2020
· TN.2020.4, Meddelanden 2020
· TN.2020.11, Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2020.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.11
https://TN.2020.12
https://TN.2020.45
https://TN.2019.37


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
3

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Tn §81 Dnr: TN.2020.49 1.2.1

Riktlinjer för amorteringsplan gällande VA-avgifter

Beslut
Tekniska nämnden antar Riktlinjer för avbetalning av anläggningsavgift, daterad
2020-10-13 att gälla fr om 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Enligt 35 § vattentjänstlagen ska avgifterna enligt taxa betalas på begäran till

kommunen eller huvudmannen, efter beslut av kommunen, men

kommunen/huvudmannen har möjlighet att gå med på en fördelning av

anläggningsavgiften på årliga betalningar (max 10 år) enligt 36 § vattentjänstlagen

om:

· avgiften är ekonomiskt betungande för fastigheten,

· fastighetsägaren begär fördelning av avgiften, och

· fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet

Tekniska förvaltningen har tagit fram nya riktlinjer som ska tillämpas vid beslut om
avbetalning av anläggningsavgift enligt amorteringsplan.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för avbetalning av anläggningsavgift, daterad 2020-10-13
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-10-19, §45

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.49
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Tn §82 Dnr: TN.2020.8 1.4.1

Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2020

Beslut
Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonomen redogör för tekniska förvaltningens kostnader och intäkter per den 31
oktober 2020.

Beslutsunderlag
Utfall drift skattefinansierat 2020-10-31, daterat 2020-11-03
Utfall drift VA 2020-10-31, daterat 2020-11-03
Utfall investeringar skattefinansierat 2020-10-31, daterat 2020-11-03
Utfall investeringar VA per 2020-10-31, daterat 2020-11-03
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-11-03

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Tn §83 Dnr: TMEX.2020.22 4.3.2

Exploateringsavtal gällande exploateringsområdet Uvekull 5:1 m.fl

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat
exploateringsavtal gällande exploateringsområdet inom Uvekull 5:1 m.fl.

Ärendebeskrivning
Till grund för exploateringsavtalet ligger förslag till detaljplan för Uvekull 5:1 m.fl.
inom Västra industriområdet i Smålandsstenar. Detaljplanens syfte är att utöka
byggrätten för industriändamål, skapa skyddszon mellan industriområdet och
bostadsområdet samt för att skapa möjlighet till omdirigering av tung trafik inom
Smålandsstenars tätort.

Syftet med exploateringsavtalet är för att reglera skyldigheter, rättigheter samt
kostnadsfördelningen för genomförandet av exploateringsområdet mellan
exploatören och kommunen.

Beslutsunderlag
Exploateringsavtal gällande exploateringsområdet inom Uvekull 5:1 m.fl.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-10-19, §42

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen, mark- och exploatering

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TMEX.2020.22
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Tn §84 Dnr: TN.2020.53 4.9.1.1

Information om riktlinjer för kommunal parkeringsövervakning i
Gislaveds kommun

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Trafikutredaren lämnar information om framtagande av de riktlinjer som ska gälla
för parkeringsövervakningen i Gislaveds kommun.

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

Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer för kommunal parkeringsövervakning, daterat den 23 oktober
2020
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-11-03

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.53
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Tn §85 Dnr: TN.2020.48 4.2.2

Remiss om Detaljplan för del av Gislaved 1:5, Skomakargärdet Etapp 2,
i Gislaved

Beslut
Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens yttrande som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöförvaltningen har skickat detaljplan för del av Gislaved 1:5,
Skomakargärdet Etapp 2 i Gislaved på samråd till kommunens olika nämnder som
bereds tillfälle att lämna synpunkter/yttranden senast den 18 november 2020.

Planområdet är beläget i södra delen av Gislaveds tätort och gränsar i norr till
bostadsområdet Skomakargärdet och i öster till bostadsområdet Sörgården. I
väster gränsar planområdet till naturmark (skydd mot industriområde) som består
av tät blandskog. I söder avslutas planområdet där befintlig luftledning tar vid. Den
fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Gislaved som är antagen av
kommunfullmäktige 2011 pekar ut att aktuellt planområde ska planläggas som ett
bostadsområde. Planens syfte är att planförslaget upprättas för att pröva
möjligheten att planlägga för nya bostäder på Skomakargärdet inom del av
fastigheten Gislaved 1:5 i Gislaved. Förslaget möjliggör för att olika former av
bostadsbebyggelse skall kunna inrymmas inom planområdet.

Tekniska förvaltningen har mottagit bygg- och miljönämndens samrådsförslag och
har nedan förslag till yttrande:

Gata och trafik
I plankartan finns det två stycken vändplatser vilka bedöms som för

små där man anser att en sopbil kommer få det svårt att vända i området.

Tekniska förvaltningens förslag är att se över samtliga vändplan och den

rekommenderade storleken är minst 16 meter i diameter.

Mark och exploatering
Mark- och exploateringsenheten vill att illustrationslinjerna som finns i plankartan
tas bort.

Park
I en ny detaljplan bör man se vilka träd som finns på plats och vilka som har

förutsättning att bli bra framtidsträd. Träden ska vara friska och även ha en

förväntad lång livslängd.

De markerade träden 1 och 2 i plankartan är aspar och de inventerades som

skyddsvärda träd år 2011. I plankartan är träden placerade precis i tomtgräns.

Därför anser vi att de inte bör skyddas i planen av den anledningen att när man

bygger huset och anlägger trädgården kommer rötterna att grävas av. Detta

kommer leda till att trädet skadas och risk finns för rotskott i naturområdet och

inne i trädgården. Hanteringen kommer troligen förkorta livet för trädet.

Träd nummer 3 i plankartan är en stor björk och redan döende. Den bör tas ner,

alternativt göras om till högstubbe, för att inte riskera personskador.

Träd nummer 4 i plankartan är en stor rönn som har blåst omkull.

Tn §85, forts.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.48
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Träd nummer 5 i plankartan går att spara om man verkligen tycker att den är

värdefull. Det finns flera andra träd som uppfyller samma krav på skyddsvärde som

är bättre lämpade nu när detta område ska bli bebyggt.

I området finns ek och andra stora aspar som står bra till. En fin tall vid infarten till

sydöstra området och här finns även sälg som gör stor nytta för insektslivet tidigt

på våren.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning
Plankarta
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-10-19, §41

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljöförvaltningen
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Tn §86 Dnr: TN.2020.8 1.4.1

Uppföljningsrapport 3 (U3) januari till oktober 2020 med helårsprognos

Beslut
Tekniska nämnden godkänner Uppföljningsrapport 3 (U3) 2020.

Ärendebeskrivning
Uppföljning avser perioden 1 januari till 31 oktober 2020. I uppföljningen hanteras
grunduppdraget och ekonomin.

Beslutsunderlag
Uppföljning 3, 2020, Teknisk nämnd, daterad 2020-10-14
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-10-19, §46

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Tn §87 Dnr: TN.2020.28 4.6.1.1

Investeringsplan för gatubelysning 2021

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet till tekniska förvaltningen för
ytterligare handläggning.

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.

· 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 Fagerhult 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.

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
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-10-19, §43

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen, tekniska chefen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2016.66
https://TN.2020.28
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Tn §88 Dnr: TN.2020.47 1.3.1

Sammanträdesdagar för tekniska nämnden 2021

Beslut
Tekniska nämnden fastställer följande sammanträdesdagar för arbetsutskottet

Tisdagen den 2 februari
Tisdagen den 2 mars
Tisdagen den 23 mars
Tisdagen den 27 april
Tisdagen den 25 maj
Tisdagen den 24 augusti
Tisdagen den 21 september
Tisdagen den 19 oktober
Tisdagen den 23 november

Samt att fastställa följande sammanträdesdagar för tekniska nämnden

Tisdagen den 16 februari
Tisdagen den 16 mars
Tisdagen den 13 april
Tisdagen den 11 maj
Tisdagen den 8 juni
Tisdagen den 7 september
Tisdagen den 5 oktober
Tisdagen den 2 november
Tisdagen den 7 december

Samt att samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 och att presidiet i samförstånd
kan ändra sammanträdesdag.

Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag på sammanträdesdagar för tekniska
nämnden och dess arbetsutskott för år 2021.

Respektive reglemente reglerar vad som gäller för sammanträdesdag utöver
fastställd sammanträdesplan.

Beslutsunderlag
Förslag Sammanträdesplan 2021, daterat 2020-10-12
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-10-19, §44

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.47
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Tn §89 Dnr: TN.2020.10 4.18

Information om investeringsprojekt 2020

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Tekniska chefen översänder en presentation till tekniska nämnden om
pågående projekt.

Beslutsunderlag
Rapportering investeringsprojekt till Tn 2020-11-03
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-11-03

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.10
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Tn §90 Dnr: TN.2020.7 1.2.2

Övriga frågor 2020. Uppdrag om rondell utsmyckning

Beslut
Tekniska nämnden ger tekniska chefen i uppdrag att se om det finns möjlighet att
genomföra rondell utsmyckning i begränsad mån.

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen, tekniska chefen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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