
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2022-05-17

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 - 14.30

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

Övriga deltagande Susanne Norberg, tillförordnad teknisk chef
Ann-Louis Kanth Ericsson, stabschef
Katti Hansson, ekonom, §30
Christina Petersson, trafikutredare, §§31,32,33
Magnus Töreland, personalrepresentant

Utses att justera Charlotta Saras Skarphagen (S)

Justeringens
plats och tid

Tekniska förvaltningen torsdagen den 19 maj 2022

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 30 - 37

Ann-Louis Kanth Ericsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Håkan Josefsson

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

Charlotta Saras Skarphagen (S)

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

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2022-05-17 Paragrafer 30 - 37

Datum för
anslags uppsättande 2022-05-20

Datum för
anslags nedtagande 2022-06-15

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska förvaltningen

Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN
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2022-05-17

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §30 Dnr: TN.2022.6 1.4.1

Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2022

Beslut
Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Stabschefen tillsammans med ekonomen redogör för tekniska förvaltningens
kostnader och intäkter per den 30 april 2022.

Beslutsunderlag
Kommentarer till ekonomisk uppföljning per 30 april 2022 TN, daterad 13 maj
2022
Månadsuppföljning per den 30 april 2022
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-05-17

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §31 Dnr: TT.2022.39 4.6.4.2

Redovisning av ansökningar av vägbidrag för enskilda vägar 2022

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

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. Detta för att ansökan ska prövas under
innevarande år. Det är tänkt att den regeln ska leda till bättre framförhållning
gällande bidragsgivningens ekonomi. Ansökningar som inkommer efter den 31
mars prövas under nästkommande år.

Fram till den 31 mars har tekniska förvaltningen fått in bidragsansökningar, från
statsbidragsberättigade enskilda vägar, som motsvarar ett preliminärt
bidragsbelopp om 345 tkr för Gislaveds kommun. Det finns också ansökningar
som behandlas hos Trafikverket och som troligen inkommer till Gislaveds
kommun under året. Dessa motsvarar ett preliminärt bidragsbelopp om ca 118
tkr. Utöver det förväntas fler ansökningar om bidrag för underhållsgrusning, som
utförts på övriga enskilda vägar, att inkomma.

Det årliga driftbidraget för år 2022 till statsbidragsberättigade enskilda vägar
uppgår preliminärt till ca 2 511 tkr, om kostnadsindex blir 5 %.

Kostnaden för vägbidrag 2022 förväntas i dagsläget bli totalt ca 2 926 tkr, vilket inte
ryms inom tekniska nämndens budget, som är 2 715 tkr för vägbidrag 2022.

Beslutsunderlag
Sammanställning över inkomna bidragsansökningar 2022, daterad 2022-04-21
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-05-17

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §32 Dnr: TN.2022.23 4.2.2

Detaljplan för del av fastigheterna Uvekull 1:5 och 1:8 inom
Hörsjöområdet i Smålandsstenar. Yttrande

Beslut
Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens yttrande som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöförvaltningen har skickat detaljplan för del av fastigheterna
Uvekull 1:5 och 1:8 inom Hörsjöområdet i Smålandsstenar på samråd till
kommunens olika nämnder. Tekniska nämnden bereds därför tillfälle att lämna
synpunkter senast den 20 maj 2022.

Syftet med detaljplanen är att pröva och säkerställa markanvändningen för
idrottsändamål och möjliggöra ytterligare byggrätter för Smålandsstenars
Tennisklubb (STK) inom Hörsjöområdet i Smålandsstenar. Detaljplanen
möjliggör en exploateringsgrad på högst 50 % byggnadsarea inom
användningssområdet. Förslaget till detaljplan släcker ut delar av fritidsområde
och allmän platsmark (park, plantering eller naturmark), och möjliggör för
ändamålet idrottsanläggning.

Infarten till tennisanläggningarna sker idag från söder via Villagatan och
Hörsjögatan, men detaljplanen möjliggör även en angöring för biltrafik från norr
via Domargatan till planområdet.

Biltrafik till badet och campingplatsen blandas idag med övriga cykel- och
gångtrafikanter genom infart söderifrån på den smala Hörsjögatan. För att
minska och begränsa biltrafik via Hörsjögatan planerar kommunen att skapa
angöring, till camping och bad inom Hörsjöområdet, via Domargatan.
Planförslaget möjliggör även utbyggnad av vändplan och parkeringsplats i södra
delen av området, som då föreslås bli allmän platsmark.

Tekniska förvaltningen har mottagit bygg- och miljönämndens samrådsförslag
och har tagit fram ett förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens förslag till yttrande, daterat den 27 april 2022
Samrådsremiss
Planbeskrivning
Plankarta
Tekniska nämndens arbetsutskott den 3 maj 2022, §13

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljöförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Tn §33 Dnr: TN.2022.17 1.2.6

Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp,
Samrådsremiss

Beslut
Tekniska nämnden antar samrådsyttrande över fördjupad översiktsplan för
Gislaved och Anderstorp.

Ärendebeskrivning
Det pågår ett arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Gislaved och
Anderstorp. Nu är förslaget på fördjupad översiktsplan ute på samråd hos
berörda. Därmed ges tekniska nämnden möjlighet att yttra sig om förslaget.

Huvudsyftet med förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och
Anderstorp är att uppfylla ÖP16 ställningstagande och planeringsdirektivet 2020
med plan 2021-2023. I gällande översiktsplan ÖP16 framgår det att Anderstorp
och Gislaved ska samplaneras och planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2023 ger
uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplan för Gislaved och Anderstorp
för att möjliggöra samplanering av orterna. Anledningen med att samplanera
orterna är att de ligger nära varandra och börja växa samman genom
verksamhetsområden som finns mellan och i anslutning till orterna.
Servicenäringarna i Gislaved och Anderstorp kompletterar varandra vilket gör
dem starka i förhållande till andra orter. Orterna har gemensamt arbets- och
bostadsmarknad samt teknisk försörjning. Dessutom pekar förslaget ut en
långsiktig hållbar utveckling av Gislaved och Anderstorp.

Beslutsunderlag
Samrådsremiss
Planbeskrivning för fördjupning av översiktsplanen Gislaved och Anderstorp
Tekniska nämndens samrådsyttrande över fördjupad översiktsplan för Gislaved
och Anderstorp daterad den 21 april 2022
Tekniska nämndens arbetsutskott den 3 maj 2022, §14

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, hållbar utveckling
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Tn §34 Dnr: TN.2022.22 1.9.1

Remiss av åtgärdsprogrammet vattnets miljömål 2023-2027. Yttrande

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta tekniska förvaltningens yttrande som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelserna har i uppdrag att genomföra de nationella miljömålen på regional
nivå. I Jönköpings län sker detta genom att regionala åtgärdsprogram som omfattar
grupper av miljömål tas fram. Ett förslag till regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag
och Grundvatten av god kvalitet, kallat Vattnets miljömål, har tagits fram i samverkan
med representanter från kommuner och andra aktörer i länet. Åtgärderna är
riktade till olika aktörer i länet men huvuddelen av åtgärderna berör kommunerna.
Avsikten är att de olika utpekade aktörerna ska göra åtaganden för vilka åtgärder
som man förbinder sig att genomföra under programperioden 2023-2027.

Länsstyrelsen önskar i remissen få svar på följande frågor:

1. Avser föreslagna ansvariga aktörer att genomföra de åtgärder som föreslås i
remissen?

Om inte, motivera gärna varför.

2. Vilka åtgärder är inte tillräckligt högt prioriterade för att ingå i det slutliga
programmet?

3. Finns det andra åtgärder utöver de som ingår i remissen som bör ges högre
prioritet och ingå i programmet?

Ett kommungemensamt yttrande kommer att lämnas av kommunstyrelsen i
Gislaveds kommun. Eftersom de föreslagna åtgärderna berör fler olika nämnders
ansvarsområden så behöver kommunstyrelsen inför sitt yttrande få berörda
nämnders och bolags synpunkter på åtgärderna och vad man från respektive
nämnd avser att genomföra av åtgärdsförslagen.

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett yttrande över åtgärdsprogrammet med
positivt ställningstagande till de flesta föreslagna åtgärderna.

Beslutsunderlag
Remiss av åtgärdsprogrammet vattnets miljömål 2023-2027
Vattnets miljömål-remiss
Tekniska förvaltningens remissyttrande daterat den 27 april 2022
Tekniska nämndens arbetsutskott den 3 maj 2022, §12

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Tn §35 Dnr: TN.2022.4 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut 2022

Beslut
Tekniska nämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut har fattats av tekniska förvaltningen under perioden
2022-04-12 - 2022-05-09

9.9 Väghållarbeslut

9.7 Yttrande trafikreglernade åtgärder

9.6 Blomlådor

9.4 Parkeringstillstånd

9.1 Trafikförordningen

Beslutsunderlag
Anmälan om delegationsbeslut till Tn 2022-05-17
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-05-17

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §36 Dnr: TN.2022.3

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2022

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
april 2022 och hur förvaltningen hanterat dem.

Beslutsunderlag
Postlista Tyck till V14-V17, april 2022
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-05-17

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §37 Dnr: TN.2022.5 1.2.7

Meddelanden 2022

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Följande beslut meddelas nämnden:

Kommunfullmäktige den 28 april 2022
§59 Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2021 för

kommunens verksamhet

Kommunstyrelsen den 4 maj 2022
§144 Regler för inköp och upphandling

Beslutsunderlag
Meddelanden till Tn 2022-05-17
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-05-17

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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