
&GISLAVEDS 
-KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2020-10-06

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 - 16.45, med ajournering mellan kl. 14.22-14.30.

Beslutande Håkan Josefsson (C), ordförande
Johan Larsson (C)
Per Lorentsson (M), §§69-72
Sandy Lind (WeP)
Jörgen Karlsson (S)
Charlotta Saras Skarphagen (S)
Anders Nilsson (SD)

Övriga deltagande Peter Edvinsson, teknisk chef
Ismeta Hasic, nämndsekreterare
Sven Hedlund, stadsarkitekt, §69
Susanne Härenstam, utvecklingsledare, §69
Gert Rydkvist, ekonom, §70
Ulrika Frimodig Lust, stadsträdgårdsmästare, §71
Ria Andersson, mark- och exploateringschef, §72
Hans Engström, mark- och exploateringslots, §73
Gunnar Gustavsson, miljöingenjör, §69
Christina Petersson, trafikutredare, §69

Utses att justera Charlotta Saras Skarphagen

Justeringens Tekniska förvaltningen tisdagen den 6 oktober
plats och tid

Under- Paragrafer 69 - 79
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 69 - 79Sammanträdesdatum 2020-10-06

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2020-10-07 anslags nedtagande 2020-11-02

Förvaringsplats Tekniska förvaltningen
för protokollet

Underskrift

…………………………………………….
Ismeta Hasic

Utdragsbestyrkande

https://14.22-14.30
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-10-06

Tn §69 Dnr: TN.2019.9 2.2.3

Presentation av Gislaved 2040- mötesplatsen vid Nissan

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad presentation.

Ärendebeskrivning
Stadsarkitekten på bygg- och planenheten tillsammans med utvecklingsledaren på
avdelningen för hållbar utveckling presenterar visionen Gislaved 2040-
mötesplatsen vid Nissan.

Beslutsunderlag
Presentation Centrumutveckling Gislaved
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-10-06

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-10-06

Tn §70 Dnr: TN.2020.8 1.4.1

Ekonomisk uppföljning per den 30 september 2020

Beslut
Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Utfall investeringar per 2020-09-30, daterat 2020-09-30
Utfall drift per 2020-09-30 skattefinansierat netto, daterat 2020-09-30
Utfall drift per 2020-09-30 VA netto, daterat 2020-09-30
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-10-06

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-10-06

Tn §71 Dnr: TN.2019.59 1.2.6

Remiss om motion angående digital lekplats.Yttrande

Beslut
Tekniska nämnden återremitterar ärendet till tekniska förvaltningen för ytterligare
utredning.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har inkommit med en motion, daterad den 26 september
2020, där motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i
uppdrag att besluta att det ska byggas en digital lekplats i kommunens regi. I
planeringsdirektivet för 2020 finns ett uppdrag till tekniska nämnden att utreda
och ta fram underlag för digital lekplats.

Beslutsunderlag
Följebrev motion om digital lekplats
Remiss om motion om digital lekplats
Digital lekplats
Erfarenhet och åsikter om digitala lekplatser från andra kommuner
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-09-22, §39

Yrkanden
Sandy Lind (WeP) yrkar: att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att redogöra vad
resterande 2,5 mkr av investeringen ska gå till och vad som ingår i denna summan,
som markarbeten och lekredskap m.m, då man anser att underlaget i utredningen
är bristfällig och saknar svar på några viktiga frågor.

Propositionsordning
Ordföranden Håkan Josefsson (C) ställer proposition på Sandy Linds (WeP)
yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen, stadsträdgårdsmästaren

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2019.59
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-10-06

Tn §72 Dnr: TN.2020.17

Marktaxa för försäljning av småhustomter samt flerbostadshus

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättad marktaxa
för försäljning av småhustomter samt flerbostadshustomter.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har blivit en allt mer attraktiv kommun, inte bara för
nyetableringar för olika verksamheter utan även en kommun där man vill bo i.
Förfrågningar om att exploatera kommunens mark för bostadsändamål har ökat
de senaste åren. Kommunen tog fram bland annat Gislaveds kommun vision 2040
samt Bro till bro projektet i Anderstorp för att möjliggöra framtida exploateringar
för bland annat bostäder. Mot bakgrund av EU:s statsstödsregler ”Lag (2013:388)
om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler” och av kommunallagens
förbud att gynna enskilda näringsidkare ska försäljning av kommunal mark ske till
marknadspris.

Priset på kommunens småhustomter har dock inte justerats sedan i början av
1990-talet. För att priset ska dels spegla den attraktiviteten kommunen har idag,
och dels för att försäljning av mark sker till marknadspris, gjordes en värdering
som ligger till grund till detta förslag.

Förslagsvis ska marktaxan framöver ses över minst en gång per mandatperiod.

Beslutsunderlag
Förslag Marktaxa för försäljning av småhustomter samt flerbostadshustomter,
daterat 2020-09-30
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-10-06

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.17
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-10-06

Tn §73 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 2020-10-06

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-10-06

Tn §74 Dnr: TN.2019.36 1.4.1

Utblick 2022

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna Utblick 2022 för
tekniska nämnden.

Ärendebeskrivning
Enligt den av fullmäktige fastställda tidsplanen för kommunens budgetprocess, ska
nämnden fastställa en Utblick för perioden 2022 och framåt. Nämnden ska lämna
in sin utblick senast den 30 oktober 2020. Utblicken är första steget i
planeringsprocessen inför 2022 års budgetarbete. Utblicken syftar till att ta fram
en bild av de möjligheter och utmaningar som kommunen förväntas möta och som
påverkar hur kommunen behöver arbeta för att möta framtiden. Nämndernas
kunskaper och erfarenheter om verksamheternas framtida utveckling är grunden
för kommunens omvärldsanalys och övriga strategier.

Beslutsunderlag
Utblick 2022, Tekniska nämnden, daterad 2020-10-06
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-10-06

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2019.36
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-10-06

Tn §75 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 2020-10-06
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-10-06

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.10
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-10-06

Tn §76 Dnr: TN.2020.46 1.2.6

Svar på remiss för operativt handlingsprogram för Räddningstjänsten

Beslut
Tekniska nämnden antar synpunkterna som är framtagna för operativt
handlingsprogram för Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö.

Ärendebeskrivning
Räddningsnämnden har inkommit med en remiss, daterad den 14 juli 2020 gällande
handlingsprogram för räddningsinsatser mot olyckor och samhällsstörningar 2020-
2023. Detta handlingsprogram beskriver hur räddningsnämnden för Gislaved-
Gnosjö kommuner ska arbeta för att hantera och minska konsekvenserna av en
olycka eller samhällsstörning under perioden 2020-2023. Förutsättningarna gäller i
det egna geografiska områdesansvaret vilket också är en del i att uppnå de
nationella målen. Det handlar om trafikolyckor, bränder, självmord, förgiftningar
och andra olyckor.

Beslutsunderlag
Remiss för operativt handlingsprogram för Räddningstjänsten
Handlingsprogram för räddningsinsatser mot olyckor och samhällsstörningar
Tekniska förvaltningens synpunkter
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-09-22, §38

Beslutet skickas till:
Räddningsnämnden
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.46
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-10-06

Tn §77 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
2020-09-01 - 2020-09-28

6.3 Yttrande tillfällig markupplåtelse

6.19 Yttrande över bygglov

9.1 Föreskrifter enligt trafikförordningen

9.2 Dispens från LTF

9.4 Parkeringstillstånd

9.6 Blomlådor

6.1 Grävtillstånd

Beslutsunderlag
Anmälan om delegationsbeslut till Tn 2020-10-06
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-10-06

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-10-06

Tn §78 Dnr: TN.2020.4 1.2.7

Meddelanden 2020

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Följande beslut meddelas nämnden:

Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15
§91 Ny budgetprocess, Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024
§115 Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024, förändring av uppdrag om
scenariebeskrivningar

Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09
§187 Försäljning av fastigheten Sunnerås 1:29, Ganlöse lägerskola

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2020-09-14
§37 Uppföljning 2 med helårsprognos per den 31 augusti 2020

Beslutsunderlag
Meddelanden till Tn 2020-10-06
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-10-06

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-10-06

Tn §79 Dnr: TN.2020.11 1.5.4

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2020

Beslut
Tekniska nämnden lägger 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
september 2020 och hur förvaltningen hanterat dem.

Beslutsunderlag
Postlista Tyck till V36-V39, september 2020
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-10-06

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.11
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