
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 2022-03-22 

 
Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 - 15.40 

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

 
 
 
 

 
Övriga deltagande Susanne Norberg, tillförordnad teknisk chef 

Ann-Louis Kanth Ericsson, stabschef 
Ismeta Hasic, nämndsekreterare 
Mohammed Jomaa, gatuchef, §§15-20 
Magnus Töreland, personalrepresentant 
Arvid Johnsson, praktikant, §§15,16,17 
Philip Luhr, praktikant, §§15,16,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Hans Oscarsson (S) 

Justeringens 
plats och tid 
Under- 

Tekniska förvaltningen onsdagen den 23 mars 

skrifter Sekreterare   …………………………………………………………………. 
Paragrafer 15 - 20 

Ismeta Hasic 

Ordförande …………………………………………………………………… 
Håkan Josefsson 

Justerande .......................................................................................................................................... 
Hans Oscarsson 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-22 Paragrafer 15 - 20 

Datum för 
anslags uppsättande 2022-03-23 

Datum för 
anslags nedtagande 2022-04-16 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Tekniska förvaltningen 

 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
 



Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

GISLAVEDS KOMMUN 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Sida 
2 

  2022-03-22  
 

Tn §15 Dnr: TN.2022.7 1.2.1 

Godkännande av närvaro på sammanträde 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner att praktik-eleverna från årskurs 8 på 
Ölmestadskolan i Reftele närvarar på dagens sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 
Två elever från årskurs 8 på Ölmestadskolan i Reftele gör denna veckan praktik på 
tekniska förvaltningen. För att få en inblick i hur ett sammanträde fungerar 
närvarar de en stund vid dagens sammanträde. 
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  2022-03-22  
 

Tn §16 Dnr: TN.2020.18 4.2.2 
 

Remiss om Detaljplan för del av Villstads-Haghult 1:16 m.fl. 
Haghult/Tillbo i Smålandsstenar.Yttrande 

 
Beslut 
Tekniska nämnden antar tekniska nämndens yttrande som sitt eget. 

 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöförvaltningen har skickat detaljplan för del av Villstads-Haghult 1:16 
m.fl. Haghult/Tillbo i Smålandsstenar på samråd och kommunens olika nämnder 
bereds tillfälle att lämna synpunkter/yttranden senast den 8 april 2022. 

 
Gislaveds kommun planerar utbyggnad av en ny huvudgata nordväst om 
Smålandsstenars tätort i etapper under 2021-2023. Den aktuella vägen benämns 
Haghultsleden och avses få en anslutning mot Västra industriområdet via 
Oxelgatan. Vägen är planerad med två körfält, ett i vardera riktningen. Syftet med 
byggnation av Haghultsleden är att ge tung trafik i första hand till Västra 
Industriområdet ett annat alternativ och därmed reduceras tung trafik kraftigt i 
centrala Smålandsstenar. Det medför att den nuvarande stora trafikvolymen och 
buller från den tunga trafiken samt från in- och utlastning runtomkring Västra 
Industriområdet minskas för boenden och omgivningarna. Området är utpekat för 
detta enligt fördjupad översiktsplan (FÖP) för Smålandsstenar/Skeppshult som 
antogs den 29 november 2018, samt aktualiserad den 27 februari 2020 av 
kommunfullmäktige. 

 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättning för att kunna bygga ut 
Haghultsledens södra del samt skapa fler fastigheter för bostäder och industriell 
verksamhet. Kommunen bedömer att genomförandet av projektet bidrar till en 
positiv trafiklösning för dagens och framtidens Smålandsstenar. 
Planområdet är beläget i nordvästra delen av Smålandsstenars tätort och avgränsas 
av naturmark som består av blandskog i norr och väst. I öst gränsar planområdet 
till befintliga industri- och bostadsområden. I söder gränsar planområdet till 
naturmark och befintligt bostadsområde, Bananen. Inom området ansluter 
Bananvägen till Burserydsvägen (väg 576) och där kommer en cirkulationsplats att 
placeras. Områdets area är cirka 370 000 m2. 

 
Tekniska nämndens förslag till yttrande: 
Tekniska nämnden har inga synpunkter att lämna. 

 
Beslutsunderlag 
Följebrev samrådsremiss 
Samrådsremiss 
Plankarta januari 2022 
Planbeskrivning januari 2022 
Tekniska nämndens arbetsutskott den 8 mars 2022, §5 

 
 

Beslutet skickas till: 
Bygg-och miljöförvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
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  2022-03-22  
 

Tn §17 Dnr: TN.2021.10 1.4.1 

Investeringsbudget 2022 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att anta investeringsbudget 2022 samt att vissa 
justeringar kan ändras som en konsekvens av flytten av grunduppdraget. 

 
Ärendebeskrivning 
I planeringsdirektiv för 2022 antaget av kommunfullmäktige har tekniska nämnden 
tilldelats en investeringsbudget på 59 975 tkr för skattefinansierad verksamhet och 
44 000 tkr för VA-verksamheten. 

 
Beslutsunderlag 
Investeringar 2022-2030 
VA-projekt 2022 
Tekniska nämndens arbetsutskott den 8 mars 2022, §6 

 
 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
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  2022-03-22  
 

Tn §18 Dnr: TN.2022.15 1.2.1 

Information om skrivelse gällande ersättning för beredskap 

Beslut 
Tekniska nämnden noterar lämnad information. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunal inkom den 4 mars 2022 med en skrivelse gällande ersättning för 
beredskap. Kommunal önskar svar på sin skrivelse och sin begäran. Tillförordnad 
teknisk chef informerar om skrivelsen. 

 
Beslutsunderlag 
Skrivelse daterad den 4 mars 2022 
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-03-22 

 
 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
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Tn §19 Dnr: TN.2021.35 1.4.1 
 

2023 års budgetarbete, workshop planeringsdirektiv 2023 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner workshopen. 

 
Ärendebeskrivning 
Planeringsdirektivet med budget är övergripande och överordnade styrdokument 
för Gislaveds kommuns nämnder och bolagsstyrelser. I planeringsdirektivet 
hanteras kommunens styrmodell, värdegrunden, visionen, kommunfullmäktiges 
prioriterade målområden och tekniska nämndens grunduppdrag. 

 
I arbetet med grunduppdraget tittar man på tekniska nämndens kritiska 
kvalitetsfaktorer, nämndens mål och uppdrag samt budgeten för 2023. 

 
Beslutsunderlag 
Planeringsdirektiv 2022, fastställt av tekniska nämnden 2021-05-31 
Utblick 2023, beslutad av tekniska nämnden 2021-08-27 
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-03-22 

 
 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
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  2022-03-22  
 

Tn §20 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 
2022-02-15 - 2022-03-14 

 
9.4 Parkeringstillstånd 

 
9.1 Trafikförordningen 

 
6.1 Grävtillstånd 

 
Beslutsunderlag 
Anmälan om delegationsbeslut till Tn 2022-03-22 
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-03-22 

 
 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
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