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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2022-02-22 2(16)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §1 Dnr: TN.2020.51 4.3.6

Redovisning av skogsförvaltning 2021

Beslut
Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Carl-Johan Savin från SUSAB, Skogsutveckling Syd AB, redogör för förvaltning
av Gislaveds kommunens skogsinnehav år 2021.

Beslutsunderlag
Resultatrapport för Gislaveds kommun
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-02-22

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen, stadsträdgårdsmästaren
Ekonom



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2022-02-22 3(16)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §2 Dnr: TN.2022.11 4.3.6

Skogsförvaltning 2022

Beslut
Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Carl-Johan Savin från SUSAB, Skogsutveckling Syd AB, redogör för budget för
skogsskötseln för 2022.

Beslutsunderlag
Budget Gislaveds kommuns skogsförvaltning 2022, daterad den 8 december
2021
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-02-22

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen, stadsträdgårdsmästaren
Ekonom



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2022-02-22 4(16)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §3 Dnr: TN.2022.1 4.18

Information om investeringsprojekt 2022

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
VA chefen tillsammans med gatuchefen informerar om pågående projekt inom
tekniska förvaltningen.

Beslutsunderlag
Återrapportering investeringsprojekt
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-02-22

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2022-02-22 5(16)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §4 Dnr: TT.2021.57 4.9.1.3

Information om statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikåtgärder samt åtgärder för förbättrad miljö och
trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet 2022

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har gjort 12 ansökningar om statlig medfinansiering, för
projekt som ska utföras under år 2022. Av dessa är det 10 projekt som gäller
trafiksäkerhet och 2 som avser kollektivtrafikåtgärder. Alla inlämnade
bidragsansökningar har beviljats. Det innebär att Gislaveds kommun får ett
totalt beräknat bidrag för dessa investeringsprojekt om ca 3 054 tkr.
Byggkostnaden för dessa projekt är beräknad till ca 5 695 tkr.

Beslutsunderlag
Sammanställning över statlig medfinansiering 2022, daterad den 25 januari 2022
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-02-22

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2022-02-22 6(16)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §5 Dnr: TT.2021.51 4.9.1

Information om klagomål på trafikbuller från Anderstorpsvägen

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Den 9 mars 2021 inkom boende utmed Anderstorpsvägen i Gislaved med en
skrivelse, till bygg- och miljöförvaltningen, avseende klagomål om trafikbuller. I
skrivelsen uppger de boende att det uppstår trafikbuller mellan de avsmalningar
som byggdes på gatan 2019.

Bygg- och miljöförvaltningen uppmanade, den 7 april 2021, tekniska
förvaltningen att inkomma med en redogörelse över hur klagomålet kommer
att hanteras och vilka åtgärder som eventuellt planeras. Tekniska förvaltningen
skickade, den 27 april 2021, en redogörelse över utförda och planerade
åtgärder tillsammans med uppgifter från trafikmätningar. Under 2019 utfördes
ett antal hastighetsdämpande åtgärder på gatan. Två sidorefuger placerades på
gatan, i samband med att beslut fattades om sänkt hastighet vid korsningen med
Reftelevägen.

Anderstorpsvägen är en högt trafikerad gata där framkomligheten är mycket
viktig. Det är en prioriterad gata för räddningsinsatser och farthinder i form av
gupp orsakar ofta ökat buller och ökade vibrationer.

Under sommaren 2021 placerades två mittrefuger på Anderstorpsvägen för att
åstadkomma ytterligare hastighetsdämpande effekt. Det har visat goda resultat i
vid de trafikmätningar som har gjorts. 2018 var medelhastigheten 47 km/tim.
Efter åtgärder med ändrad hastighetsbegränsning samt placering av sidorefuger
2019, visade mätningar att medelhastigheten var 42 km/tim. Efter ytterligare
åtgärder med utplacering av flyttbara mittrefuger är medelhastig-heten 40
km/tim.

Tekniska förvaltningen har redogjort för utförda åtgärder 2021 och dess effekt
på trafiken till bygg- och miljöförvaltningen den 29 september 2021.

Bygg- och miljönämnden har, den 2 februari 2022, fattat beslut om att förelägga
tekniska nämnden att redovisa bullerberäkning för fastigheterna på
Anderstorpsvägen, på sträckan mellan Henjavägen och Reftelevägen. Tekniska
nämnden uppmanas också att inkomma med en översiktlig beskrivning av
möjliga bullerbegränsande åtgärder och kostnader för dessa, för de fastigheter
där dygnsekvivalentnivån beräknats till 65 dB(A) eller högre.

Bullerberäkning kommer att utföras av tekniska förvaltningen under våren
2022.

Beslutsunderlag
Information om anmälan om trafikbuller, daterad den 7 april 2021
Återkoppling på klagomål om buller på Anderstorpsvägen i Gislaved, daterad
den 27 april 2021
Återkoppling på klagomål om buller på Anderstorpsvägen i Gislaved, efter
åtgärde, daterad den 29 september 2021
Sammanträdesprotokoll BmGT §4, daterat den 2 februari 2022
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-02-22
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2022-02-22 7(16)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §5, forts.

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2022-02-22 8(16)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §6 Dnr: TN.2021.31 4.9.1.1

Uppföljning av kommunal parkeringsövervakning under perioden
1 juli - 31 december 2021

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Från och med den 1 januari 2021 har Gislaveds kommun infört kommunal
parkeringsövervakning, enligt beslut i kommunfullmäktige den 22 oktober 2020.

Tekniska förvaltningen tecknade ett avtal, som började att gälla den 11 januari
2021, för fullgörande av parkeringsövervakningen. Avtalet är tecknat med
kommunens upphandlade bevakningsföretag. Parkeringsövervakningen fullgörs i
enlighet med de riktlinjer som tekniska nämnden har beslutat om.

För perioden 1 juli - 31 december 2021 har parkeringsvakter utfärdat 174
parkeringsanmärkningar. Av dessa är 97 parkeringsanmärkningar utfärdade för
parkering mot färdriktningen och 34 avser parkering på gång- och/eller
cykelbana. Dessa är båda trafiksäkerhetsrisker som är prioriterade i våra
riktlinjer. I övrigt finns ett fåtal anmärkningar utfärdade för parkering i terräng,
för nära korsning och överträdelse av tid.

87 anmärkningar är utfärdade i Gislaveds tätort, 47 i Anderstorp, 25 i
Smålandsstenar och resten är ett fåtal anmärkningar i Reftele, Hestra och
Skeppshult.

Under år 2021 har totalt 311 parkeringsanmärkningar utfärdats. Av dessa är ca
82 % utfärdade för parkering mot färdriktning eller parkering på gång- och/eller
cykelbana.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-02-22

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2022-02-22 9(16)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §7 Dnr: TN.2019.64 6.7.4

Information om nedlagda deponier fr.o.m. 2020

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Det pågår ett arbete med att ta fram en rapport som beskriver situationen med
nedlagda gamla deponier i Gislaveds kommun. Rapporten är i nuläget inte
färdigställd men en prioritering över vilken turordning åtgärderna behöver
sättas in i är i princip klar. I Gislaveds kommun finns ett 30-tal identifierade
nedlagda gamla deponier där hushållsavfall/kommunalt avfall deponerats och där
kommunen då har ett särskilt ansvar. Fem av dessa har identifierats som de
mest angelägna att genomföra undersökningar/åtgärder på.

Nedlagda deponier kan vara en risk för miljön och människans hälsa genom att
hälsofarliga substanser sprids via lakvattnet till vattendrag eller infiltreras till
grundvattnet.

För att ta fram en riskbedömning har Gislaveds kommun använt en
modellbaserad metod, den så kallade FB metoden som finns i olika varianter.
Metoden tilldelar varje objekt en riskpoäng från 1-200 och möjliggör en
prioritering av vilka deponier som behöver hanteras först och vilka som är
förhållandevis ofarliga.

Deponierna har delats in i tre kategorier

1. Deponier med behov av akuta åtgärder och/eller massiv förekomst av
lakvatten som sprids till yt- eller grundvatten.

2. Deponier med behov av mindre åtgärder och/eller mindre spridning av
lakvatten.

3. Deponier som har mindre risk att sprida skadeämnen till känsliga
skyddsämnen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-02-22

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2022-02-22 10(16)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §8 Dnr: TN.2021.9 1.4.1

Bokslut 2021 (U4)

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna Bokslut 2021 (U4).

Ärendebeskrivning
Tekniska fövaltningen redovisar ett bokslut per 31 december 2021.
Uppföljningen av verksamhet, mål, uppdrag och ekonomi.

Beslutsunderlag
Bokslutsrapport 2021 Tekniska nämnden daterad den 15 februari 2022
Verksamhetsberättelse vatten och avlopp 2021
Tekniska nämndens arbetsutskott den 8 februari 2022,§1

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2022-02-22 11(16)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §9 Dnr: TN.2020.45 1.5.2

Tekniska nämndens uppföljning av internkontroll 2021

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna uppföljning av intern kontroll 2021
för tekniska nämnden, daterad den 1 februari 2022.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade 22 oktober 2019, § 129, om rutiner och regler
för intern kontroll. Där framgår att nämnden varje år ska besluta om en intern
kontrollplan samt i samband med bokslut, för aktuellt år, följa upp den intern
kontrollen.

I tekniska nämndens internkontrollplan för 2021 har 3 risker identifierats.
 Säkerhet för tredje man
 Personalrekrytering/introduktion
 Upphandling

Kontroller av riskerna har gjorts om än inte i den omfattning som var planen, 
då pandemin samt vakanser gjort att prioritet har ibland fått läggas på andra 
saker.

De kontroller som gjorts under respektive risk visar att även om en del visar
grönt finns en hel del kvar att göra. Det är av stor vikt att uppföljning av dessa
risker fortsätter och kvarstår i internkontrollplanen för 2022.

Beslutsunderlag
Uppföljning Intern kontrollplan 2021 Tekniska nämnden, daterad 2022-02-02
Tekniska nämndens arbetsutskott den 8 februari 2022, §3

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2022-02-22 12(16)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §10 Dnr: TN.2021.42 1.5.2

Intern kontrollplan 2022

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta plan för intern kontroll 2022 för tekniska
nämnden, daterad den 1 februari 2022.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade 22 oktober 2019, § 129, om rutiner och regler
för intern kontroll. Där framgår att nämnden varje år ska besluta om en intern
kontrollplan.

Förvaltningen har utifrån uppföljningen för 2021 års intern kontroll och den
riskanalys som tekniska nämnden beslutade om 7 december 2021, §125, tagit
fram en intern kontrollplan för 2022.

Tre risker har bedömts ingå i den intern kontrollplanen:

 Säkerhet för tredje man
 Personalrekrytering /kompetens/introduktion
 Upphandling

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan 2022- Tekniska nämnden, daterad den 1 februari 2022
Tekniska nämndens arbetsutskott den 8 februari 2022, §4

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2022-02-22 13(16)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §11 Dnr: TN.2021.53 1.2.6

Äldreomsorgsplan 2022-2031 för Gislaveds kommun. Yttrande

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta yttrande gällande förslag till 
äldreomsorgsplan 2022-2031 för Gislaveds kommun daterad den 1 februari 
2022.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har uppdragit socialförvaltningen att ta fram en 
äldreomsorgsplan för 2022-2031. Planen ska vara ett strategiskt
dokument på lång sikt, och därmed ett verktyg för att planera, organisera 
och kartlägga behov av äldreomsorg i kommunen. I äldreomsorgsplanen 
identifieras strategiska utvecklingsområden som socialnämnden ser som 
viktiga att arbeta med för att kunna klara grunduppdraget kopplat till
vård och omsorg för den äldre målgruppen.

Socialnämnden ser att det finns områden där samverkan med andra 
nämnders verksamheter och andra aktörer är en viktig del för att kunna 
genomföra grunduppdraget. Samtliga nämnder och styrelser inom 
kommunkoncernen samt Region Jönköpings läns nämnd för folkhälsa och 
sjukvård bereds härmed möjligheten att inkomma med synpunkter på planen 
inför att planen ska beredas i socialnämnden och därefter beslutas
i kommunfullmäktige.

Tekniska nämnden har valt att lämna ett yttrande i de frågor som ligger inom 
tekniska nämndens kompetensområde.

Beslutsunderlag
Följebrev
Remiss
Förslag till äldreomsorgsplan 2022-2031 för Gislaveds kommun 
Protokollsutdrag Sn§ 164 Äldreomsorgsplan 2022-2031
Tekniska nämndens yttrande över förslag till Äldreomsorgsplan
Tekniska nämndens arbetsutskott den 8 februari 2022, §2

Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Tekniska förvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2022-02-22 14(16)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §12 Dnr: TN.2022.5 1.2.7

Meddelanden 2022

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Följande beslut meddelas nämnden:

Fastighet-och servicenämnden beslut 2022-01-26
§1 Lokalförsörjningsplan 2023-2027

Kommunfullmäktiges beslut den 2022-01-27
§12 Utblick 2023-2027, kommunen som helhet

Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-09
§165 Valärenden, fyllnadsval av ersättare till tekniska nämnden

Kommunstyrelsens beslut den 2021-11-24
§337 Handlingsprogram för krisberedskap och civilt försvar

Kommunfullmäktiges beslut den 2021-12-09
§165 Valärenden, fyllnadsval av ersättare till tekniska nämnden

Kommunfullmäktiges beslut den 2021-12-09
§169 Regler om ersättningar till förtroendevalda

Beslutsunderlag
Meddelanden till Tn 2022-02-22
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-02-22

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2022-02-22 15(16)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §13 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 januari 2022 och hur förvaltningen hanterat dem.

Beslutsunderlag
Postlista Tyck till V2-V5, januari 2022
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-02-22

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2022-02-22 16(16)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §14 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
2021-11-30 - 2022-02-14

5.1 Vägbidrag

9.1 Trafikförordningen

9.2 Transportdispens

9.4 Parkeringstillstånd

9.7 Trafikreglerande åtgärder

9.10 Beslut om vägvisning

Beslutsunderlag
Anmälan om delegationsbeslut till Tn 2022-02-22
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-02-22

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen


