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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §38 Dnr: TN.2022.6 1.4.1

Ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2022

Beslut
Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Stabschefen tillsammans med ekonomen redogör för tekniska förvaltningens
kostnader och intäkter per den 31 maj 2022.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning per den 31 maj 2022 daterad den 14 juni 2022
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-06-14

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §39 Dnr: TN.2022.18 1.4.1

Taxor för tekniska nämndens verksamhetsområden 2023

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till VA-taxa 2023,
samt

att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för grävtillstånd för allmän platsmark,
samt

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa övrig taxa för tekniska nämndens
verksamhetsområden att gälla fr om 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Svenskt vatten har tagit fram ett nytt förslag till VA-taxa P120 som ersätter den
tidigare publikationen P96. I samband med detta har VA-taxan för Gislaveds
kommun setts över och en del justeringar av textdelen i taxan för 2023 har
gjorts.Taxorna vad gäller belopp är oförändrad för 2023. Syftet med
justeringar/tillägg av textdelen är bland annat att klargöra hur vissa avgifter ska tas
ut. Det handlar framför allt om fastigheter som ingår i samfälligheter med
gemensamma ledningar och stora lagerlokaler där nyttan för va-tjänster har
tunnats ut. Även en språklig uppdatering i regeltexten har gjorts så att
föreskrifterna ska vara enkla att förstå och tillämpa.

Taxan för grävtillstånd för allmän platsmark är indexuppräknad.

Följande taxa inom tekniska nämndens verksamhetsområden fastställs utan
förändring:

· Felparkeringsavgifter och kontrollavgifter vid olovlig parkering i Gislaveds
kommun.

Beslutsunderlag
Förslag VA-taxa 2023, daterad 2022-05-12
Taxa för grävtillstånd för allmän platsmark
Felparkeringsavgifter och kontrollavgifter vid olovlig parkering i Gislaveds
kommun, antagen av Kf 2020-10-22, §130
Tekniska nämndens arbetsutskott den 31 maj 2022, §15

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen
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Tn §40 Dnr: TN.2022.26 1.9.1

Internremiss gällande Åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2023-2027.
Yttrande

Beslut
Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens remissyttrande över
Åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2023-2027 som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Förslaget till åtgärdsprogram har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköping i
samverkan med aktörer i länet utifrån regionala utmaningar och förutsättningar.
Åtgärdsprogrammet innehåller 28 förslag på åtgärder som kan genomföras av
aktörer verksamma i Jönköpings län. Åtgärdsprogrammet ersätter det tidigare
åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål 2016-2021.

Åtgärderna redovisas i följande fokusområden, vilka bedöms som särskilt viktiga
för att möta utmaningarna för Hälsans miljömål.

1. Giftfri miljö
2. Hållbar produktion och konsumtion
3. Livsmiljöer för god hälsa
4. Hållbara städer och samhällen

Syftet med Åtgärdsprogram Hälsans miljömål är att bidra till att nå nationella
miljömål och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.
Åtgärdsprogrammet kommer gälla under åren 2023 till 2027 och berör främst
miljökvalitetsmålen frisk luft, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö
samt god bebyggd miljö. Dessutom berörs ett flertal mål i Agenda 2030.

I remissen ges länets aktörer möjlighet att lämna synpunkter på förslaget samt åta
sig att genomföra åtgärder. Gislaveds kommun kommer lämna ett gemensamt
remissvar till länsstyrelsen, tekniska nämnden ska lämna sina synpunkter till
kommunstyrelsen som i sin tur svarar för det kommungemensamma yttrandet.

Beslutsunderlag
Remissversion Hälsans miljömål - Åtgärdsprogram 2023-2027
Tekniska förvaltningens remissyttrande
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-06-14

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsekontoret
Tekniska förvaltningen
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Tn §41 Dnr: TN.2022.25 1.2.6

Remiss gällande riktlinjer för bostadsförsörjning. Yttrande

Beslut
Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens yttrande som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har skickat remiss gällande riktlinjer för bostadsförsörjning på
samråd till kommunens olika nämnder. Tekniska nämnden bereds därför tillfälle
att lämna synpunkter senast den 3 juni 2022.

Kommunen har ett lagstadgat ansvar att varje mandatperiod ta fram riktlinjer för
bostadsförsörjning i enlighet med lag (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (BFL).

Det huvudsakliga syftet för riktlinjerna för bostadsförsörjning är att utgöra grund
för kommunens planering av den framtida bostadsförsörjningen genom att utgöra
underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL). Detta innebär att vid
framtagande av ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan eller detaljplan ska
riktlinjerna för bostadsförsörjning vara utgångspunkten för frågor som rör
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet i kommunen.

I riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska även de bostadspolitiska mål och
ambitioner som kommunen har tydliggöras. Riktlinjerna beskriver på vilket sätt
kommunen ska verka för att nå sina bostadspolitiska mål och hur man vill använda
de verktyg som står till kommunens förfogande. Riktlinjer för bostadsförsörjningen
utgör också en del av kommunens strategiska planering för utveckling och
tillväxt.Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska samrådas med Region Jönköpings
län, Jönköpings länsstyrelse och angränsande kommuner. I detta fall har också
näringslivsrådet inkluderats som svarande i samrådet. Riktlinjerna ska även
behandlas i kommunens nämnder genom en internremiss. Ett förslag på
samrådshandling gällande riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram av
kommunstyrelseförvaltningen.

Tekniska förvaltningen har kommunstyrelsens remiss och har tagit fram ett
förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Följebrev, daterad 21 mars 2022
Följebrev internremiss, daterad 22 mars 2022
Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning, daterad 21 mars 2022
Bostadsmarknadsanalys, daterad 21 mars 2022
Tekniska nämndens yttrande på remiss gällande riktlinjer för bostadsförsörjning
daterad den 2022-05-25
Tekniska nämndens arbetsutskott den 31 maj 2022, §17

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN

Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
6

2022-06-14

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §42 Dnr: TN.2022.21 4.6.3.4

Information om Asfalteringsprogram 2022

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Gatuchefen redogör för asfalteringsprogrammet 2022. Asfalteringsprogrammet
presenteras i ett webbaserat verktyg. Investeringsbudgeten för 2022 är ca 7,0
mnkr.

Beslutsunderlag
Asfalteringsprogram 2022
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-06-14

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen, gatuchefen
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Tn §43 Dnr: TT.2021.51 4.9.1

Klagomål på trafikbuller från Anderstorpsvägen i Gislaved

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att överlämna sammanställning av bullerberäkning
daterad den 25 maj 2022, till bygg- och miljönämnden, som avser fastigheter:
Druvan 2, 4, 5 och 6
Kärnen 2,3 och 4
Valsen 5 och 6.

Ärendebeskrivning
Den 9 mars 2021 inkom boende utmed Anderstorpsvägen i Gislaved med en
skrivelse, till bygg- och miljöförvaltningen, avseende klagomål om trafikbuller.

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. Under sommaren 2021 placerades två
mittrefuger på Anderstorpsvägen för att åstadkomma ytterligare
hastighetsdämpande effekt. Efter dessa åtgärder med utplacering av flyttbara
mittrefuger är medelhastigheten 40 km/tim.

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

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 de fastigheter där
dygnsekvivalentnivån beräknats till 65 dB(A) eller högre.

Bullerberäkning har utförts av tekniska förvaltningen under våren 2022.

Av de berörda fastigheterna beräknas dygnsekvivalentnivå till högst 63 dB(A).
Därav kommer tekniska förvaltningen inte att göra någon beskrivning av
bullerbegränsande åtgärder.

Beslutsunderlag
Sammanställning bullerberäkning Anderstorpsvägen i Gislaved, daterad
2022-05-25
Tekniska nämndens arbetsutskott den 31 maj 2022, §16

Jäv
Susanne Norberg anmäler jäv och deltar inte i ärendet.

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljöförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Tn §44 Dnr: TT.2022.39 4.6.4.2

Vägbidrag till enskilda vägar 2022

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga sammanställning över inkomna
bidragsansökningar 2022, daterad den 1 juni 2022, 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 476 tkr för Gislaveds kommun. En ansökan som, enligt tidigare
sammanställning, inte fanns med i förteckningen har inkommit i rätt tid. Därför är
en reviderad sammanställning, daterad den 1 juni 2022, gjord över inkomna
bidragsansökningar.
Det finns ärenden 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 2 631 tkr. Då är kostnadsindex beräknat till 10 %, vilket
är mycket osäkert.

Kostnaden för vägbidrag 2022 förväntas i dagsläget bli totalt ca 3 177 tkr, vilket inte
ryms inom tekniska nämndens budget, som är 2 715 tkr för vägbidrag 2022.

Beslutsunderlag
Sammanställning över inkomna bidragsansökningar 2022, daterad 2022-06-01
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-06-14

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §45 Dnr: TN.2022.13 4.9.1.1

Information om plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar samt plan
för hastighetssäkring av gång-, cykel- och mopedpassager 2023 - 2026 i
Gislaveds kommun

Beslut
Tekniska nämnden godkänner lämnad information.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har antagit riktlinjer för utveckling av gång- och cykelvägnätet i
Gislaveds kommun. Tekniska förvaltningen har på uppdrag av tekniska nämnden
och med stöd av dessa riktlinjer, tagit fram följande planer:

· Plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar i Gislaveds kommun 2023-2026.
· Plan för hastighetssäkring av gång-, cykel- och mopedpassager i Gislaveds

kommun 2023-2026.

Plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar ska revideras minst vart fjärde år. Den
framtagna planen är en konkret utbyggnadsplan i linje med de riktlinjer som
tekniska nämnden antog den 19 april 2022.

Plan för hastighetssäkring av gång-, cykel- och mopedpassager är ett led i arbetet
med att nå nollvisionen, vilken också ska revideras minst vart fjärde år.

Beslutsunderlag
Plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar 2023-2026, fastställd 2022-06-03
Plan för hastighetssäkring av gång- cykel- och mopedpassager 2023-2026, fastställd
2022-06-03
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-06-14

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
Fritid- och folkhälsoförvaltningen
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Tn §46 Dnr: TN.2022.27 4.2.2

Remiss om Detaljplan för Östra kallset 1:70 med flera i Skeppshult.
Yttrande

Beslut
Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens yttrande som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöförvaltningen har skickat detaljplan för Östra Kallset 1:70 med
flera i Skeppshult på samråd till kommunens olika nämnder. Tekniska nämnden
bereds därför tillfälle att lämna synpunkter senast den 27 juni 2022.

Planområdet ligger i den östra delen av Skeppshult i direkt anslutning till Nissan
och Boarpsvägen. I öster gränsar området till jordbruksmark. I söder till blandad
jordbruks- och skogsområde. I norr gränsar planområdet till Bruksgatan (väg
540/541). Planområdet utgör cirka 6 ha mark.
Planen innebär att befintlig industritomt (på cirka 3 ha), som delvis omfattar en
kulturhistorisk miljö kan ändras och utökas med cirka 1 hektar (till cirka 4 ha) och
att befintlig samfälld väg kommer flyttas inom planområdet med en ny anslutning
till statlig väg för en mer välordnad och säker trafikföring förbi industrifastigheten.
Två fastigheter för småhus och delar av angränsande skogs- och jordbruksmark
kommer tas i anspråk för planerad dagvattenhantering och industriändamål. Delar
av fastigheterna och marken omfattas av strandskydd. Planen innebär diverse
skyddsåtgärder och begränsningar på grund av föroreningssituation och
översvämningsrisk.
Ansvar för dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten kommer fortsatt ligga på
enskild fastighetsägare.

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

Beslutsunderlag
Samrådsremiss
Planbeskrivning
Plankarta
Tekniska förvaltningens förslag till yttrande, daterat den 24 maj 2022
Tekniska nämndens arbetsutskott den 31 maj 2022, §18

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljöförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Tn §47 Dnr: TN.2021.35 1.4.1

Planeringsdirektiv 2023- Tekniska nämnden

Beslut
Tekniska nämnden godkänner Planeringsdirektiv 2023 för tekniska nämnden.

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 2023, daterat 2022-05-25
Tekniska nämndens arbetsutskott den 31 maj 2022, §19

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
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Tn §48 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
maj 2022 och hur förvaltningen hanterat dem.

Beslutsunderlag
Postlista Tyck till V18-V21, maj 2022
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-06-14

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §49 Dnr: TN.2022.5 1.2.7

Meddelanden

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Följande beslut meddelas nämnden:

Kommunfullmäktige den 19 maj 2022
§82 Ekonomiska styrprinciper
§80 Antagande av dokumentet - Tillsammans möter vi framtidens behov

inom området främjande, stöd, omsorg och vård 2021-2030

Kommunstyrelsen den 1 juni 2022
§199 Riktlinjer för säkerhetsskydd och signalskydd

Beslutsunderlag
Meddelanden till Tn 2022-06-14
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-06-14

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN

Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
14

2022-06-14

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §50 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
2022-05-10 - 2022-06-06

9.1 Trafikförordningen

9.9 Väghållarbeslut

9.7 Yttrande trafikreglernade åtgärder

9.6 Blomlådor

9.4 Parkeringstillstånd

9.2 Dispens från lokala trafikföreskrifter

6.1 Grävtillstånd

Beslutsunderlag
Anmälan om delegationsbeslut till Tn 2022-06-14
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-06-14

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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