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Tn §85    Dnr: TN.2021.13   1.2.1  
 
Godkännande av extra/utgående ärenden 2021  
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ärende TN.2021.9, Ekonomisk uppföljning per 
den 30 september 2021, utgår vid dagens sammanträde. 
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Tn §86    Dnr: TN.2015.72    
 
Riktlinjer för gatubelysning inom Gislaveds kommun  
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till riktlinjer för gatubelysning inom 
Gislaveds kommun, daterat den 17 augusti 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till riktlinjer är ett dokument som beskriver hur gator, gång- och 
cykelvägar och övriga allmänna platser ska vara belysta. Riktlinjerna anger även 
vilken nivå som ska gälla för kommunalt ansvarstagande för gatubelysning på det 
statliga och enskilda vägnätet. 
 
Riktlinjerna anger inte materialval eller ljusnivåer utan det regleras genom 
belysningsavtalet med Gislaved EnergiRing. 
 
Nuvarande utbyggnadsgrad av gatubelysning utanför tätort skiljer sig mellan 
olika kommundelar och mellan olika områden. Det beror framför allt på att det 
har varit enskilda belysningsföreningar som ägt anläggningarna från början, som 
kommunen sedan har tagit över ansvaret för. 
 
I dag finns det ungefär 1300 st belysningspunkter utanför tätort i kommunen. 
Tillämpning av föreslagna riktlinjer innebär att 500 stycken av dessa kan komma 
att utgå ur belysningsavtalet med Gislaved EnergiRing. 
 
Förslaget till riktlinjer innebär även att områden som inte har belysning i dag 
kan ges möjlighet till kommunal gatubelysning. Kriterierna för nybyggnad av 
gatubelysning utanför tätort är dock högre ställda än vid förnyelse av befintliga 
belysningsanläggningar. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för gatubelysning, antagna av TN 2016-10-19, §110 
Förslag till riktlinjer för gatubelysning inom Gislaveds kommun, daterat den 17 
augusti 2021 
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2021-09-21, §39 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
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Tn §87    Dnr: TN.2021.23   4.6.1.1  
 
Investeringsplan för gatubelysning 2022  
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att reinvestering i belysning för 2022 görs enligt 
nedan kopplat till tekniska nämndens riktlinjer: 
 
I följande områden görs reinvestering: 
- Byte till ledbelysning i Gislaveds tätort. 
- Byte av stolpar i Törås och Anderstorp. 
 
I följande områden avslutas beslysning i kommunal regi: 
- Södra Tånghult. 
 
I följande områden görs ingen nyinvestering i belysning i nuläget: 
- Villagatan-Stjärnehult. 
 
I följande områden återremitteras för ytterligare analys och beslut vid senare 
tillfälle: 
- Öreryd. 
- Bjärsved. 
- Dravö. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt avtal mellan Gislaved Energi AB och tekniska förvaltningen ska 
belysningssamråd hållas två gånger per år för att ta fram nästkommande års 
investeringsbehov av belysning. Behovet redovisas till nämnden för beslut. 
 
Gislaved Energi har överlämnat ett förslag angående reinvesterings behov för  
2022.      
 
Seriebyte till LED Gislaved    1900 st.  
Bjärsved                              ca 16 st. 
Dravö                                   ca 9 st. 
Törås                                 10-12 st. 
Villagatan-Stjärnehult                16 st. 
Södra Tånghult                    10-12 st. 
Öreryd                               30-35 st.   
 
Beslutsunderlag 
Underlag till investeringsplan för gatubelysning, daterad den 2021-05-11 
Riktlinjer för gatubelysning i Gislaveds kommun, antagna 2016-10-19  
Avtal för gatubelysning gällande 2017-01-01 till 2021-12-31  
Protokoll 2021-04-27 - Tnau §25 
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2021-09-21, §40 
 
Yrkanden 
Per Lorentsson (M) yrkar: att tekniska nämnden beslutar att reinvestering i 
belysning för 2022 görs enligt nedan kopplat till tekniska nämndens riktlinjer: 
 
I följande områden görs reinvestering: 
- Byte till ledbelysning i Gislaveds tätort. 
- Byte av stolpar i Törås och Anderstorp. 
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Tn, §87 forts. 
 
I följande områden avslutas beslysning i kommunal regi: 
- Södra Tånghult. 
 
I följande områden görs ingen nyinvestering i belysning i nuläget: 
- Villagatan-Stjärnehult. 
 
I följande områden återremmiteras för ytterligare analys och beslut vid senare 
tillfälle: 
- Öreryd. 
- Bjärsved. 
- Dravö. 
 
Propositionsordning 
Ordförande Håkan Josefsson (C) ställer proposition på Per Lorentssons (M) 
yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt detta. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen, gatu- och trafikhandläggaren 
Tekniska förvaltningen, gatuchefen 
Gislaved Energi AB  
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Tn §88    Dnr: TN.2021.36   1.3.1  
 
Avtal för gatubelysningen i Gislaveds kommun mellan Gislaveds 
kommun och Gislaved Energi AB  
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en översyn av befintligt avtal med Gislaved Energi med intentionen 
att se över innehållet och öka omfattningen i avtalet till att inkludera 
anläggningar utöver gatubelysning i Gislaveds kommun.  
 
Ärendebeskrivning 
Avtal för gatubelysningen i Gislaveds kommun, gällande fr.o.m. 1 januari 2017 
t.o.m. 31 december 2021 har ej av någondera part blivit uppsagd 6 månader 
före kontraktets slut och således förlängs med 2 år i enlighet med avtalade 
villkor.  
 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att under förutsättning att samtliga 
parter är överens, se över och teckna nytt avtal med Gislaved Energi. 
Översynen ämnar se över innehållet och avtalet förväntas utökas i omfattning 
till att inkludera anläggningar utöver gatubelysning som t.ex. belysning på allmän 
platsmark samt övriga belysningsanläggningar som tillhör Gislaveds kommun. 
Nuvarande avtal fortlöper under tiden som översynen pågår till dess att ett 
nytt avtal kan redovisas och godkännas av berörda parter.  
 
Beslutsunderlag 
Avtal för gatubelysning gällande 2017-01-01 till 2021-12-31  
Årshjul belysning 
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2021-09-21, §41 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen, gatu- och trafikhandläggaren 
Tekniska förvaltningen, gatuchefen 
Gislaved Energi AB 
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Tn §89    Dnr: TN.2021.20   1.2.7  
 
Informationer om Broarna i Gislaveds kommun  
 
Beslut 
Tekniska nämnden noterar lämnad information. 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har påbörjat en utredning om statusen på Gislaved 
kommuns broar ur ett säkerhetsperspektiv.  
 
Vi har idag ca 40 stycken broar i Gislaved kommun. En tidig intern utredning 
visade på att man har brustit i arbetet med våra broar och har föranlett en 
extern utredning för att klargöra status på våra broar. Enligt trafikverkets krav 
och riktlinjer skall broar inspekteras senast var 7:e år. Den senaste 
inspektionen i Gislaved kommun utfördes i oktober 2007.  
 
Utredningen omfattas av att syner och inspektioner av våra och ämnas 
resultera i bland annat:  
- Typ av skador/fel 
- Föreslagen åtgärd/bro  
- Kostnadsuppskattning för reparationer 
- Rekommendation om åtgärd (t.ex avstängning av bro eller direkt åtgärd) 
 
Underlaget ifrån utredningen är tänkt att användas för att framställa en 
underhållsplan för bro-nätet i Gislaveds kommun. Tekniska förvaltningen vill 
informera om den risk vi ställs inför med dyra finansiella åtgärder ställt mot att 
stänga av broar i vårt bil- och GC-nät.  
 
Här presenteras resultatet av 5 av våra broar som ingår i vårt huvudnät. 
Ambitionen är tekniska förvaltningen skall inspektera 20 stycken broar under 
2021 med intentionen att redovisa resultatet för nämnden på kommande 
sammanträde i november. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2021-09-21, §42 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
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Tn §90    Dnr: TN.2021.1   4.18  
 
Information om investeringsprojekt 2021  
 
Beslut 
Tekniska nämnden noterar lämnad information. 
 
Ärendebeskrivning 
Va chefen informerar om nya och pågående projekt. 
 
Beslutsunderlag 
Återrapportering investeringsprojekt Tn 2021-10-05 
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-10-05 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
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Tn §91    Dnr: TN.2021.2   1.2.7  
 
Information om MEX-ärenden 2021  
 
Beslut 
Tekniska nämnden noterar lämnad information. 
 
Ärendebeskrivning 
Mark- och exploateringslotsen informerar om pågående beslutsärenden inom 
mark och exploatering.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation MEX 
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-10-05 
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Tn §92    Dnr: TN.2021.20   1.2.7  
 
Information om Hestra grillen i Hestra  
 
Beslut 
Tekniska nämnden noterar lämnad information. 
 
Ärendebeskrivning 
Sarkis Hanna driver sedan ett flertal år Hestragrillen i Hestra. Tidigare 
arrrenderade han ca 40 kvadratmetet på Hestra torg, ett arrende som löpte ut 
31 oktober 2019 utan förlängning. Tidigare diskuterades eventuellt köp av mark 
norr om torget, dit verksamheten skulle flytta, men bygglovsansökan inkom 
aldrig. 
 
Flertal samtal ägde rum såväl innan 31 oktober 2019 som efteråt med 
information om att grillvagnen måste flyttas.  Parallellt pågick andra 
diskussioner om en eventuell framtida ombyggnad av Hestra torg, då en 
förstudie tagits fram.Utifrån detta och arrendatorns svårighet i att själv hitta 
annan mark för sin verksamhet erbjöds han ett korttidsarrende om två år utan 
förlängning.  
 
Arrendatorn har på nytt arrendeområde byggt en ny grillkiosk med en 
permanent finish och inte en vagn, såsom tidigare, som arrendeavtalet beskrivit. 
Den 28 januari 2022 har två år gått.Kommunens mark- och 
exploateringshandläggare har besökt arrendatorn kring att arrendetiden snart 
löper ut och att han då måste flytta verksamheten i enlighet med 
avtalet.Arrendatorn ställer sig frågande och vill ansöka om förlängning. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag till information om Hestra grillen samt avtal om anläggningsarrende 
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-10-05 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
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Tn §93    Dnr: TN.2021.35   1.4.1  
 
2023 års budgetarbete, workshop planeringsdirektiv 2023  
 
Beslut 
Tekniska nämnden godkänner informationen. 
 
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, daterad den 31 maj 2021 
Utblick 2023, daterad den 27 augusti 2021 
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-10-05 
 

 

  

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
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Tn §94    Dnr: TN.2021.33   1.3.2  
 
Delegationsordning för tekniska nämnden 2022  
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till delegationsordning för tekniska 
nämnden, enligt förslag daterat den 6 september 2021, att gälla från den 1 
november 2021, samt 
 
att tidigare beslut om delegation antagna av tekniska nämnden upphör att gälla 
den 1 november 2021, samt 
 
att under förutsättning att beslut om flytt av grunduppdrag mark-och 
exploatering till kommunstyrelsen fr om 1 januari 2022  fattas, att den del som 
gäller mark- och fastighetsärenden punkt 6.1 till 6.17 utgår. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen (2017:725) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, 
en ledamot, en anställd att fatta beslut på nämndens vägnar. Syftet med att 
delegera är att avlasta nämnden främst i rutinärende. Om en nämnd vill 
delegera sin beslutanderätt ska den klart ange vilka beslut som delegeras och 
vem som ges möjlighet att fatta besluten.  
 
Delegationsordning ska revideras då en del befattningar ändrats, tagits bort 
eller tillkommit. I förslaget ligger också en del förändringar av själva 
delegationen.   
 
Beslutsunderlag 
Delegationsordning för tekniska nämnden, förslag daterat den 6 september    

                                     2021 
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2021-09-21, §44 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
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Tn §95    Dnr: TN.2021.42   1.5.2  
 
Intern kontroll 2022 - riskanalys  
 
Beslut 
Tekniska nämnden godkänner workshopen - riskanalys. 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade den 22 oktober 2019 om rutiner och regler för 
intern kontroll. Där framgår att nämnden varje år ska besluta om en riskanalys 
som en del i framtagandet av en intern kontrollplan. I arbetet med att ta fram 
en riskanalys genomför tekniska nämnden en workshop. 
 
Beslutsunderlag 

 Riskanalys 2021, daterad 2021-09-29 
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-10-05 

 
 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
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Tn §96    Dnr: TN.2021.37   
 
Yttrande gällande nämndorganisation från mandatperioden 2023  
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet till tekniska förvaltningen 
för ytterligare förtydligande kring slutsatser och konsekvenser samt att beslut i 
ärendet delegeras därefter till att fattas av presidiet i tekniska nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2021 att uppdra till 
kommunstyrelseförvaltningen att ta fram underlag i form av förslag till 
reglemente för kommunstyrelsen samt delegationsordning i syfte att flytta 
området mark-och exploatering från tekniska nämndens grunduppdrag till 
kommunstyrelsens grunduppdrag fr.o.m. 1 januari 2022, samt att översända 
förslaget om att flytta området mark-och exploatering från tekniska nämndens 
grunduppdrag till kommunstyrelsen, för yttrande till tekniska nämnden med 
anhållan om svar senast 15 oktober 2021. 
 
Nuvarande grunduppdrag för område mark- och exploatering: 
Att hållbart utveckla och förvalta kommunens markreserv. Att bevaka 
kommunens intressen i diverse fastighetsaffärer, vid fastighetsbildning, 
fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsende. Att erbjuda företag, 
exploatörer och invånare en god och personlig service i frågor rörande 
kommunens exploaterbara mark. 
 
Tekniska nämnden antar att yttrandet enbart gäller en flytt av den politiska 
beslutsdelen och inte förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande till kommunstyrelsen angående flytt av området mark-och 
exploatering från tekniska nämndens grunduppdrag till kommunstyrelsens 
grunduppdrag, daterat 2021-09-16. 
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2021-09-21, §43 
 
Yrkanden 
Per Lorentsson (M) yrkar: att återremittera ärendet till tekniska förvaltningen 
för ytterligare förtydligande kring slutsatser och konsekvenser samt att beslut i 
ärendet delegeras därefter till att fattas av presidiet i tekniska nämnden. 
 
Propositionsordning 
Ordförande Håkan Josefsson (C) ställer proposition på Per Lorentssons (M) 
yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt detta. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
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Tn §97    Dnr: TN.2021.4   1.2.3  
 
Anmälan om delegationsbeslut 2021  
 
Beslut 
Tekniska nämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Följande delegationsbeslut har fattats av tekniska förvaltningen under perioden 
2021-09-01 - 2021-09-27 
 
5.1                      Vägbidrag 
 
6.16                    Yttrande över bygglov 
 
9.1                      Trafikförordningen 
 
9.2                      Transportdispens 
 
9.4                      Parkeringstillstånd 
 
9.9                      Väghållarbeslut in-och utfart 
 
6.1                       Grävtillstånd 
 
Beslutsunderlag 
Anmälan om delegationsbeslut till Tn 2021-10-05 
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-10-05 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
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Tn §98    Dnr: TN.2021.3   
 
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2021  
 
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 september 2021 och hur förvaltningen hanterat dem. 
 
Beslutsunderlag 
Postlista Tyck till V35-38, september 2021 
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-10-05 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
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