
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2022-10-06

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 - 16.00

Beslutande Håkan Josefsson (C), ordförande
Johan Larsson (C)
Lars Karlsson (M)
Sandy Lind (WeP)
Jörgen Karlsson (S)
Charlotta Saras Skarphagen (S), ej närvarande §§60-66
Anders Nilsson (SD)

Övriga deltagande Susanne Norberg, tillförordnad teknisk chef
Ann-Louis Kanth Ericsson, stabschef
Ismeta Hasic, nämndsekreterare
Christina Petersson, trafikutredare, §§60, 61
Mohammed Jomaa, gatuchef, §62
Magnus Töreland, personalrepresentant

Utses att justera Anders Nilsson (SD)

Justeringens
plats och tid

Tekniska förvaltningen fredagen den 7 oktober 2022

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 60 - 66

Ismeta Hasic

Ordförande ……………………………………………………………………

Håkan Josefsson

Justerande ..........................................................................................................................................

Anders Nilsson (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2022-10-06 Paragrafer 60 - 66

Datum för
anslags uppsättande 2022-10-07

Datum för
anslags nedtagande 2022-11-02

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska förvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §60 Dnr: TN.2022.23 4.2.2

Remiss om Detaljplan för del av fastigheterna Uvekull 1:5 och 1:8 inom
Hörsjöområdet i Smålandsstenar, granskningsremiss

Beslut
Tekniska nämnden har inget att erinra mot granskningsremissen.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöförvaltningen har skickat detaljplan för delar av Uvekull 1:5 och 1:8
inom Hörsjöområdet i Smålandsstenar på granskning till kommunens olika
nämnder. Dessa bereds tillfälle att lämna synpunkter senast den 30 september
2022.

Syftet med detaljplanen är att pröva och säkerställa markanvändningen för
idrottsändamål och möjliggöra ytterligare byggrätter för Smålandsstenars
Tennisklubb på delar av Uvekull 1:5 och Uvekull 1:8 inom Hörsjöområdet.
Planförslaget möjliggör ändamålet idrottsanläggning och tennisklubbens föreslagna
utveckling med en ny padelhall.

Infarten till tennisanläggningarna, bad och camping sker idag från söder via
Villagatan och Hörsjögatan. Detaljplanen möjliggör även en angöring för biltrafik
från norr via Domargatan till planområdet. Biltrafik till badet och campingplatsen
blandas idag med cykel- och gångtrafikanter som angör från söder. För att minska
och begränsa biltrafik från söder via Hörsjögatan, har en arbetsgrupp sett över
möjligheten att skapa angöring till bad och camping via Domargatan. Det är dock
viktigt att det tillsätts tillräckliga medel för att detta ska kunna förverkligas, då det
annars kan innebära ökad trafik via Hörsjögatan i söder.

Planförslaget möjliggör även utbyggnad av en mindre parkeringsplats samt en
vändplan i södra delen av planområdet.

Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse
Plankarta granskning
Planbeskrivning granskning
Protokoll 2022-05-17, Tn §32
Tekniska förvaltningens förslag till yttrande, daterat den 27 april 2022
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-10-06

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
Bygg- och miljöförvaltningen
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Tn §61 Dnr: TN.2021.31 4.9.1.1

Uppföljning av kommunal parkeringsövervakning under perioden 1
januari - 30 juni 2022

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Från och med den 1 januari 2021 har Gislaveds kommun 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 januari - 30 juni 2022 har parkeringsvakter utfärdat 93
parkeringsanmärkningar. Av dessa är 52 parkeringsanmärkningar utfärdade för
parkering mot färdriktningen och 15 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.

44 anmärkningar är utfärdade i Gislaveds tätort, 20 i Anderstorp, 22 i
Smålandsstenar och resten är ett fåtal anmärkningar i Reftele och Hestra.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-10-06

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §62 Dnr: TN.2022.19 4.6.1.1

Investeringsplan för gatubelysning 2023

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att belysningen i Hestra, Öreryd, Vik, Kållerstad och
Dravö byts ut till LED-armaturer under 2023 samt ger gatuchefen på tekniska
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av gatubelysningen i Gislaveds
kommun.

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.

Seriebyte till LED Hestra och Öreryd 460 st
Vik 27 st
Kållerstad 29 st
Dravö 11 st

Besiktning av trästolpar på landsbygden
Byte av rostiga stolpar 40 st.

Beslutsunderlag
Underlag till investeringsplan för gatubelysning, daterad den 2022-09-14
Riktlinjer för gatubelysning i Gislaveds kommun, antagna 2016-10-19
Avtal för gatubelysning gällande 2017-01-01 till 2021-12-31
Tekniska nämnden den 19 april 2022, §21
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-10-06

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen, gatu- och trafikhandläggaren
Tekniska förvaltningen, gatuchefen
Gislaved Energi AB
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Tn §63 Dnr: TN.2021.55 4.2.2

Remiss om Detaljplan för Isabergsområdet del av fastigheten Vik 1:97
och Bjärsved 5:40 m.fl. i Isaberg, Hestra, granskningsyttrande

Beslut
Tekniska nämnden har inget att erinra mot granskningsremissen.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöförvaltningen har skickat detaljplan för Isabergsområdet del av
fastigheten Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. I Isaberg, Hestra på granskning till
kommunens olika nämnder. Dessa bereds tillfälle att lämna synpunkter senast den
5 oktober 2022.

Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till utveckling av fritidsverksamheten inom
området, genom utökning av befintliga anläggningar samt byggnation av nya. Planen
möjliggör för huvudsakligen anläggningar för friluftsliv och camping,
besöksanläggningar och verksamheter för tillfällig vistelse. Syftet med planen är
också att lösa trafikproblematiken inom området och avfarten från väg 26. Hänsyn
ska tas till olika faktorer som påverkar detaljplanens utformning, såsom
naturreservatet Isaberg, naturvärdena som finns inom området, närheten till väg
26 och riskerna som detta innebär, kulturmiljö, arkeologiska fornlämningar samt
miljö och infrastruktur.

Planområdet är belägen inom Isabergsområdet, ca 1 km sydöst om Hestra tätort
och ca 15 km nord om Gislaved tätort, utmed riksväg 26. Planområdet består av
del av fastigheten Vik 1:97, del av fastigheten Bjärsved 5:40 samt
del av fastigheten Alabo 3:1. Området avgränsas av väg 26 i sydöst och av
Isabergsmassivet i väster. Hela planområdet omfattar en yta på cirka 30 hektar.

Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse
Planbeskrivning
Plankarta
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-10-06

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
Bygg- och miljöförvaltningen
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Tn §64 Dnr: TN.2022.30 1.5.2

Intern kontroll 2023 - 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
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-10-06

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §65 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
2022-08-30 - 2022-09-26

6.1 Grävtillstånd

9.1 Föreskrifter och lokala trafikföreskrifter

9.9 Väghållarbeslut avseende trafikreglerande åtgärder

9.4 Parkeringstillstånd

9.2 Transportdispens

6.4-6.10 Upplåtelse

Beslutsunderlag
Anmälan om delegationsbeslut till Tn 2022-10-06
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-10-06

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §66 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
september 2022 och hur förvaltningen hanterat dem.

Beslutsunderlag
Postlista Tyck till V35-38, september 2022
Tjänsteskrivelse till Tn 2022-10-06

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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