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Beslutande Håkan Josefsson (C), ordförande
Johan Larsson (C)
Per Lorentsson (M)
Sandy Lind (WeP)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
2

2021-09-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §73 Dnr: TN.2021.32 1.5.7

Avtal Isabergstoppen

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att upprätta ett nytt
överlåtelseavtal som överlåter ägande och ansvaret för drift och underhåll av
befintliga samt i framtiden av Isaberg stiftelsen anlagda VA-ledningar inom
fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40. Överlåtelseavtalet ersätter del av avtal
gällande VA-ledningar daterad 1970.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun upprättade den 1 november 1970 ett avtal med Stiftelsen
Isabergstoppen för att reglera ansvaret för utbyggnad samt skötsel och underhåll
av befintliga samt i framtiden anlagda Va-ledningar på fastigheterna Vik 1:97 och
Bjärsved 5:40. Detta då Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 låg vid tidpunkterna utanför ett
fastställt verkamhetensområde.Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 ingår enligt beslut i ett
fastställt verksamhetsområde för allmänna Va. Inom ett verksamhetsområde gäller
vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxa, upprättat komplement till avtalet med
Stiftelsen gällande ansvaret för Va-ledningar strider mot vattentjänstlagen.

Beslutsunderlag
Avtal mellan Gislaveds kommun och Stiftelsen Isabergstoppen, daterad den
1 november1970 samt komplement till avtalet, daterat den 21 februari 1978
Presentationsunderlag, daterat den 6 juli 2021
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-09-07

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
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Tn §74 Dnr: TN.2015.72

Genomgång av dokumentet Riktlinjer för gatubelysning inom Gislaveds
kommun

Beslut
Tekniska nämnden godkänner genomgången.

Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen fick den 25 februari 2020 i uppdrag av tekniska nämndens
arbetsutskott att se över nuvarande riktlinjer för belysning. Uppdraget ska
genomföras innan nytt avtal skrivs med Gislaved Energi AB.

Den 11 maj 2021 beslutade man att arbetsgruppen som ska arbeta med översynen
består av presidiet från tekniska nämnden, Mattias Svensson från Gislaved Energi
och två tjänstemän från tekniska förvaltningen.

Den 8 juni 2021 hade man arbetsmöte med arbetsgruppen där man gemensamt
gick igenom riktlinjerna och gjorde de förändringar som behövdes. Gatuchefen har
gjort ändringarna i dokumentet för riktlinjerna som man går igenom på tekniska
nämnden den 7 september inför beslut i oktober.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för gatubelysning i Gislaveds kommun antagna den 19 oktober 2016
Förslag till riktlinjer för gatubelysning inom Gislaveds kommun, daterat 2021-08-17
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-09-07

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §75 Dnr: TN.2020.18 4.2.2

Detaljplan Haghult Tillbo i Smålandsstenar

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska förvaltningen mandat att i samverkan
med planenheten minska området för Detaljplan Haghult Tillbo.

Ärendebeskrivning
Smålandsstenar är i en expansiv fas där bl.a. Haghultsleden ingår. Vi har tre viktiga
detaljplaner bestående av Norra infarten, Uvekull 5:1 och Haghult Tillbo som
hänger ihop och som tillsammans bidrar till en fungerande helhet.

Förlängning av den befintliga Oxelgatan binder ihop Uvekull 5:1 med Haghultsleden
vilket är en förutsättning för genomförandet av Uvekull 5:1 och således
harmoniseringen av de 3 planerna. Förlängningen av Oxelgatan ligger idag inom
begränsningsområdet för detaljplan Haghult Tillbo.

Med risk för att realiseringen av Oxelgatan kan skapa konflikt innan detaljplan
Haghult Tillbo vunnit laga kraft, och således hindra realiseringen av Uvekull 5:1, så
föreslås att minska omfattningen av Haghult Tillbo till att inte inkludera Oxelgatan.
Exakt ny gränsdragning för detaljplanen är ännu inte fastställd. Exakt läge kommer
att arbetas fram i samråd med planenheten.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2021-08-24, §33

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §76 Dnr: TN.2021.31 4.9.1.1

Uppföljning av kommunal parkeringsövervakning fram till den 30 juni
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 har tecknat 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 11 januari - 30 juni 2021 har parkeringsvakter utfärdat 137
parkeringsanmärkningar. Av dessa är 79 parkeringsanmärkningar utfärdade för
parkering mot färdriktningen och 44 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.

80 anmärkningar är utfärdade i Gislaveds tätort, 38 i Anderstorp, 11 i
Smålandsstenar, 7 i Hestra och en i Reftele.

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §77 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
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-09-07
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Tn §78 Dnr: TN.2021.30 4.2.2

Beställning av Detaljplan, bro till bro

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att detaljplan för gamla Ica-tomten i Anderstorp ska
beställas av bygg- och miljönämnden.

Ärendebeskrivning
Bro till Bro är en del av centrumutvecklingsvisionen för Anderstorp. I
Anderstorp handlar det om fastigheterna norr om Storgatan och mellan
Brogatan och bron på Kvarngatan, därför kallas visionen Bro till Bro. Denna
vision ska ligga till grund för framtida planeringsarbete.

Fastigheten som ska planeras och utredas i ett sammanhang för att möjliggöra
bostadsbyggnation och lokaler i Anderstorps centrum. Områdets indelning och
gestaltning med lokalisering av bebyggelse och förslag på lämplig utformning innan
byggnation påbörjas. Behovet av bostadsmark är stort i centrala Anderstorp.
Riktlinjer för planarbetet ska inhämtas från visionen Bro till Bro för området.
Gröna strukturer ska upprättas och dagvatten fördröjas och hanteras i enlighet
med kommunens VA-policy.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2021-08-24, §35

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Tekniska förvaltningen
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Tn §79 Dnr: TN.2021.9 1.4.1

Uppföljning 2 med helårsprognos per den 31 augusti 2021

Beslut
Tekniska nämnden godkänner Uppföljning 2 (U2) med helårsprognos 2021 och
överlämnar prognosen, Uppföljning 2 till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Uppföljning av perioden avser 1 januari till 31 augusti 2021. I uppföljningen
hanteras grunduppdraget och ekonomin.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2021 U2 för tekniska nämnden, daterad 2021-08-31
VA redovisning delårsbokslut 2021
Uppföljning 2-2021- Tekniska nämnden
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-09-07

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen
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Tn §80 Dnr: TN.2021.35 1.4.1

Utblick 2023 och framåt

Beslut
Tekniska nämnden godkänner utblick 2023 och framåt samt överlämnar
utblicken till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Utblicken är första steget i planeringsprocessen inför 2023 års budgetarbete.
Som alla kommuner påverkas Gislaveds kommun av omvärlden. Utblicken syftar
till att ta fram en bild över möjligheter och utmaningar som kommunen möter i
framtiden. Nämndernas kunskaper och erfarenheter om verksamhetens utveckling,
tillsammans med nationella rapporter och analyser om framtidens utmaningar,
utgör grunden för kommunens omvärldsanalys och strategier inför framtiden.

Beslutsunderlag
Utblick 2023 tekniska nämnden, daterat 2021-08-27
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-09-07

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen
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Tn §81 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
juni, juli och augusti 2021 och hur förvaltningen hanterat dem.

Beslutsunderlag
Postlista Tyck till V22-V34, juni, juli och augusti 2021
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-09-07

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §82 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
2021-06-01 - 2021-08-30

5.1 Beslut om vägbidrag

6.5 Yttrande-upplåtelse platsmark

6.13 Ansökan om lantmäteriförrättning

6.16 Yttrande över bygglov

8 Personalärende

9.1 Lokala trafiköreskrifter

9.2 Dispens från trafikförordningen

9.4 Parkeringstillstånd

9.6 Blomlådor

9.7 Yttrande trafikreglerande åtgärder

9.9-9.10 Väghållarbeslut in- och utfart

9.11 Förordnande av parkeringsvakt

6.1 Grävtillstånd

Beslutsunderlag
Anmälan om delegationsbeslut till Tn 2021-09-07
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-09-07

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §83 Dnr: TN.2021.5 1.2.7

Meddelanden 2021

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Följande beslut meddelas nämnden:

Kommunstyrelsens beslut 2021-08-11
§204 Revidering av ny nämndsorganisation från mandatperioden 2023
§202 Initiativärende angående socialnämndens reglemente

Fastighet- och servicenämndens beslut 2021-08-18
§48 Fastställande av riktlinjer för ansvars- och kostnadsfördelningen för

Gislaveds kommuns lokaler

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2021-08-24
§36 Uppföljning 2 med helårsprognos per den 31 augusti 2021
§34 Information gällande pris på tomter i Smålandsstenar

Beslutsunderlag
Meddelanden till Tn 2021-09-07
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-09-07

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §84 Dnr: TN.2021.12 1.2.2

Övriga frågor 2021

Ordförande Håkan Josefsson (C) informerar tekniska nämnden att man tagit beslut
att man ska upphandla Haghultsleden externt.

Informationen föranleder inget beslut.

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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