
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2021-12-07

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 - 16.30

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

Övriga deltagande Susanne Norberg, tillförodnad förvaltningschef
Ann-Louis Kanth Ericsson, stabschef
Ismeta Hasic, nämndsekreterare
Vigan Oruci, planarkitekt, §114
Christina Petersson, trafikutredare, §§114,115
Katti Hansson, ekonom, §116
Ulrika Frimodig Lust, stadsträdgårdsmästare, §117
Mohammed Jomaa, gatuchef, §§113-129
Hans Engström, mark- och exploateringslots, §122
Magnus Töreland, personalrepresentant

Utses att justera Charlotta Saras Skarphagen

Justeringens
plats och tid

Tekniska förvaltningen onsdagen den 8 december 2021

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

Paragrafer 113 - 129

Ismeta Hasic

Ordförande ……………………………………………………………………

Håkan Josefsson

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

Charlotta Saras Skarphagen

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

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2021-12-07 Paragrafer 113 - 129

Datum för
anslags uppsättande 2021-12-09

Datum för
anslags nedtagande 2022-01-01

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska förvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
2

2021-12-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §113 Dnr: TN.2021.13 1.2.1

Godkännande av extra/utgående ärenden 2021

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ärende TN.2021.23, Gatubelysning i Bjärsved tas
upp som ett extra ärende.

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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2021-12-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §114 Dnr: TN.2019.48 4.2.2

Detaljplan för del av Anderstorps-Törås 2:64 m.fl. Töråsskolan i
Anderstorp. Yttrande

Beslut
Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöförvaltningen har skickat detaljplan för del av Anderstorps-Törås
2:64 m.fl. Töråsskolan i Anderstorp på samråd till kommunens olika nämnder.
Dessa bereds tillfälle att lämna synpunkter senast den 17 december 2021.

Planförslaget har upprättats för att pröva lämpligheten att utöka byggrätten på
fastigheten Anderstorp-Törås 2:64, Töråsskolan. Byggrätter är idag kraftigt
begränsade.

Om skolan byggs till kommer trafikflödet att öka, vilket påverkar närliggande
kommunala gator. I planförslaget har tagits höjd för ökade parkerings-möjligheter
för både bil och cykel.

Detaljplanen avser att möjliggöra utbyggnad av befintlig skolbyggnad samtidigt som
platsens värden bevaras. Kommunen avser genom ny detaljplan ta höjd för den
planerade skolomorganisationen samt de konsekvenser det medför på området.
Syftet med detaljplanen är att utöka skolans byggrätter som idag är kraftigt
begränsade.

Tekniska förvaltningen har mottagit bygg- och miljönämndens samrådsförslag och
har nedan förslag till yttrande:
Den södra sidan av Töråsbäcken bör vara kvartersmark och inte naturmark. Det
försvårar annars skötseln där.

Beslutsunderlag
Plankarta Töråsskolan - Samrådshandling
Planbeskrivning Töråsskolan - Samrådshandling
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 23 november 2021, §49

Beslutet skickas till:
Bygg-och miljöförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §115 Dnr: TT.2021.28 4.6.4.2

Vägbidrag till enskilda vägar 2021

Beslut
Tekniska nämnden gör avsteg från gällande allmänna bestämmelser om vägbidrag
och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att besluta om utbetalning av
bidragsberättigade ansökningar som inkommer under hela 2021. Beviljande och
utbetalning av vägbidrag förutsätter dock att utbetalning görs inom ramen för årets
budget för vägbidrag.

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.

Tekniska förvaltningen har, fram till den 31 mars 2021, fått in bidragsansökningar
som motsvarar ett preliminärt bidragsbelopp om 125 tkr, att betala för Gislaveds
kommun. Två ansökningar har inkommit efter den 31 mars 2021 och motsvarar
ett bidragsbelopp om 144 tkr. En av dessa ansökningar avser projektering inför en
broreparation. Det finns också ansökningar som behandlas hos Trafikverket och
som kan inkomma till Gislaveds kommun under året. Utöver detta kan eventuellt
ytterligare någon ansökan om bidrag för underhållsgrusning, på övrig enskild väg,
som inte är statsbidragsberättigad, inkomma.

Det årliga driftbidraget för år 2021 till statsbidragsberättigade enskilda vägar
uppgår till ca 2 392 tkr. Det är ca 127 tkr högre än förväntat, vilket beror på att
kostnadsindex för 2021 blev bestämt till 8,27%.

Kostnaden för vägbidrag 2021 förväntas i dagsläget bli totalt ca 2 547 tkr om de
ansökningar som inkommit i rätt tid betalas ut. Detta ryms inom tekniska nämndens
budget, som är 2 670 tkr, för vägbidrag.

Beslutsunderlag
Sammanställning över inkomna bidragsansökningar 2021, daterad 2021-12-06
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 23 november 2021, §50

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §116 Dnr: TN.2021.9 1.4.1

Ekonomisk uppföljning per den 30 november 2021

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Ekonomen på tekniska förvaltningen redogör för tekniska förvaltningens kostnader
och intäkter per den 30 november 2021.

Beslutsunderlag
Uppföljning 2021-11-30, Tekniska nämnden
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-12-07

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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2021-12-07
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Tn §117 Dnr: TN.2019.59 1.2.6

Remiss om motion angående digital lekplats. Yttrande

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen angående
digital lekplats ska anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har inkommit med en motion, daterad den 26 september
2019, där motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i
uppdrag att besluta att det ska byggas en digital lekplats i kommunens regi.

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen angående
digital lekplats ska anses vara besvarad då det finns en plan för en lekpark med
digitalt inslag 2024.

Reservationer
Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagen (S) reserverar sig muntligt
mot beslutet till förmån till sitt eget yrkande.

Beslutsunderlag
Följebrev motion om digital lekplats
Remiss om motion om digital lekplats
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 23 november, §51

Yrkanden
Håkan Josefsson (C) yrkar: att motionen angående digital lekplats ska anses
besvarad.

Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagen (S) yrkar: bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition sitt eget yrkande och Jörgen Karlssons (S) och
Charlotta Saras Skarphagens (S) yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar
enligt Håkan Josefssons (C) yrkande.

Omröstning begärs.Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röster för Håkan Josefssons (C) yrkande
Nej-röster för Jörgen Karlssons (S) och Charlotta Saras Skarphagens (S) yrkande

Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Håkan Josefssons (C) yrkande och 2 nej-röster för Jörgen
Karlssons och Charlotta Saras Skarphagens (S) yrkande beslutar tekniska nämnden
enligt Håkan Josefssons (C) yrkande.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen
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Tn §118 Dnr: TN.2021.45 1.2.1

Broar i Gislaveds kommun

Beslut
Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att omgående påbörja
arbetet med Järnvägsbron i Gislaved samt att i övrigt notera lämnad information.

Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har påbörjat ett internt arbete med att se över kommunens
brobestånd.

Tekniska förvaltningen uppdaterar tekniska nämnden om status i uppdraget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 23 november 2021, §52

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §119 Dnr: TN.2021.49 1.2.1

Asfaltsnätet i Gislaveds kommun

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att notera lämnad information.

Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har genomfört en asfaltsinventering av Gislaved kommuns
vägar och gator. Resultatet av inventeringen redovisas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 23 november, §53

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §120 Dnr: TN.2021.23 4.6.1.1

Gatubelysning i Öreryd

Beslut
Tekniska nämnden beslutar

att belysning behålls och trästolpar byts ut mot stålstolpar

att armaturer byts ut till LED-armaturer utmed huvudgatan i Öreryd ända fram till
anslutningen mot riksväg 26

att belysning väster om huvudgatan utgår och fastighetsägare utmed sträckan
kommer att, om behov finnes av Gislaved Energi erbjudas övertagande av drift för
uttryckt belysningsbehov.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har haft dialog med Toppenföreningen i Öreryd gällande byte
av gatubelysning. Tekniska nämnden har gjort ett platsbesök och därefter
presenterat ett förslag för Toppenföreningen som har godtagits.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden den 2 november 2021, §101
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-12-07

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §121 Dnr: TN.2021.23 4.6.1.1

Gatubelysning i Bjärsved

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att fortsatt drift och underhåll av belysningen i
Bjärsved utgår då kraven i riktlinjer för belysning i Gislaveds kommun ej uppfylls.

Protokollsanteckning
Jörgen Karlsson (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har haft dialog med vägföreningen gällande utgående belysning
och informerat om beslut samt informerat om möjlighet till dialog med Gislaved
Energi för övertagande av drift av belysning om behov finns.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-12-07

Beslutet skickas till:
Gislaved Energi AB
Tekniska förvaltningen
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Tn §122 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 2021-12-07

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §123 Dnr: TN.2018.80

Fyllnadsval av 1:e vice ordförande i tekniska nämndens arbetsutskott

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att välja Lars Karlsson (M) som 1:e vice ordförande i
tekniska nämndens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Per Lorentsson (M) har begärt entledigande från uppdraget som 1:e vice
ordförande i tekniska nämndens arbetsutskott. Moderaterna i Gislaved har
nominerat Lars Karlsson (M) som 1:e vice ordförande i tekniska nämndens
arbetsutskott.

Kommunfullmäktige har den 28 oktober 2021, §130, godkänt Per Lorentssons (M)
begäran om entledigande från uppdraget som 1:e vice ordförande i tekniska
nämndens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kf §130, Valärenden, entledigande som 1e vice ordförande i
tekniska nämnden och som 1e vice ordförande i tekniska nämndens arbetsutskott,
samt fyllnadsval av 1e vice ordförande i tekniska nämnden
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 23 november, §54

Beslutet skickas till:
Lars Karlsson (M)
Tekniska förvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
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Tn §124 Dnr: TN.2021.43 1.3.1

Sammanträdesdagar för tekniska nämnden 2022

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för
arbetsutskottet

Tisdagen den 8 februari
Tisdagen den 8 mars
Tisdagen den 5 april
Tisdagen den 3 maj
Tisdagen den 31 maj
Tisdagen den 23 augusti
Måndagen den 19 september
Tisdagen den 18 oktober
Tisdagen den 22 november

samt att fastställa följande sammanträdesdagar för tekniska nämnden

Tisdagen den 22 februari (kl 14.00)
Tisdagen den 22 mars
Tisdagen den 19 april
Tisdagen den 17 maj
Tisdagen den 14 juni
Tisdagen den 6 september
Måndagen den 19 september (Extranämnd för behandling av delårsbokslut
och utblick)
Tisdagen den 4 oktober
Tisdagen den 1 november
Tisdagen den 6 december

samt att samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inte ordförande efter samråd
med presidiet beslutar annat.

Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag på sammanträdesdagar för tekniska
nämnden och dess arbetsutskott för år 2022.

Respektive reglemente reglerar vad som gäller för sammanträdesdag utöver
fastställd sammanträdesplan.

Beslutsunderlag
Förslag sammanträdesplan 2022, daterat 2021-11-17
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 23 november, §55

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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Tn §125 Dnr: TN.2021.42 1.5.2

Intern kontroll 2022- Riskanalys

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta tekniska förvaltningens förslag till riskanalys
2022 för tekniska nämnden.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade 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. En diskussion med tekniska nämnden
om riskanalysen och lednigsgruppen har genomfört. En uppdatering av 2021 års
riskanalys är gjord. Förändringar jämfört med 2021 är att risken "Tekniska
förvaltningens stigande sjukfrånvaro" samt att "Säkerhet för tredje man" även
omfattar säkerheten runt kommunens broar.

Beslutsunderlag
Riskanalys 2022 Tekniska nämnden, daterad 2021-11-15
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 23 november, §56

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §126 Dnr: TN.2021.10 1.4.1

Fastställande av tekniska nämndens planeringsdirektiv 2022

Beslut
Tekniska nämnden kompletterar stycket om broar och asfaltering enligt tidigare
information samt eventuella förändringar från kommunfullmäktiges
budgetdiskussion som kan komma att påverka tekniska nämndens
planeringsdirektiv samt att fastställa tekniska nämndens planeringsdirektiv 2022.

Ärendebeskrivning
Under hösten fastställs kommunfullmäktiges mål och förutsättningar för
nämnderna genom fastställande av “Planeringsdirektiv 2022, med plan
2023-2025”.

Tekniska nämndens planeringsdirektiv beslutas i juni och fastställs i december
efter beslut i kommunfullmäktige i november. Planeringsdirektivet innehåller bl.a.
planeringsförutsättningar, vision, mål, uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt
direktiv och ekonomiska ramar för 2022 med plan för 2023-2025.

Beslutsunderlag
Planeringsdirektiv 2022-Tekniska nämnden, daterat 2021-11-30
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 23 november, §57

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
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Tn §127 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
november 2021 och hur förvaltningen hanterat dem.

Beslutsunderlag
Postlista Tyck till V43-47, november 2021
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-12-07

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §128 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
2021-10-26 - 2021-11-29

6.16 Yttrande över bygglov

9.1 Föreskrifter och lokala trafikföreskrifter

9.4 Parkeringstillstånd

9.11 Förordnande av parkeringsvakt

6.1 Grävtillstånd

Beslutsunderlag
Anmälan om delegationsbeslut till Tn 2021-12-07
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-12-07

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §129 Dnr: TN.2021.5 1.2.7

Meddelanden 2021

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Följande beslut meddelas nämnden:

Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-28
§145 Sammanträdesplan 2022
§143 Rutin för hantering av intiativärenden
§133 Delårsbokslut, uppföljning 2 med helårsprognos 2021, hela kommunen
§132 Revisionsutlåtande delårsrapport
§130 Protokollsutdrag Kf §130,Valärenden, entledigande som 1:e vice

ordförande i tekniska nämnden och som 1:e vice ordförande i tekniska
bämndens arbetsutskott, samt fyllnadsval av 1:e vice ordförande i
tekniska nämnden

Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-18
§160 Protokollsutdrag Kf §160, Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-

2025

Beslutsunderlag
Meddelanden till Tn 2021-12-07
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-12-07

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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