
&GISLAVEDS 
-KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2021-05-11

Plats och tid Digitalt möte, kl 13.00 - 16.00, med ajournering mellan kl. 14.50-15.05.

Beslutande Håkan Josefsson (C), ordförande
Johan Larsson (C), deltar på distans
Per Lorentsson (M), deltar på distans, ej §55
Sandy Lind (WeP), deltar på distans
Jörgen Karlsson (S), deltar på distans
Charlotta Saras Skarphagen (S), deltar på distans
Anders Nilsson (SD), deltar på distans

Övriga deltagande Peter Edvinsson, teknisk chef
Ismeta Hasic, nämndsekreterare, §56
Mattias Svensson, Gislaved Energi, deltar på distans, §§52,53
Christina Petersson, trafikutredare, deltar på distans, §54
Ann-Louis Kanth Ericsson, utvecklingsledare, §§52-60

Utses att justera Charlotta Saras Skarphagen

Justeringens Tekniska förvaltningen fredagen den 14 maj 2021
plats och tid

Under- Paragrafer 52 - 60
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Ismeta Hasic

Ordförande ……………………………………………………………………

Håkan Josefsson

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

Charlotta Saras Skarphagen

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

Organ Tekniska nämnden

Paragrafer 52 - 60Sammanträdesdatum 2021-05-11

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2021-05-17 anslags nedtagande 2021-06-10

Förvaringsplats Tekniska förvaltningen
för protokollet

Utdragsbestyrkande

https://14.50-15.05
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2021-05-11

Tn §52 Dnr: TN.2021.23 4.6.1.1

Investeringsplan för gatubelysning 2022

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tekniska förvaltningen ska arbeta fram 2022 års
reinvesteringsunderlag inför beslut till tekniska nämnden i oktober 2021.

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.

2022 års reinvesteringsförslag att se över inför beslut i oktober.

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
Investeringsplan för gatubelysning 2022, daterad den 2021-05-11
LCC analys Gislaved
Riktlinjer för gatubelysning i Gislaveds kommun, antagna 2016-10-19
Avtal för gatubelysning gällande 2017-01-01 till 2021-12-31
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2021-04-27, §25

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen, gatu- och trafikhandläggaren
Tekniska förvaltningen, gatuchefen
Gislaved Energi AB

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2021.23
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2021-05-11

Tn §53 Dnr: TN.2020.27 4.6.1.1

Översyn av riktlinjer för belysning. Arbetsmöte

Beslut
Tekniska nämnden godkänner arbetsmötet samt att arbetsgruppen består av
presidiet från tekniska nämnden, Mattias Svensson från Gislaved Energi och två
tjänstemän från tekniska förvaltningen.

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.

Uppstart av arbetet kommer att ske med ett arbetsmöte där hela nämnden är
delaktig. Vid arbetsmötet går vi igenom nuvarande riktlinjer. Efter arbetsmötet på
nämnden sammanställs de synpunkter som inkommit och vi bokar in ett nytt
tillfälle om behovet finns. Vid detta tillfälle bjuder vi in till mindre arbetsgrupp för
att arbeta fram nya riktlinjer.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för gatubelysning i Gislaveds kommun, antagna den 19 oktober 2016
Protokoll Tnau 2020-02-25,§12
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-05-11

Beslutet skickas till:
Gislaved Energi
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.27
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2021-05-11

Tn §54 Dnr: TT.2021.28 4.6.4.2

Redovisning ansökningar av vägbidrag för enskilda vägar 2021

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga redovisningen 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.

Tekniska förvaltningen har, fram till den 31 mars 2021, fått in bidragsansökningar
som motsvarar ett preliminärt bidragsbelopp om 225 tkr, att betala för Gislaveds
kommun. Det finns också ansökningar som behandlas hos Trafikverket och som
troligen inkommer till Gislaveds kommun under året. Dessa motsvarar ett
preliminärt bidragsbelopp om ca 268 tkr. Utöver det förväntas fler ansökningar
om bidrag för underhållsgrusning, som utförts på övriga enskilda vägar, att
inkomma.

Det årliga driftbidraget för år 2021 till statsbidragsberättigade enskilda vägar
uppgår preliminärt till ca 2 265 tkr, om kostnadsindex blir 3 %.

Kostnaden för vägbidrag 2021 förväntas i dagsläget bli totalt ca 2 530 tkr, vilket ryms
inom tekniska nämndens budget för vägbidrag.

Beslutsunderlag
Sammanställning över inkomna bidragsansökningar 2021, daterad 2021-04-12
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2021-04-27, §26

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TT.2021.28
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2021-05-11

Tn §55 Dnr: TN.2021.9 1.4.1

Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2021

Beslut
Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Tekniska chefen tillsammans med utvecklingsledaren redogör för tekniska
förvaltningens kostnader och intäkter per den 30 april 2021.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning per den 30 april 2021, daterad den 2021-05-10
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-05-11

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2021-05-11

Tn §56 Dnr: TN.2021.21 1.5.2

Internrevision Dataskyddsförordningen (GDPR)- Information

Beslut
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Under 2021 kommer kommunens dataskyddsombud genomföra internrevisioner
på kommunens olika förvaltningar avseende efterlevnad av
dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet kommer under två dagar granska
om personuppgiftsansvarige (PUA) på förvaltningen har registreringar som
innehåller personuppgifter av särskild karaktär. Dataskyddsombudet kommer
tillsammans med PUA utföra stickprovskontroller för att granska om övriga
anställda på förvaltningen jobbar i enlighet med GDPR. Till stickprovskontrollen är
tre personer utvalda, en på staben, en på VA och en på gata.

Syftet med revisionen är att se om respektive PUA har förutsättningar att visa
ansvarsskyldighet enligt Artikel 5, principer för behandling av personuppgifter.
Detta innebär att uppgifterna ska behandlas enligt:

· laglighet, korrekthet och öppenhet
· ändamålsbegränsning
· uppgiftsminimering och lagringsminimering
· korrekthet
· integritet och konfidentialitet

Dataskyddsombudet kommer efter genomförd granskning att ta fram en rapport
som redovisas för nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-05-11

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2021.21
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2021-05-11

Tn §57 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
april 2021 och hur förvaltningen hanterat dem.

Beslutsunderlag
Postlista Tyck till V13-V16, april 2021
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-05-11

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2021-05-11

Tn §58 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
2021-04-06 - 2021-05-03

6.16 Yttrande över bygglov

9.1 Trafikförordningen

9.4 Parkeringstillstånd

9.6 Blomlådor

6.1 Grävtillstånd

Beslutsunderlag
Anmälan om delegationsbeslut till Tn 2021-05-11
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-05-11

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2021-05-11

Tn §59 Dnr: TN.2021.1 4.18

Information om investeringsprojekt 2021

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Tekniska chefen informerar om pågående projekt som man kan ta del av på
kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Redovisning av investeringsprojekt maj 2021
Tjänsteskrivelse till Tn 2021-05-11

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2021-05-11

Tn §60 Dnr: TN.2021.12 1.2.2

Övriga frågor 2021

Håkan Josefsson (C) informerar tekniska nämndens ledamöter att sammanträdet
den 8 juni ska börja kl 12.00 i kommunhuset i Gislaved.

Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2021.12
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