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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §50 Dnr: TN.2020.1 1.2.1

Godkännande av extra/utgående ärenden 2020

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ärende TMEX.2020.4, Anläggningsarrende Projekt
Pulsen, tas upp som ett extra ärende.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §51 Dnr: TN.2018.59

Riktlinjer för att bedöma VA-ansvaret utanför verksamhetsområde

Beslut
Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens förslag till Riktlinjer för att
bedöma VA-ansvaret utanför verksamhetsområde samt att anta förtydligande som
är gjorda.

Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har uppdaterat, samt sett över behovet och prioritering av
område som ska få kommunalt VA. Även de tolv områden som vid tidigare
bedömning hamnade i gråzonen mellan allmänt och enskilt VA har tekniska
förvaltningen gjort en kompletterande bedömning för att se över behovet för
kommunalt VA samt bedömning av VA-ansvar i dessa områden. Tekniska
förvaltningen har tagit fram "Riklinjer för att bedöma VA-ansvaret utanför
verksamhetsområde" daterat den 11 mars 2020 och översänt den samt en
reviderat VA-plan på remiss till bygg- och miljöförvaltningen.

Bygg och miljönämnden lämnade den 19 maj 2020 yttrande över utkastet till VA-
plan och önskat förtydligande från tekniska förvaltningen enligt nedan:

· Ett förtydligande önskas gällande de fastigheter som ligger på gränsen till
eller i närheten av ett område som skall få allmänt VA. Kan dessa komma
att inkluderas i verksamhetsområdet? Inom vilket avstånd är det aktuellt
för en fastighet att bli avtalskund? Vi behöver tydligare riktlinjer i arbetet
med de enskilda avloppen.

"Förtydligande: om fastigheten ingår i ett större sammanhang med minst 10
hushåll och max 100 meters avstånd från varandra och med hänsyn till skyddet för
människors hälsa och miljö behöver vattenförsörjning eller avlopp så ska fastigheten
kunna få allmänt VA. Ligger fastigheten utanför ett beslutat verksamhetsområde kan
via avtal ges möjlighet att ansluta till de allmänna va-ledningar. Kommunen måste
alltid göra en bedömning om en anslutning kan ske utifrån kapacitet och belasning
på det allmänna va-ledningar. Detta för att säkerställa att anslutningen utanför
verksamhetsområde inte påverka negativt va-huvudmannens ansvar och skyldigheter
inom verksamhetsområdet. Kommunen har tagit fram "Riktlinjer för anslutning av
fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA" daterat den 24 september
2012.

· Nämnden önskar också ett förtydligande av en ev. VA-rådgivarens
uppgift. VA-rådgivaren bör vara kommunövergripande och
arbetsområde kan inkludera VA och dagvatten. Detta för att förenkla
kommunikationen mellan förvaltningarna och ut mot kund.

" Förtydligande: VA-rådgivaren ska jobba på en övergripande nivå mellan
kommunens förvaltningar och mot externa konsulter, entreprenörer och
fastighetsägare. Beskrivning av Va-rådgivaren roll och arbetsuppgifter finns under
kapitel 7 VA-plan reviderad version daterad 2020-03-11. Tjänsten finns inte idag
men bör finnas i kommunen.

Beslutsunderlag
Riklinjer för att bedöma VA-ansvaret utanför verksamhetsområde, daterat 2020-
03-11
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-08-25, §29

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2018.59
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §51, forts.

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen, VA-chefen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §52 Dnr: TN.2020.5 1.2.7

Information gällande ekonomisystemet i Gislaveds kommun

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Gislaved kommun investerade i ett nytt ekonomisystem under år 2019-2020. VA-
verksamhetens befintliga försystem saknade då en integrationsfil för att
kommunicera med det nya ekonomisystemet. Då befintligt avtal med EDP är
gammalt och enligt lagen om offentlig upphandling så ska en ny upphandling göras.
Den nya upphandlingen resulterade till att EDP fick uppdraget att fortsätta att vara
försystem. I upphandlingen upphandlades även en integrationsfil som
kommunicerar med Unit4.

Integrations/installationsarbetet pågår och enligt vår tidplan så sker första
fakturering enligt nedan:

· Månadskunder faktureras i november för perioden april-november.
· Kvartalskunder faktureras i december för kvartal 2, 3 och 4 (perioden

april-december).

Brev om detta skickades ut till kunder i god tid.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att notera lämnad information.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-09-08

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §53 Dnr: TN.2020.8 1.4.1

Omfördelning av budgeterade medel 2020 för investeringsprojekt
Gröne mosse

Beslut
Tekniska nämnden godkänner omfördelning av budgetmedel med 500 tkr från
investeringsprojekt Bäckegårdslist samt 1 000 tkr från projekt Detaljplan Tokarp
till investeringsprojekt Gröne Mosse.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tagit beslut angående avtalsförslag mellan kommunen och
JRAB. I beslutet ingår en försäljning av del i projekt Gröne Mosse. Vid utbyggnaden
av detaljplanen för Gröne Mosse år 2014 så valde kommunen att inte investera
klart området, detta innebär att vi behöver investera i marken som ska säljas till
JRAB samt anslutninga av gata och VA.

Avtalet mellan JRAB och kommunen ska 20 000m² mark iordningsställas till terass.
Ca 16 000m² av den östra delen av tomten behöver grävas ur och fyllas med nytt
material. Enligt grundundersökning är behovet generellt mellan 0.6 m-1,0 m djup
med någon del på ca 1,8 m.

Beräkningsgrund:
16 000m² med 1 m djup ger 16 000m³
Bandare med skopstorlek 1,5m³ klarar ca 50m³ i timmen. 300 000 kr
Fyllning av ytan med eget material kostar ca 25kr/m³ (0,75m) 300 000 kr
Fyllning av inköpt sandmaterial kostar ca 150kr/m³ (0,25) 600 000 kr
- Inköp av sandmaterial om vårt egna tar slut
Körning av material till upplagsplats i Henja kostar ca 25kr//m³ 300 000 kr
Total kostnad i projektet 1 500 000 kr

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-08-25, §30

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §54 Dnr: TN.2020.17

Information gällande marktaxa för småhustomter samt eventuell ny
taxa för flerbostadshustomter

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommuns gällande marktaxa för kommunala småhustomter
uppdaterades senast år 1994 samt taxa för flerbostadshustomter, vilket inte finns i
dagsläget. En uppdatering av taxa för småhustomter samt eventuell en ny taxa för
flerbostadshustomter behöver tas fram. Mot bakgrund av EU:s statsstödsregler ''
Lag (2013:388) om tillämpning av Europiska unionens statsstödsregler'' och
Kommunallagens förbud att gynna enskilda näringsidkare ska försäljning av
kommunal mark ske till marknadspris.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att notera lämnad information.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-09-08

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.17
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §55 Dnr: TMEX.2020.4 4.3.5

Anläggningsarrende Projekt Pulsen

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att godkänna avtal
om anläggningsarrende för Sunnarydsbyggdens Byalag inom fastigheten Sunnaryd
1:9.

Ärendebeskrivning
Sunnarydsbyggdens Byalag inkom med förfrågan om att arrendera Kommunens
mark, del av fastigheten Sunnaryd 1:9 för friluftsanläggning med möjlighet till
utomhusmotion. Byalaget presenterade ett projekt; ''Projekt Pulsen'' vilket är att
bygga en anläggning som gagnar friluftsliv, motion och hälsa samt diverse aktiviteter
för Sunnarydsbygden och allmänheten.

Ändamålet för markupplåtelsen är i enlighet med detaljplanens syfte för
fastigheten, vilket är friluftsområde.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige
att besluta om att godkänna avtal om anläggningsarrende för Sunnarydsbyggdens
Byalag inom fastigheten Sunnaryd 1:9.

Beslutsunderlag
Projektbeskrivning Pulsen
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gislaveds kommun antagna den 14 maj
2020 §73
Avtal om anläggningsarrende
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-09-08

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Sunnarydsbygdens Byalag

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §56 Dnr: TN.2020.17

Uppdrag. Översyn av arrende taxorna samt att ta fram nya taxor för
andra arrende ändamål som inte finns i gällande taxa

Beslut
Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att se över arrende
taxorna samt att ta fram nya taxor för andra arrende ändamål som inte finns i
gällande taxa.

Ärendebeskrivning
Sunnarydsbyggdens Byalag inkom med förfrågan om att arrendera kommunens
mark, del av fastigheten Sunnaryd 1:9 för friluftsanläggning med möjlighet till
utomhusmotion. Vid tillfället när förfrågan inkom var fritidsändamålet betraktat
som offentlig platsmark i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gislaveds
kommun. Kommunfullmäktige beslutade att ändra kommunens Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Gislaveds kommun antagna den 14 maj 2020 §73.Tekniska
nämnden tillsammans med mark- och exploateringschefen diskuterar frågan kring
andra arrende taxor som inte finns i den antagna taxan.I dagsläget så har Gislaveds
kommun endast arrende taxor för ändamålen jordbruk, jakt och bete.

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen, mark-och exploateringschefen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.17
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §57 Dnr: TMEX.2020.52 4.3.2

Markanvisningsavtal Åtterås 3:18, 23:1, 24:1 och 2:24. Smålandsstenar

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att delegation ges till ordförande samt mark- och
exploateringslotsen för att skriva avtal med Stolab Möbel AB.

Ärendebeskrivning
Stolab Möbel AB har vid möten med kommunen framfört intresse av mer mark i
anslutning till deras fastighet Uvekull 4:1. Detta för att säkra deras framtida
expansion. Fastigheterna de är intresserade av att förvärva är Åtterås 3:18, 23:1,
24:1 och 2:24. På dessa fastigheter har bostäder funnits,vilka rivits och någon tom
byggnad är kvar,vilken ska rivas.

Efter genomgång med Stolab Möbel AB kring processgången inkom de den 21
februari 2020 med markanvisningsförfrågan om att förvärva ovan nämnda
fastigheter, vilka redovisas på kartbilaga. För att Stolab Möbel AB ska kunna
bedriva industriverksamhet på fastigheterna krävs en ny detaljplan.

Markanvisningsavtalet möjliggör för dem att beställa och starta igång arbetet med
framtagande av ny detaljplan. Avtalet reglerar också framtida förvärven av
fastigheterna, vilket sker efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Förvärvet sker då
via separat köpeavtal.

Beslutsunderlag
Markanvisningsavtal daterat 2020-08-14
Kartbilaga 2020-06-02
Värdering daterad 2020-05-24
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-08-25, §31

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TMEX.2020.52
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §58 Dnr: TMEX.2020.51 4.3.2

Markanvisningsavtal Åtterås 2:134, 2:20, 2:21, 2:22 och del av Åtterås
2:9. Smålandsstenar

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att delegation ges till ordförande samt mark- och
exploateringslotsen för att skriva avtal med Smålandsstenars Åkeri.

Ärendebeskrivning
Smålandsstenars Åkeri har vid möten med kommunen framfört intresse av mer
mark i anslutning till deras fastighet Åtterås 2:138. Detta för att säkra deras
framtida expansion. Fastigheterna de är intresserade av att förvärva är Åtterås
2:134, 2:20, 2:21, 2:22 och del av Åtterås 2:9. På dessa fastigheter finns idag
bostäder och en kyrklig samlingslokal. Idag är samingslokalen tom och flera av
bostäderna rivna.Hyresavtal för enstaka bostad återstår.

Efter genomgång med Smålandsstenars Åkeri AB kring processgången inkom de
den 17 februari 2020 med markanvisningsförfrågan om att förvärva ovan nämnda
fastigheter, vilka redovisas på kartbilaga. För att Smålandsstenars Åkeri AB ska
kunna bedriva industriverksamhet på fastigheterna krävs en ny detaljplan.

Markanvisningsavtalet möjliggör för dem att beställa och starta igång arbetet med
framtagande av ny detaljplan. Avtalet reglerar också framtida förvärven av
fastigheterna, vilket sker efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Förvärvet sker då
via separat köpeavtal.

Beslutsunderlag
Markanvisningsavtal daterat 2020-08-14
Kartbilaga daterat 2020-06-02
Markvärdering 2020-05-24
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-08-25, §32

Jäv
Sandy Lind (WeP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TMEX.2020.51
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §59 Dnr: TN.2020.2 1.2.7

Information om MEX-ärenden 2020

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringslotsen informerar om pågående beslutsärenden inom
mark och exploatering.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att notera lämnad information.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-09-08

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §60 Dnr: TN.2020.22

Kommunal parkeringsövervakning

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Gislaveds kommun svarar för parkeringsövervakning enligt lag (1987:24) om
kommunal parkeringsövervakning m.m, fr.o.m. den 1 januari 2021,

den kommunala parkeringsövervakningen ska omfatta det område som motsvarar
Gislaveds kommun,

parkeringsövervakningen ska fullgöras av minst 1 parkeringsvakt som utför
bevakning minst 20 tim/månad,

parkeringsvakt anlitas via upphandlat bevakningsföretag och förordnas av tekniska
nämnden, samt

ge tekniska nämnden i uppdrag att ansvara för parkeringsövervakningen.

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

Ärendebeskrivning
Parkeringsövervakning på allmän plats inom kommunen får idag endast utföras av
Polismyndigheten. De har dock begränsade resurser att övervaka att
parkeringsregler efterlevs. Syftet med parkeringsövervakningen är att främja
trafiksäkerheten på gatorna, öka framkomligheten i trafiken samt förbättra trivseln i
boendemiljöer. Inga fordon får hindra framkomligheten för utrycknings- och
servicefordon. Syftet ska uppnås genom att skapa god efterlevnad av generella
bestämmelser och lokala trafikföreskrifter som reglerar uppställning och parkering
av fordon.

Fastighetsägarna i Gislaveds centrum vill att parkeringsmöjligheterna förbättras för
kunder som ska besöka centrum. En bättre regelefterlevnad på allmänna
parkeringsplatser skapar ett mer tillgängligt centrum. Privata fastighetsägare har
möjligheten att själva besluta om t.ex. parkeringsförbud eller tidsreglerad parkering
samt övervakning på sina parkeringsytor.

Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. reglerar kommunens
möjlighet att besluta om kommunal parkeringsövervakning. Den kommunala
parkeringsövervakningen föreslås utföras av det upphandlade bevaknings-företaget.
I ett beslut om kommunal parkeringsövervakning ska området för
parkeringsövervakningen anges liksom det minsta antal parkeringsvakter som
behövs. Ett införande av kommunal parkeringsövervakning bör också föregås av en
tydlig och bred informationsinsats, för att öka förståelsen bland våra invånare.
Samråd om införande av kommunal parkeringsövervakning har skett med
Polismyndigheten och de ställer sig positiva till genomförande av kommunal
parkeringsövervakning.

Beslutsunderlag
Konsekvensanalys om införande av kommunal parkeringsövervakning, daterad
2020-04-30

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.22
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §60, forts.

Information om förslag till riktlinjer för kommunal parkeringsövervakning i
Gislaveds kommun, daterat 2020-03-06
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-08-25, §33

Yrkanden
Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagen (S) yrkar: att avslå
arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras
Skarphagen (S) yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att tekniska
nämnden beslutar enligt arbetsutskotts förslag.

Omröstning begärs.Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röster för arbetsutskottets förslag.
Nej-röster för Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagens (S) yrkande.

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Polismyndigheten
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §61 Dnr: TN.2020.19 1.2.6

Remiss om motion angående fler parkeringsplatser i Gislaveds centrum

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion, daterad den 28 januari 2020
gällande fler parkeringsplatser i Gislaveds centrum.

Motionärerna föreslår:
· att kommunen gör parkering av hela den hårdgjorda ytan utanför

kommunhuset,
· att en inventering görs i samråd med övriga verksamhetsutövare i Gislaveds

centrum för att få en överblick över det totala parkeringsbehovet, samt
· att införa att parkering i attraktiva centrumnära lägen ska vara under en

begränsad tid med t ex p-skiva.

Kommunstyrelsen har remittera motionen till tekniska nämnden för beredning
med svar senast den 15 maj 2020.

Sverigedemokraterna menar att det finns en stark önskan om ett levande centrum.
De påpekar vikten av att verksamheter som finns i centrum, samt de som
eventuellt etablerar sig framöver, behöver få bra förutsättningar med t.ex.
tillgängliga parkeringsplatser.

Förvaltningens yttrande:
I centrala Gislaved finns drygt 1 100 parkeringsplatser. Av dessa ägs drygt 500 av
kommunen. Utöver dessa parkeringsplatser är det också tillåtet att parkera på
gatumark, där inte förbud att stanna eller parkera gäller.
Under 2016 gjordes en kartläggning över användningsgraden av centrala
parkeringsplatser. Under dagtid visade det sig att de kommunala parkeringarna var
utnyttjade till 62 % och de privatägda var nyttjade till 52 %. Det är troligen en
något högre siffra idag, men parkeringsplatser finns tillgängliga inom centralorten.
Ett ökat parkeringsbehov syns dock i centrala Gislaved, då man numera i högre
utsträckning pendlar in till tätorten. Kollektivtrafikförbindelser är tyvärr inte alltid
tillfredsställande, vilket gör att en del tvingas välja bil som färdmedel. Antalet
parkeringsplatser i centrum får anses uppfylla behovet.
I centrum finns en hel del tidsbegränsade parkeringar som är avsedda för att
tillgängliggöra centrum. De ska inte användas för uppställning av fordon en hel dag.
Om Gislaveds kommun skulle välja att införa kommunal parkeringsövervakning för
att uppnå en bättre regelefterlevnad av gällande parkeringsregler, borde det
innebära att fler parkeringsplatser blir tillgängliga
oftare under dagarna i Gislaveds tätort. Detta skapar i sin tur ett mer attraktivt
och tillgängligt centrum.

Att använda parkeringsskiva kan möjligen i framtiden övervägas som ett alternativ.
Dock skulle ett beslut om reglering med parkeringsskiva, utan införande av
kommunal parkeringsövervakning, vara verkningslöst.

Den del av Stortorget som inte används som parkering bör kvarstå som torgyta.
Det ligger också i linje med det Idé och gestaltningsprogram för Gislaved 2040,
som antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2019.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §61, forts.

Beslutsunderlag
Följebrev motion om fler parkeringsplatser
Remiss om motion om fler parkeringsplatser i Gislaveds centrum
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-08-25, §34

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §62 Dnr: TN.2020.34 4.6.4.2

Bidragsregler för vägbidrag till enskilda vägar fr.o.m. 2021

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Allmänna
bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun, daterat den
25 augusti 2020, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2021, samt

att tidigare antagna beslut om allmänna bestämmelser för bidrag till enskild
väghållning ska upphöra att gälla den 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden tog under hösten 2017 fram ett förslag till nya allmänna
bestämmelser för bidrag till enskild väghållning. Kommunstyrelsen behandlade
ärendet den 14 augusti 2019, och beslutade då att återsända ärendet om
bidragsregler för vägbidrag till tekniska nämnden för ytterligare handläggning.

Tekniska förvaltningen har nu tagit fram ett förslag till bidragsregler. Det gällande
regelverket är svårtolkat avseende bidragsgivningen till enskilda vägar som inte är
statsbidragsberättigade.

De förändringar som är föreslagna handlar framför allt om att förtydliga vilka
enskilda vägar som är bidragsberättigade. Där tydliggörs bl.a. att bidrag lämnas för
enskilda vägar som försörjer fastighet som används för permanentboende året
runt där sökanden är folkbokförd på fastigheten.

Bidragsprocenten är inte förändrad för någon typ av enskild väg. Däremot har
gränserna för de kostnadsnivåer som är bidragsberättigade höjts. För
underhållsgrusning är ett grundavdrag infört, som avser att skapa en mer rättvis
hantering av bidragsgivningen. Grundavdraget är 2 000 kr, vilket betyder att alla
kostnader överstigande 2 000 kr är bidragsberättigade. Samtidigt ska
bidragsbelopp understigande 500 kr inte utbetalas.

För nybyggnads- och iståndsättningsåtgärder på enskilda vägar utan statsbidrag är
lägsta totalkostnad för att vara bidragsberättigad 2 000 kr i gällande bestämmelser.
Den gränsen är nu föreslagen till 10 000 kr. Ett högsta möjligt bidragsbelopp är
också föreslaget till 25 000 kr för alla bidrag till enskilda vägar som saknar
statsbidrag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Ks §207, 2019-08-14
Förslag till allmänna bestämmelser enskild väghållning, daterat 2020-08-25
Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning fr.o.m. 2017-01-01
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-08-25, §35

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §63 Dnr: TN.2020.8 1.4.1

Uppföljning 2 med helårsprognos per den 31 augusti 2020

Beslut
Tekniska nämnden ger tekniska nämndens arbetsutskott delegation att ta beslut
gällande Uppföljning 2 med helårsprognos per den 31 augusti 2020.

Ärendebeskrivning
Uppföljning av perioden avser 1 januari till 31 augusti 2020. I uppföljningen
hanteras grunduppdraget och ekonomin.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-08-25,§36

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §64 Dnr: TN.2020.6 1.2.3

Anmälan om delegationsbeslut 2020

Beslut
Tekniska nämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut har fattats av tekniska förvaltningen under perioden
2020-06-02 - 2020-08-31

1.13 Fastställande av förvaltningens informationshanteringsplan

5.1 Vägbidrag

6.5 Yttrande tillfällig markupplåtelse

6.19 Yttrande över bygglov

9.1 Föreskrifter enligt trafikförordningen

9.4 Parkeringstillstånd

9.6 Avtal om blomlådor

9.7 Yttrande trafikreglerande åtgärder

9.10 Beslut om vägvisning

6.1 Grävtillstånd

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att lägga delegationsbesluten till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Anmälan om delegationsbeslut till Tn 2020-09-08
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-09-08

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §65 Dnr: TN.2020.10 4.18

Information om investeringsprojekt 2020

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Tekniska chefen informerar om pågående projekt.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att notera lämnad information.

Beslutsunderlag
Rapportering investeringsprojekt till Tn 2020-09-08
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-09-08

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.10


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
21

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §66 Dnr: TN.2020.4 1.2.7

Meddelanden 2020

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Följande beslut meddelas nämnden:

Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15
§90 Uppföljning 1,2020 kommunen som helhet
§92 Uppföljning av reducering av detaljplaneavgift för byggnation av flerbostadshus

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2020-08-25
§36 Uppföljning 2 med helårsprognos per den 31 augusti 2020
§32 Marksanvisningsavtal Åtterås 2:134, 2:20, 2:21, 2:22 och del av Åtterås 2:9.

Smålandsstenar
§31 Marksanvisningsavtal Åtterås 3:18, 23:1, 24:1 och 2:24. Smålandsstenar
§28 Godkännande av extra/utgående ärenden 2020

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att notera lämnad information.

Beslutsunderlag
Meddelanden till Tn 2020-09-08
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-09-08

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §67 Dnr: TN.2020.11 1.5.4

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2020

Beslut
Tekniska nämnden lägger 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
februari, mars, april och maj 2020 och hur förvaltningen hanterat dem.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att lägga redovisningen till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Postlista Tyck till V6-V23, februari, mars, april, maj 2020
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-09-08

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.11


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
23

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Tn §68 Dnr: TN.2020.7 1.2.2

Övriga frågor 2020

Jörgen Karlsson (S) ställer fråga om var VA befinner sig när det gäller VA i
området Isaberg stugby i Hestra samt golfbanan m.m. VA-chefen svarar att en
överföringsledning från Gislaved till Isaberg längs med väg 26 var planerad att
byggas under år 2018 men detta har stannat upp på grund av pågående
avtalsförhandling mellan kommunen och stiftelsen Isabergstoppen. Förhandlingen
är fortfarande inte klar men arbetet med en ny Detaljplan inom området Isaberg
är påbörjad och vi hoppas att frågan om överföringsledning och förhandlingen tas
upp igen i samband med detta.

Ordförande avtackade personalrepresetanten på tekniska nämnden den 8
september 2020.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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