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Tn §29 Dnr: TN.2020.8 1.4.1

Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2020

Beslut
Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonomen redogör för tekniska förvaltningens kostnader och intäkter per den 31
mars 2020.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att lägga redovisningen till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Uppföljning per 2020-03-31, daterat 2020-04-02
Utfall drift per 2020-03-31, daterat 2020-04-06
Vinterväghållning 2019, prognos 2020
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-04-07

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §30 Dnr: TN.2018.59

Riktlinjer för att bedöma VA-ansvaret utanför verksamhetsområde

Beslut
Tekniska nämnden remitterar Riktlinjer för att bedöma VA-ansvar utanför
verksamhetsområde till Bygg- och miljönämnden. Remissen ska besvaras senast
den 25 april 2020.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommuns nuvarande va-plan antogs av kommunfullmäktige
2016-03-31, §51. I detta dokument anges att tekniska nämnden ansvarar för att
aktualisera behov av revidering samt att en aktualitetsprövning ska ske varje ny
mandatperiod. 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 område och ev. komplettera
åtgärdslistan.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för att bedöma VA-ansvar i ett område daterad 2020-03-11
Reviderad VA-plan daterad 2020-03-11
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-03-24, §15

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
Bygg- och miljönämnden
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Tn §31 Dnr: TN.2020.26

Taxor för tekniska nämndens verksamhetsområden 2020

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till VA-taxa 2021,
samt

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa övriga taxor för tekniska nämndens
verksamhetsområden att gälla fr om 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
VA-verksamhetens kostnader för 2021 kommer att öka. För att täcka dessa ökade
kostnader behöver den nuvarande VA-taxan justeras.

Avgifterna i VA-taxan utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och
brukningsavgifter (periodiska avgifter). Brukningsavgifterna i sin tur består av en
fast årsavgift och en rörlig avgift beroende på brukad mängd vatten.

För att möta upp Va-verksamhetens förväntade kostnadsökning så föreslås följande
justeringar: höja brukningsavgifter (Fast och rörlig) med 3,5 %.

Följande taxor inom tekniska nämndens verksamhetsområden fastställs utan
förändringar:

· Marktaxa försäljning industrimark och arrenden
· Taxa för grävtillstånd i allmän platsmark
· Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Gislaveds kommun

Följande taxor inom tekniska nämndens verksamhetsområden är under
framtagande inom kort:

· Felparkeringsavgifter och kontrollavgift
· Marktaxa för arrenden samt försäljning av bostäder och industrimark.

Beslutsunderlag
Förslag VA-taxa 2021, daterat 2020-03-07
PM-underlag Va-taxa 2021, daterad 2020-02-11
Taxejämförelse 2018-2020, daterad 2020-03-09
Marktaxa försäljning industrimark och arrenden, beslutad av Kf 2019-06-17, §73
Taxa för grävtillstånd i allmän platsmark, beslutad av Kf 2016-11-17, §174
Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Gislaveds kommun, antagen av Kf 2016-11-
17, §174
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-03-24, §14

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen
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Tn §32 Dnr: TN.2020.22

Information om kommunal parkeringsövervakning

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Trafikutredaren lämnar en redogörelse för hur regelverket kring kommunal
parkeringsövervakning ser ut.

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
centrala områden och i boendemiljöer. Syftet ska uppnås genom att skapa god
efterlevnad av generella bestämmelser och lokala trafikföreskrifter som reglerar
uppställning och parkering av fordon.

Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. reglerar kommunens
möjlighet att besluta om parkeringsövervakning. Den kommunala
parkeringsövervakningen kan utföras av det upphandlade bevakningsföretaget.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att notera lämnad information.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens protokoll, 2016-10-19, §109
Förslag till konsekvensanalys om införande av kommunal parkeringsövervakning,
daterat 2020-03-06
Förslag till riktlinjer för kommunal parkeringsövervakning, daterat 2020-03-06
Förslag till tjänsteskrivelse till Tnau i maj 2020
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-04-07

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §33 Dnr: TN.2020.2 1.2.7

Information om MEX-ärenden 2020

Beslut
Tekniska nämnden noterar lämnad information.

Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringslotsen översänder en presentation till tekniska nämnden
gällande pågående beslutsärenden inom mark och exploatering.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att notera lämnad information.

Beslutsunderlag
Presentation MEX
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-04-07
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Tn §34 Dnr: TN.2020.30 1.4.1

Beslut om att skjuta upp VA fakturering för näringslivet mellan 31
mars-31 oktober 2020

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att fakturering av vatten och avlopp till va-
huvudmannens abonnenter gällande näringslivet görs efter
31 oktober 2020, samt

att utskickade fakturor får förfallodag till 30 november 2020.

Ärendebeskrivning
Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid - 19 har tekniska nämnden
tillsammans med förvaltningen tagit fram ett förslag för att underlätta för
näringslivet i Gislaveds kommun.

Förslaget innebär att de företag som ingår i verksamhet vatten, avlopp och
dagvatten inte behöver betala sina fakturor. Fakturor som finns utskickade får
uppskov för betalning tills efter 31 oktober 2020. Avvikelse från beslutet kan
tekniska nämnden ta om det finns behov av detta.

Beslutet gäller ej företag inom Gislaveds Kommunhus AB.

Vid problem med inbetalning innan årsskiftet 2020-2021 så kan va-huvudmannen
landa i ett underskott som ska arbetas in inom tre år.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-03-24, §18

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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Tn §35 Dnr: TN.2020.21 1.2.1

Ansökan om utsmyckningsbidrag.Svar

Beslut
Tekniska nämnden avslår ansökan om utsmyckningsbidrag, samt

att tekniska förvaltningen ges i uppdrag att ha dialog med samhällsföreningen i
Reftele under våren 2020.

Ärendebeskrivning
Samhällsföreningen i Reftele inkom den 29 januari 2020 med ansökan om
utsmyckningsbidrag och kostnadsförslag. Samhällsföreningen planerar att belysa
träd för att skapa trevnad i Refteles samhälle. Sedan julbelysningen försvann på
orten har detta varit en önskan från samhällsmedborgarna, som har uttryckt att
julstjärnorna fattas på gatorna. Genom att belysa utvalda träd kommer det skapa
trivsel under hela året. Tanken är att belysa träd placerade vid torget samt träd
utmed Segerstadvägen vid Tempo. Detta med hjälp av markstrålkastare. Detta
skapar en välkomnande känsla in från väg 153 in i centrala Reftele.
Samhällsföreningen hoppas att få tillåtelse att ta elen från kommunal gatubelysning
och att markbelysningen lyser, då gatubelysningen lyser. Samhällsföreningen
ansöker därför om utsmyckningsbidrag från Gislaveds kommun på 45 000 kr.

Beslutsunderlag
Ansökan om utsmyckningsbidrag, daterad 2020-01-29
Följebrev, ansökan om utsmyckningsbidrag, daterad 2020-01-29
Arbetsutskottes förslag till tekniska nämnden 2020-03-24, §16

Beslutet skickas till:
Skrivelsens avsändare
Tekniska förvaltningen
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Tn §36 Dnr: TN.2020.28 4.6.1.1

Investeringsplan för gatubelysning 2021

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tekniska förvaltningen ska arbeta fram 2021 års
reinvesteringsunderlag inför beslut till tekniska nämnden i oktober 2020.

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
2021.

2021 år reinvesteringsförslag att se över inför beslut i oktober
Seriebyte till ny LED belysning i Skeppshult, Burseryd och södra landsbygden ca
1500 st armaturer.
Byte av stolpar utmed Fryebovägen i Anderstorp 4-5 stolpar.
Byte av farliga trästolpar på landsbygden.

Beslutsunderlag
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 2020-03-24, §17

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen, gatuchefen
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Tn §37 Dnr: TN.2020.7 1.2.2

Övriga frågor 2020

Per Lorentsson (M) ställer fråga om det finns en utsedd ställföreträdande
förvaltningschef när tekniska förvaltnings chefen är frånvarande. Frågan skickas
vidare till tekniska förvaltningschefen.

Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
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