Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024
Verksamhet
Plan- och byggenheten
Fastighetsbeteckning

Investeringen avser:
Nybyggnad
Ombyggnad
Tillbyggnad
Övrigt

X

Projektets benämning
Mätinstrument
Ev. bokfört värde på anläggning

Tänk på
Gäller det en fastighets- eller IT investering
ansvarar kontorschefen för att den gröna
delen blir ifylld för att sedan skicka vidare
denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys
Kommunen samarbetar idag med Gislaveds kommun vad gäller mätingenjör inom planoch byggenheten. Enheten har önskemål om att ha kompetensen i den organisationen men
då behövs ett nytt mätinstrument.

2. Förslag på investering och varför
Nuvarande anslag enligt plan: 0 tkr/år
Förslag till anslag 2021 samt plan 2022-2024: 150 tkr år 2021.
Önskemål om egen kart- och mätingenjör har lagts fram till 2021 och då behövs ett nytt
instrument för kompletta mätuppdrag. Samarbetet med Gislaved kart- och mätingenjör
fungerar tillfredsställande, men en egen kart- och mätingenjör hade gett en högre
flexibilitet och mindre sårbarhet inom GIS.
Nuvarande mätinstrument fungerar inte optimalt då endast GPS:en fungerar, vilket inte är
tillräckligt för ett komplett mätuppdrag. Det går endast att göra enklare åtgärder som inte
kräver så stor noggrannhet. Dessutom är instrumentet för gammalt, det är svårt att finna
reservdelar och nya systemuppdateringar.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?
Ingen påverkan.
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4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag
Med egen kart- och mätingenjör på enheten ges en högre flexibilitet och det kräver ej
heller så hög framförhållning vid mätuppdrag.
Konsekvensen vid avslag är att fortsätta med samarbetet med Gislaved eller upphandla
tjänsten. Vilket ger en mindre flexibilitet samt högre sårbarhet inom GIS. Mindre
igenkänning i kommunen.

5. Ekonomi
Eventuella utrangerings- och
nedskrivningsbehov
Avskrivningstid
Påverkan på taxor
Påverkan på hyror
Påverkan på kapitalkostnader
Påverkan på övriga
driftskostnader som inredning,
löner, el, vatten, utrustning.
Både minskade och ökade
kostnader
Påverkan på andra
verksamheter på grund av
investeringen tex, kost, städ, IT,
Gata och park, Va

X

6. Projektplan och tidplan
Investering 2021.
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