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§ 56
Godkännande av dagordning
Tillkommande informationspunkt:
 Snöröjning
Beslut
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns.
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§ 57
VA-taxa 2019
Dnr TN 2018/223
Sammanfattning
Förslag till anläggningstaxa 2019
Enligt Tekniska nämndens beslut ska anläggningstaxan över tid täcka kostnader för
utbyggnad av VA-anläggning vid nyproduktion av bebyggelse för att uppnå en skälig
och rättvis fördelning av nödvändiga kostnader.
Förvaltningen har studerat kostnaden för utbyggnad av VA-anläggningar samt
intäkterna från anläggningstaxan för aktuella exploateringsområden som har utförs de
senaste åren. Även exploateringsområden som planeras byggas ut i nära framtid har
analyserats.
Anläggningsavgifterna behöver höjas med 10 % för att nå nämndens mål om
kostnadstäckning. Nedan redovisas förändringar i anläggningsavgiften för typhus A
(villa 800 m2) och typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och 800 m2 tomtyta)
Tabell 2. Förslag till ny anläggningsavgift 2019 jämfört med 2018

Anläggningsavgift(kr)
inkl moms
Typhus
2018
2019
Villa (A)
181 195 200 114
Flerbostadshus (B) per lägenhet 38 100
41 900
I bilaga 2 framgår förslag till anläggningstaxa 2019.
Förslag till brukningstaxa 2019
Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en
brukningstaxa som ger 100 procent täckning för nödvändiga kostnader och återställer
det upparbetade underskottet på totalt 5 000 tkr inom en femårsperiod.
Förvaltningen har också fått i uppdrag att ta fram ett förslag till konstruktion på
brukningstaxa som delar upp avloppstjänsten i spillvatten- och dagvattentjänst. Genom
att ha en avgift för dagvattentjänst kan även allmän platshållare betala sin del av de
nödvändiga kostnaderna.
Förvaltningen har budgeterat 30 000 tkr för nödvändiga kostnader 2019 och för att
återställa det egna kapitalet föreslås att ytterligare 1 000 tkr finansieras via taxan 2019.
Förvaltningen föreslår att intäkterna från brukningstaxan uppgår till 31 000 tkr.
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Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har VA-huvudmannen 3-5 år att
återställa ett underskott i det egna kapitalet. Förvaltningen föreslår att underskottet i det
egna kapitalet minskar med minst 1 000 tkr/år under en femårsperiod i syfte att
återställa underskottet i balansen.
I paragraf 31 i allmänna vattentjänstlagen anges att avgifter skall bestämmas så att
kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvis utifrån
vilka vattentjänster den anslutna nyttjar. Förvaltningen har tagit fram en brukningstaxa
för 2019 som uppfyller nedan förutsättningar för en ny taxekonstruktion och
prissättning:











Taxan ska vara skälig och rättvis
Avgifterna ska tydligt fördelas per vattentjänst och täcka kostnaden för tjänsten
Taxan ska bestå av fyra vattentjänster; vatten, spillvatten, dagvatten fastighet
och dagvatten gata
Avgiftsskyldiga för vattentjänster ska vara fastighetsägare och allmän
platsmarkhållare
Den fasta avgiften ska grundas på storlek, antal och kapacitet på vattenmätare
Fördelningen av intäkterna utgörs av 50 % fast avgift och 50 % rörlig avgift
Dagvattenavgift för småhus ska utgöras av en schablonavgift (oberoende av
tomtyta)
Dagvattenavgift för övriga fastigheter baseras på storlek av tomtyta
Dagvattenavgift för allmän platsmarkhållare baseras på ansluten yta
Taxedokumentet ska beskriva grunderna för avgifter och vara lätt att förstå

I bilaga 2 framgår prissättning och konstruktion av brukningstaxan 2019.
I tabellen nedan framgår årskostnaden för alla fyra vattentjänsterna (vatten, spillvatten,
dagvatten fastighet och dagvatten gata) för typhus A (villa med förbrukning på 150
m3/år) och typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och förbrukning på 2 000 m3)
brukningsavgift(kr) inkl moms
Typhus
2018
2019
Villa (A)
11 056
11 195
Flerbostadshus (B) per lägenhet
5 412
6 717
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 4 september 2018
Bilaga 1:
Underlag till taxor för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019.
Bilaga 2

Förslag till taxor och avgifter för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar 2019.
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Bilaga 3

Jämförelse av Lilla Edets kommun VA taxa 2018 med andra kommuner

Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Förvaltningen föreslår en anläggningstaxa som över tid täcker kostnader för utbyggnad
av VA-anläggning vid nyproduktion av bebyggelse för att uppnå en skälig och rättvis
fördelning av nödvändiga kostnader.
Förvaltningen föreslår en brukningstaxa som täcker VA-verksamhetens nödvändiga
kostnader på 30 000 tkr för 2019 samt minskar underskottet i det egna kapitalet med
minst 1 000 tkr. Det medför ett budgetutrymme på 31 000 tkr för VA-verksamheten
som ska motsvarar intäkterna från brukningstaxa 2019.
Förvaltningen föreslår en ny konstruktion för brukningstaxa som är skälig och rättvis
med fyra vattentjänster; vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. VAkollektivet kommer 2019 att bestå av fastighetsägare och allmän platshållare som har
behov av allmänna vattentjänster och som är belägen inom VA-verksamhetsområdet.
Ajournering - Eva Lejdbrandt (L) begär ajournering
Yrkande
Eva Lejdbrandt (L): föreslår att nämnden återremitterar ärendet i syfte att få en
redovisning av ingående kostnader i den föreslagna budgeten på 31 mkr för VAkollektivet 2019.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår förvaltningens förslag och finner att
nämnden avslår förslaget.
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Eva Lejdbrandt (L) förslag och
finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslut
Tekniska nämnden återremitterar ärendet i syfte att få en redovisning av ingående
kostnader i den föreslagna budgeten på 31 mkr för VA-kollektivet 2019.

Beslutet expedieras till
Anna Stenlöf
Britt-Inger Norlander
Andreas Karlsson

Samhällsbyggnadschef
VA-strateg
Ekonom
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Beslutet skickas för kännedom till
Ekonomichef
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§ 58
Tertialrapport 2 2018 Tekniska nämnden
Dnr TN 2018/355
Sammanfattning
Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för perioden ett överskott på + 814
tkr. Utfallet varierar dock kraftigt mellan de olika verksamheterna. Överskottet förklaras
huvudsakligen av verksamheten Skötsel, Allmän plats som där uppgår till + 2 088tkr.
Prognosen för helåret är att den skattefinansierade tekniska verksamheten visar ett
underskott gentemot budget på – 2 860 tkr. Prognosen bygger på antaganden om att den
nuvarande kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt och att en osäker fordran som
uppgår till 3,2 mkr realiseras som en konstaterad kundförlust.
VA-verksamheten visar för perioden ett underskott på – 1 411 tkr. Under samma period
2017 hade verksamheten ett underskott på – 957 tkr. Underskott kan konstateras på
samtliga verksamheter förutom för VA exploatering, som visar ett överskott. För att
täcka de nödvändiga kostnaderna för 2018 krävdes taxehöjning men höjningen var inte
tillräcklig för att täcka de uppskattade nödvändiga kostnaderna. Det har medfört att en
underfinansierad budget för 2018..
Prognosen för VA-kollektivet 2018 är ett underskott på -2 116 tkr.
Avfallsverksamheten visar för perioden ett negativt resultat gentemot budget på – 21 tkr.
Variansen inom de enskilda verksamheterna är dock stor vilket förklaras närmare under
avsnitt 5.4.
För helåret prognosticeras ett underskott på – 51 tkr. I detta belopp ingår dock ett bidrag
från det egna kapitalet med + 304 tkr. Prognosen för helåret är således att det egna
kapitalet minskar med totalt – 355 tkr.
Samtliga verksamheter inom den tekniska nämndens ansvarsområde fortlöper enligt
plan och förvaltningen har uppfyllt nämndens grunduppdrag.
Verksamhetsområde

Avvikelse T2
2018 (tkr)

Skattefinansierad teknisk verksamhet
VA-verksamhet
Avfallsverksamhet

+814
-1 411
-21

Tabell 1. Ekonomisk utfall T2 2018 i förhållande till budget

9

Prognos avvikelse
2018
(tkr)
+340
-2 116
-375
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Kommunfullmäktige beslutade i Mål och Resursplan 2018 om prioriterade mål och
inriktningsmål för kommunen. Tekniska nämnde kan bidra till att måluppfyllelse nås för
tre utav de prioriterade målen. Prognosen för helåret är att tekniska nämndens arbete
med måluppfyllelse i allt väsentligt infrias.
Nämnden har satt upp ett eget mål om underhållsplanering av gator och förvaltningens
prognos är att målet inte kommer uppnås i sin helhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 19 september 2018
Tertialrapport 2 2018 Teknisk nämnd dnr TN 2018/355, id 12171
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
.
Beslut
Tekniska nämnden godkänner tertialrapport 2 2018.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
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§ 58
Avfallstaxa 2019
Dnr TN 2018/151
Sammanfattning
Avfallsverksamheten har behov av utveckling- och kapacitetsökning de kommande
åren.
Insamlingen utvecklas genom matavfallsinsamling, och en kapacitetsökning för ökat
antal invånare.
Ingen fastighet kommer att omfattas av matavfallsinsamling, tills dess ett beslut fattas
om att fastigheten ska ingå i matavfallsdelen enligt kommunens avfallsföreskrifter.
För att hantera kommande behov har avfallsverksamheten med stöd av konsult därför
tagit fram en flerårsplan för avfallstaxans utveckling som presenterades för nämnden
2018-08-22. Resultatet av den planen är att för 2019 behöver avfallstaxan, exklusive
slamtömningsdelen, höjas.
Höjningen för 2019 blir på 13 %, varav ca 10 % avser matavfallsinsamling och ca 3 %
avser indexökning samt att återställa befintligt underskott i eget kapital. Införandet av
matavfall medför ytterligare behov av taxehöjning år 2020 för att finansiera
tillkommande kostnader för tjänsten.
Avfallstaxa 2019 kommer också att innehålla behandlingsavgiften för slam från enskilt
avlopp. Den flyttas från vatten- och avloppstaxan.
Ärendet
Tidigare beslut och information till nämnden i ärendet:
-Förutsättningar för avfallstaxa 2019, TN 2018-04-25 § 32.
- Information om avfallstaxans utveckling och om matavfallstaxa, TN 2018-08-22 § 50.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 juni 2018
Förslag Avfallstaxa 2019
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Ekonomiska konsekvensen av höjningen för en villa med det vanligaste abonnemanget
är en ökning på ca 220 kr per år.
De ökade intäkterna från höjningen kommer att användas till del av införande
matavfallsinsamling, indexökningar samt betala av underskott i eget kapital.
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Yrkande
Eva Lejdbrandt (L): föreslår att nämnden återremittera ärendet i syfte att kvalitetssäkra
underlaget i förslaget Avfallstaxa 2019.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår förvaltningens förslag och finner att
nämnden avslår förslaget.
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Eva Lejdbrandt (L) förslag och
finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslut
Tekniska nämnden föreslår att återremittera ärendet i syfte att kvalitetssäkra underlaget i
förslaget Avfallstaxa 2019.

Beslutet expedieras till
Anders Johansson, ingenjör
Ulrik Nyström, enhetschef
Beslutet skickas för kännedom till
Jörgen Karlsson, ekonomichef
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§ 60
Verksamhetsområde för dagvattentjänst
Dnr TN 2018/278
Sammanfattning
Bakgrund
Kommunal VA-försörjning styrs framför allt av Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster. Enligt 6 § i vattentjänstlagen är det kommunens skyldighet att snarast se
till att ett blivande eller befintligt bebyggelseområde i ett större sammanhang får vatten
eller avlopp om det finns behov med hänsyn till hälsa eller miljö. Ett
verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster
har eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning. Av ett beslut om
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster ska det framgå vilka fastigheter som
verksamhetsområdet omfattar samt vilka vattentjänster som ingår.
Verksamhetsområdet fastslår gränsen för kommunens ansvarsområde gällande
försörjning av vatten, spillvatten och dagvatten.
Av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår följande gällande
verksamhetsområden för fastighet:
6§ Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse, ska kommunen
1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
7§ Av ett beslut om en allmän va-anläggnings verksamhetsområde ska det framgå vilka
fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.
Av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår följande gällande
verksamhetsområden allmän platsmark
27§ Den som ansvara för att allmän platsmark ställs iordning och underhålls skall
betala en avgift för en allmän va-anläggning om,
1. Den allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens verksamhetsområde,
och
2. Bortledande av vatten från den allmänna platsmark behövs med hänsyn till
skyddet för människors hälsa och miljö
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Allmän plats definieras som mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen
(2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg
eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. Allmän plats avser väg, gata, torg eller
område som är avsett för ett gemensamt behov. Allmän platsmarkhållare är ansvarig för
allmän platsmark och dess underhåll.
Fastighetsägare /allmänplats markhållare inom ett verksamhetsområde har rätt att
använda en allmän VA-anläggning om fastighetens/allmän platsmarks behov av
vattentjänsten inte kan tillgodoses på ett bättre sätt. VA-huvudmannen är enbart skyldig
att ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster som verksamhetsområdet avser.
Fastighetsägaren/ allmänplats markhållare är avgiftsskyldiga för vattentjänster inom
verksamhetsområdet enligt gällande VA-taxa. Inom verksamhetsområdet gäller
bestämmelser i vattentjänstlagen och kommunens allmänna bestämmelser för brukande
av VA-anläggning (ABVA).
Lilla Edets kommun
I brukningstaxan för 2018 finns tjänsterna dricksvatten- och avloppsvatten.
Förvaltningen planerar föreslå en brukningstaxa för 2019 där avloppstjänsten delas upp
i tjänsterna spillvatten samt dagvatten fastighet och dagvatten gata. Det innebär att
verksamhetsområde för tjänsterna dagvatten fastighet och dagvattengata gata måste
fastställas.
Verksamhetsområde för dagvatten fastighet och gata har tagit fram efter nuvarande
förhållanden. Verksamhetsområdet är en förutsättning för att ta ut avgifter för dagvatten
fastighet och gata.
Beslut om verksamhetsområdet innebär att Lilla Edets kommun uppfyller kraven i
lagstiftningen och tydliggör kommunens och fastighetsägarnas/allmän platsmarkhållares
skyldigheter och rättigheter med avseende dagvatten fastighet och dagvatten gata.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 27 augusti 2018
Bilaga 1
Förteckning med fastigheter som ingår i Lilla Edet kommuns
verksamhetsområde för tjänsterna dagvatten fastighet och dagvatten gata
Handlingar bifogas kallelsen
Bilaga 2A, 2B Kartor över Lilla Edet kommuns verksamhetsområden för tjänsterna
dagvatten fastighet och dagvatten gata.

Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Verksamhetsområdet för tjänsterna dagvatten fastighet och gata är en förutsättning för
att ta ut avgifter för tjänsterna.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsområde
för tjänsterna dagvatten fastighet och gata enligt bilaga 1 och 2A och 2B.
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för
tjänsterna dagvatten fastighet och gata enligt bilaga 1 och 2A och 2B..

Beslutet expedieras till
Britt-Inger Norlander

VA-strateg
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§ 61
Revidering av Allmänna bestämmelser för brukande av Lilla
Edets kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Dnr TN 2018/333
Sammanfattning
Allmänt
Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får regeringen, eller efter
regeringens bemyndigande, kommunen meddela ytterligare föreskrifter om
användningen av allmänna VA-anläggningar.
Kommunen fastställa föreskrifter/bestämmelser för användningen av den allmänna VAanläggningen. De allmänna bestämmelserna utgör en form av normgivning som
kommunen bestämmer ensidigt, dvs. det krävs inte något avtal med fastighetsägaren för
att bestämmelserna skall bli bindande. De allmänna bestämmelserna beskriver vad som
gäller vid brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA).
Lilla Edets kommun
I gällande ABVA anges endast bestämmelser som avser fastighetsägare som VAabonnent. I nuvarande brukningstaxa ingår dricksvatten- och avloppsvattentjänster.
Dessa tjänster relateras till fastigheter och VA-huvudmannens part är då
fastighetsägaren.
Förvaltningen planerar att dela upp avloppstjänsten i dagvatten fastighet och dagvatten
gata. Genom att införa tjänsten dagvatten gata kommer även förvaltare av allmän
platsmark att ingå i VA-kollektivet. Det innebär att trafikverket och kommunen som
ansvarig för allmän platsmark kommer att ingå VA-kollektivet. Vilka ytor som ingår i
dagvatten gata framgår av förvaltningens förslag till verksamhetsområdet för dagvatten.
Förvaltningen föreslår i brukningstaxa för 2019 att förvaltare av allmän platsmark som
nyttjar dagvattentjänsten gata ska betala brukningsavgift. Eftersom förvaltare av allmän
platsmark ingår i VA-kollektivet är det viktigt att ange i ABVA att dessa bestämmelser
gäller för fastighetsägare och allmän platsmark förvaltare.
Förvaltningen har reviderat ABVA så att den omfattar både fastighetsägare och allmän
platsmark förvaltare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 28 augusti 2018
Bilaga 1
Allmänna bestämmelser för brukande av Lilla Edets kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggningar, ABVA,
I bilaga 1 är revideringen markerad i röd text
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Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Revidering av ABVA är en förutsättning för att debitera förvaltare av allmän platsmark
för tjänsten dagvatten gata.
Beslut
Tekniska nämnden förorda att kommunfullmäktige reviderar ABVA enligt
förvaltningens förslag.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Beslutet skickas för kännedom till
Britt-Inger Norlander
VA-strateg
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§ 62
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Kungälvsvägen
Dnr TN 2018/379
Sammanfattning
I samband med åtgärder för ökad trafiksäkerhet i enlighet med kommunens Trafikplan
har brister identifierats kopplade till utbyggnaden av Norra och Södra Stallgärdet.
Föreslagna åtgärder har arbetats fram i samråd med Trafikverket som är väghållare. För
att genomföra åtgärderna förutsätts att kommunen bidrar med finansiering.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet om medfinansiering via kommunstyrelsens
driftsmedel vid sitt sammanträde 29 augusti 2018. Kommunstyrelsen beslutade att
återremittera ärendet till Tekniska nämnden för att inhämta tekniska nämndens yttrande.
I samband med planering av gator på Norra Stallgärdet identifierades att skolvägen från
området till Strömskolan inte är tillfredsställande ur trafiksäkerhet. Norra Stallgärdet
består av ca 25 villor och är beläget öster om Kungälvsvägen (väg 2025) mitt emot
Strömskolan, se bilaga 1.
Infartsväg från Kungälvvägen till Norra Stallgärdet sker via Ladugårdsvägen. Det finns
en risk att oskyddade trafikanter korsar Kungälvsvägen vid Ladugårdsvägen för att nå
skolan och fritidsaktiviteter. Det finns en planskild korsning för oskyddade trafikanter
ca 260 m söder om Ladugårdsvägen. Det innebär en omväg för boende på Norra
Stallgärdet att nyttja den planskilda korsningen, gångtunneln. Oskyddade trafikanter,
och inte minst barn, väljer i stort sett alltid den genaste och snabbaste vägen, vilket i
detta fall är att korsa Kungälvsvägen.
Väg 2025 har statlig väghållning och är en genomfartsväg mellan Ström och
Trollhättan. För fordon som kommer norrifrån är sikten begränsad vid passage av
Ladugårdsvägen på grund av backkrön. Vid Ladugårdsvägen förändras omgivningens
karaktär från landsbygd till tätort. Hastighetsbegränsning norr om Ladugårdsvägen är 70
km/h och 150 m före korsningen sänks hastighetsbegränsningen till 50 km/h. Att få ner
hastigheten i höjd med skolan är av stor vikt, inte bara för de oskyddade trafikanterna.
Även trafiksäkerhet och trygghet för bilister som ansluter från den lokala gatan ökar då
hastigheten på Kungälvsvägen minskar.
För att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna och även för bilisterna är det
viktigt att skapa en passage över vägen samt att få ned hastigheten på Kungälvsvägen
med fysiska hinder. Förvaltningen och Trafikverket föreslår att anlägga en ordnad
passage för oskyddade trafikanter på Kungälvsvägen strax söder om korsningen vid
Ladugårdsvägen samt infart till skolan samt anlägga hastighetsreducerade åtgärder på
Kungälvsvägen. För att skapa hastighetsreducerade åtgärder på Kungälvsvägen föreslås
en tätortentré/port in till samhället som består av mittrefuger och förskjutning av
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körfälten för att minska hastigheten vid gång- och cykelpassagen. Åtgärden kommer
troligtvis även ge en dämpande effekt på hastigheten för hela sträckan genom norra
Ström, något som samtliga trafikantgrupper i området gynnas av. Trafikverket utför
arbetena med passagen och mittrefugerna. För att nå passage på Kungälvsvägen krävs
att kommunen kompletterar Ladugårdsvägen och Kungälvsvägen med en gång- och
cykelbana.
Föreslagna åtgärder är i första hand kopplade mot trafikplanen mål "Säkert och tryggt";
"Tillgängligt" och "Hållbart" och i viss mån till målen "Attraktivitet".
Åtgärderna bidrar till att skapa ett trafiksäkrare transportsystem med
en ökad känsla av trygghet för samtliga trafikantgrupper.
Säkert och tryggt;

Åtgärderna ökar både en generell tillgänglighet, vilken i Trafikplanen
definieras som med den lätthet med vilken olika målpunkter kan nås/hur framkomligt
det är och tillgängligheten hos de med funktionsnedsättning.
Tillgängligt;

Åtgärderna skapar förutsättningar för fler hållbara resor, det vill säga resor till
fots och med cykel. Genom att möjliggöra för en trygg och säker skolväg minskar
exempelvis behovet/önskan av att skjutsa sina barn till skolan.
Hållbart;

Åtgärderna är dimensionerade utifrån Trafikverkets standard för vägar och gators
utformning (VGU). Endast på enskilda vägar som ansluter till allmänna används typ
fordon S, Skördetröska som dimensionerande fordon. Bredden för en skördetröska är
enligt VGU 6 meter. Värt att notera är även att redan idag finns åtgärder längre söderut
(korsningen Kungälvsvägen/ Ljungskilevägen/ Egnahemsvägen) som omöjliggör för så
pass breda fordon att passera. Övriga jordbruksmaskiner exempelvis typfordon Ts
(jordbrukstraktor med släp) har en betydligt mindre bredd och ska inte ha problem med
att ta sig igenom föreslagna åtgärder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 17 september 2018
Bilaga 1
Utdrag Kommunstyrelsen protokoll 2018-08-29
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Kommunen finansierar samtliga trafiksäkerhetsåtgärder samt komplettering av gångoch cykelbana.
Kostnaderna för Trafikverkets arbete på Kungälvsvägen uppskattas till 850 000 kr och
bygger på att vägplan inte behövs för åtgärderna på Kungälvsvägen. Medfinansieringen
för Trafikverkets åtgärder finansieras genom kommunstyrelsen driftsbudget och
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redovisas i balansräkningen som en tillgång och upplöses under 15 år där upplösningen
varje år är resultatpåverkande.
Kostnaden för att anlägga gång- och cykelbanan uppskattas till ca 450 000 kr.
Kostnaden för den kommunala gång- och cykelvägen utgör en exploateringsutgift för
genomförandet av Stallgärdet. Den nya gång- och cykelvägen medför ökade kostnader
för drift- och underhåll samt kapitaltjänstkostnader för Tekniska nämnden på ca 8 500
kr per år.
Mats Nilsson (V): yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Tekniska nämnden anser att föreslagna åtgärder är i linje med beslutad Trafikplan och
rekommenderar att åtgärderna genomförs.

Beslutet expedieras till
Britt-Inger Norlander

VA-strateg

Beslut skickas för kännedom
Mikael Thomassen
Biträdande teknisk chef
Andreas Thorstensson
Mark- och exploateringsingenjör
Karin Holmström
Planerings- och exploateringschef
Anna Stenlöf
Samhällsbyggnadschef

20

Tekniska nämnden protokoll 2018-09-26
§ 63
Informationshanteringsplan för Tekniska Nämnden
Dnr TN 2018/146
Sammanfattning
En ny informationshanteringsplan har tagits fram för Tekniska nämnden i enlighet med
6, 10 §§ Arkivlagen (1990:782). Informationshanteringsplanen har arbetats fram i
samarbete mellan kommunens arkivarie, tekniska avdelningen och kommunens
dataskyddsombud.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 september 2018
Förslag till informationshanteringsplan för Tekniska nämnden.
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Tekniska nämnden antar Informationshanteringsplan för tekniska nämnden daterad den
26 september 2018.

Beslutet expedieras till
Förvaltningschef samhällsbyggnad
Kommunikationsavdelningen
Beslutet skickas för kännedom till
Dataskyddsombud
Kommunarkivarien
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§ 64
Beslutsuppföljning 180926
Dnr TN 2018/377
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 § 142 att punkten ”Beslutsuppföljning” ska
vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnder.
Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från tekniska nämnden fram till
dagens datum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 12 september 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.

Beslutet expedieras till
Förvaltningschef
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§ 65
Information
Sammanfattning
Förpacknings- och tidningsinsamling (FTI):
Återvinningsplatsen vid Västerlanda kommer att läggas ner och det finns flera skäl till
det. FTI kommer att söka bygglov för en återvinningsstation för tidningar och
förpackningar i Prässebo.
Återrapportering Clean Pipe:
Klagomål på att tjänster inte utförts har kommit till kommunens kännedom, Clean Pipe
åtgärdar sina brister med att utöka arbetsledningen med 50 % personella resurser.
Trafiksäkerhetsåtgärder - Västerlanda (väg 625):
Trafiksäkerhetsfrågan längs Västerlandavägen är Trafikverkets ansvar, representanter
från tekniska avdelningen kommer att träffa Trafikverket och påtala säkerhetsrisker.
Tidningsinsamling vid återvinningsstationerna:
FTI ordnar med och ansvarar för eventuell skyltning vid återvinningsstationerna.
Snöröjning:
Se information i ärendet tertialrapport 2 2018.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 66
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till Tekniska nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad
delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.

Id
Datum
Ärendenummer

Beskrivning
Avsändare/Mottagare
Ärendemening

2018.620

KOH 068 brev

Beslutsfattare
Paragraf
Ansvarig
Kategori
Göran Åberg

2018-06-11

Tekniska Nämnden

Göran Åberg §

TN 2018/235

Skrotbil KOH 068 husvagn

Göran Åberg

2018.691
2018-06-21
TN 2018/247

2018.760

2018-07-10

Övriga
delegeringsbeslut
Yttrande om bred transport, TRV Anders Johansson
201868497
Trafikverket
Anders Johansson
Transportdispensenheten
§11/2018
TRV 2018/68497 Begäran om
yttrande gällande
transportdispens
Utredning av anmäld förändring
på fastighet Hjärtum 14:69 med
adress Övravägen 4 i Hjärtum
***PUL***
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Anders Johansson

Transportdispenser
Anna Stenlöf

Anna Stenlöf
§2/2018

sid- 2 -

TN 2018/274

Utredning av anmäld förändring
på fastighet Hjärtum 14:69 med
adress Övravägen 4 i Hjärtum

Anna Stenlöf

2018.884

Övriga
delegeringsbeslut
Protokoll Flytt av fordon SHZ677 Anders Johansson

2018-08-23

Tekniska Nämnden

Anders Johansson
§12/2018

TN 2018/328

Flytt av fordon, SHZ677

Anders Johansson
Övriga
delegeringsbeslut

2018.901

TN 2018_212 fiber t Lekarev 9

2018-08-27

Kungälv Energi

TN 2018/212

Grävansökan Lödöse
efteranslutningar fiber

Göran Åberg

2018.904

Delegeringsbeslut uppehåll i
hämtning av hushållsavfall och
slam
***PUL***

Christin Falkenby

2018-08-28
TN 2018/228

2018.905

2018-08-28
TN 2018/232

2018.911

§

Christin Falkenby
§1/2018

Ansökan om uppehåll i hämtning Christin Falkenby
av hushållsavfall och slam

Delegeringsbeslut uppehåll i
hämtning av hushållsavfall och
slam
***PUL***

Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och
slam
Christin Falkenby

Christin Falkenby
§26/2018

Ansökan om uppehåll i hämtning Christin Falkenby
av hushållsavfall och slam

Avtalsförlängning hjullastare till
återvinningscentral
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Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och
slam
Ulrik Nyström

sid 2/3

sid- 3 -

2018-08-29

KEWAB

Ulrik Nyström
§4/2018

TN 2018/332

Avtalsförlängning hjullastare till
återvinningscentral

Ulrik Nyström
Övriga
delegeringsbeslut

2018.945

2018_256 Prässebo fiber

2018-09-04

Prässebo Fiber

TN 2018/256

Ansökan om grävtillstånd.

Göran Åberg

2018.957

Delegeringsbeslut uppehåll i
hämtning av hushållsavfall och
slam
***PUL***

Christin Falkenby

2018-09-07
TN 2018/241

§

Christin Falkenby
§27/2018

Ansökan om uppehåll i hämtning Christin Falkenby
av hushållsavfall och slam
Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och
slam

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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