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Datum då anslaget tas ner

2018-02-07

2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Anna-Carin Säll
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Beslutande
Eva Lejdbrandt (L), ordförande
Uno Ekberg (S)
Anne-Lie Palm (S)
Mats Nilsson (V)
Lars-Erik Anderström (M) ersätter Zara Blidevik (M)
Christopher Kelleby (C)
Anna Larsson (MP)

Övriga närvarande
Ersättare
Dennis Dahlqvist (S)
Agneta Ahlblom (V)
Jacob Andersson (C)
Tjänstemän
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
Marcus Wetter, Sweco Pavement Consultants AB § 2
Andreas Karlsson, ekonom § 3
Ulrik Nyström, enhetschef § 6
Anders Johansson, ingenjör § 7-8
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
Övriga
Christer Ädel (SD), insynsplats
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§1
Godkännande av dagordning
Flytt av ärende:
 Punkten ”Skadedjursbekämpning fåglar, Göta ÅVC flyttas från
informationsärende till beslutsärende
Tillkommande ärende:
 Under informationspunkten läggs följande till:
- Lägesrapport ÅVC
- Snöröjning
Utgående ärende:
 Inkomna skrivelser
Beslut
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns.
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§2
Redovisning av planerat underhåll gator och GC-banor
Dnr TN 2018/39
Sammanfattning
Förvaltningen använder ett IT-baserat system för planering av underhållsbehov av gator
och GC-banor. Varje år utförs en inspektion av 20 procent av kommunens gator och
GC-banor samt att modellen uppdateras med utfört beläggningsarbete under året.
Därefter beräknar systemet underhållsbehovet för kommunens gator och GC-banor.
Vilka gator som beläggs med asfalt under året påverkas också av trafikmängd, trafiktyp
och samordning av andra anläggningsarbeten inom kommunen.
Under 2017 var 7 300 tkr avsatta för planerat underhåll av gator och GC-banor och
under 2018 är 6 000 tkr avsatta. Denna satsning på asfaltering minskar kommunens
underhållsskuld samt minskar insatserna för akuta lagningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2018
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Beslutet skickas för kännedom till
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
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§3
Investeringsprojekt Tekniska nämnden 2018
Dnr TN 2018/10
Sammanfattning
Ärendet beskriver planerade investeringsprojekt för tekniska nämnden utifrån givna
investeringar ramar från MoR 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2018
MoR 2018 och tekniska nämndens verksamhetsplan 2018
Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.

Beslutet skickas för kännedom till
Britt-Inger Norlander
Teknisk chef
Jan Erlandsson
Produktionsplanerare
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§4
Medborgarlöfte 2018
Dnr TN 2018/40
Sammanfattning
Ett långsiktigt och fördjupat samarbete mellan polismyndigheten Fyrbodal och Lilla
Edets kommun har inletts med det gemensamma målet att öka säkerheten och
tryggheten i kommunen. Medborgarlöfte är ett resultat av den medborgardialog som
Lilla Edets kommun och polisen genomförde 2016 och 2017 gällande medborgarnas
upplevda trygghet och säkerhet.
Polisområde Östra Fyrbodal och Lilla Edets kommun kommer under 2018 arbeta för att
öka den upplevda tryggheten inom Lilla Edets kommun. Aktiviteterna är uppdelade i
fyra huvudområden varav två direkt berör kommunen:

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2018
Bilaga 1 - Medborgarlöfte 2018
Bilaga 2 - Åtgärdsplan 2018
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Beslut
Tekniska nämnden notera informationen

Beslutet skickas för kännedom till
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
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§5
VA-Plan
Dnr TN 2018/38
Sammanfattning
Information om kommunens VA-planarbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2018
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Beslutet skickas för kännedom till
Britt-Inger Norlander
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§6
Skadedjursbekämpning fåglar, Göta Återvinningscentral (ÅVC)
Dnr TN 2018/14
Sammanfattning
I anslutning till återvinningscentralen i Göta ligger omlastningsplatsen för det insamlade
hushållsavfallet, detta avfall lockar till sig skadedjur.
Bland skadedjuren finns fåglar, främst kajor, som då också vistas i återvinningscentral
lokalen och sprider träck.
Om återvinningscentral lokalen däremot kläs in med nät berövar det fåglarna
någonstans att sitta och häcka. De kommer då inte vilja vistas i lokalen några längre
stunder och då minskar olägenheten med fåglarna.
Inköp av nät kostar 115 000 kronor enligt offert och montering uppskattas kostar ca 100
000 kronor dvs totalt 215 000kronor.
Med tanke på att utredning pågår om lokalisering av ny återvinningscentral alternativt
att behålla återvinningscentralen i Göta och omlokalisera omlastningen, anser tekniska
avdelningen att denna investering i nät avvaktas tills den utredningen kommit längre.
Övriga åtgärder som går att vidta handlar om att begränsa tillgången till mat som till
exempel stänga portarna, lasta om avfallet i container inom kortare tid och att lägga mer
tid på städning av omlastningsplattan. Utanför byggnaden ska även fågelskrämmor av
typen drake (rovfågelsiluett) monteras.
Ulrik Nyström enhetschef informerar om ett kostnadsförslag för nät och montering mot
fåglar på återvinningscentralen, total kostnad på 345 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 9 januari 2018
Yrkande
Eva Lejdbrandt (L): föreslår att inte köpa in och installerar nät i nuvarande
återvinningscentral mot bakgrund av pågående projektering av ny central. Det är viktigt
att nya saneringsrutiner införs omedelbart för att säkerställa arbetsmiljön.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Eva Lejdbrandts (L) förslag och
finner att nämnden bifaller yrkandet.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar att inte köpa in och installerar nät i nuvarande
återvinningscentral mot bakgrund av pågående projektering av ny central. Det är viktigt
att nya saneringsrutiner införs omedelbart för att säkerställa arbetsmiljön.

Beslutet expedieras till
Ulrik Nyström
Enhetschef avfall och kundtjänst
Ulrik.nystrom@lillaedet.se
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§7
Metod av matavfallsinsamling
Dnr TN 2018/15
Sammanfattning
Tekniska avdelningen har under 2016 och 2017 genomfört utredningar om insamling av
matavfall med systemet separata kärl.
Enligt beslutad verksamhetsplan 2018 ska tekniska avdelningen arbeta med olika
förberedelser för insamling av matavfall med separata kärl.
För att tekniska avdelningen ska ta fram en genomförandeplan för insamling av
matavfall med separata kärl så är det viktigt att vald metod motsvarar tekniska
nämndens intentioner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 9 januari 2018
Utredningar:
-Förstudie matavfallsinsamling, dnr 2016/S072-5.
-Rapport Kostnadsberäkning för införandet av matavfallsinsamling i separata kärl, dnr
2016/S072-12.
Yrkande
Eva Lejdbrandt (L): Genomförandeplanen ska omfatta bland annat:
- Successivt införande av geografiskt/stora avfallsproducenter
- Kostnadssatta steg i införandet
- Om införandet är frivilligt hur ska den finansieras
- Om införandet blir obligatoriskt hur undantar vi egna komposterande invånare
- Vilka konsekvenser innebär införandet för befintligt ÅVC
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Eva Lejdbrandts (L) förslag och
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att genomförandeplanen ska omfatta bland annat:
- Successivt införande av geografiskt/stora avfallsproducenter
- Kostnadssatta steg i införandet
- Om införandet är frivilligt hur ska den finansieras
- Om införandet blir obligatoriskt hur undantar vi egna komposterande invånare
- Vilka konsekvenser innebär införandet för befintligt ÅVC
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Tekniska nämnden beslutar att insamling av matavfall ska ske med metoden separat
kärl.

Beslutet expedieras till
Ulrik Nyström
Enhetschef avfall och kundtjänst
Ulrik.nystrom@lillaedet.se
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§8
Avfallstaxa 2018 , slamtömning
Dnr TN 2018/13
Sammanfattning
Slam från enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall och är därför en
kommunal skyldighet att samla in, och fastighetsägare är skyldiga att använda sig av
kommunens insamlingssystem.
Lilla Edets kommun har ett entreprenadavtal för tömning av slam i enskilda avlopp.
Avtalet löper till 2018-03-31, och en upphandling genomfördes i slutet av 2017 för ett
nytt avtal.
Priserna i den nya upphandlingen visade sig skilja sig från tidigare upphandling med ca
30 procent högre priser. Kraven i upphandlingen skiljer sig inte nämnvärt från
föregående upphandling vilket gör att upphandlingskraven inte förklarar prisskillnaden.
Skillnaden beror sannolikt på faktorer som till exempel den allmänna konjunkturen.
Kunderna inom avfallskollektivet som har nyttjat tjänsten har burit sina egna kostnader.
För att det ska vara så även under 2018 måste taxan för slamtömningsavgifterna
anpassas till genomförd upphandling. Om taxan är oförändrad kommer slamtömningens
verksamhet att uppvisa ett underskott på ca 255 tkr från april till december.
Tekniska avdelningen föreslår att taxan bör justeras för att anpassa sig till den nya
entreprenadkostnaden. Förslaget till ny taxa för slamkunderna är entreprenörens pris
plus ett administrativt påslag för kommunens hantering av enskilda avlopp enligt
samma princip som nu gällande taxa. Taxan föreslås träda i kraft först 2018-07-01 med
hänsyn till att taxan ska behandlas i kommunfullmäktige samt ge tid för att informera
kunderna om taxeförändringen. Därför tillkommer ett påslag för att täcka underskottet
under april till och med juni månad. Tekniska avdelning ambition är att taxan ska vara
oförändrad 2019.
Observera att det är endast tjänsten slamtömning som förändras i den föreslagna
Avfallstaxan som träder i kraft 2018-07-01.
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Se tabell nedan för prisskillnaden mellan nu gällande avfallstaxa 2018 och förslag till
ändring av avfallstaxa 2018:

Tömningsavgifter
2- eller 3- kammarbrunn, 0-3 m³
2- eller 3- kammarbrunn, 3,1-6 m³
2- eller 3- kammarbrunn, 6,1-9 m³
2- eller 3- kammarbrunn, 9,1- m³
Extratjänster
Slangtillägg, när slangdragningen
överstiger 15 meter
Extrahämtning, tillägg på tömning brunn eller tank.
Extrahämtning sker inom 5 arbetsdagar efter beställning
Akuthämtning, tillägg på tömning brunn eller tank.
Akuthämtning sker inom 2 arbetsdagar efter beställning
Hindrad tömning. Är en avgift för beställd tömning som
ej kunnat utföras på grund av hinder på fastigheten
tömningen skulle utföras på.
Extra avgift när extra personal eller extra utrustning
krävs.

Avfallstaxa
gällande 2018 idag
530 kr
743 kr
954 kr
130 kr

Förslag till
ändring av
avfallstaxa 2018
829 kr
1 029 kr
1 291 kr
130 kr

Skillnad i kr mellan
gällande avfallstaxa
och förslag på
ändring av
avfallstaxa 2018
299 kr
286 kr
337 kr
0 kr

Skillnad i % mellan
gällande avfallstaxa och
förslag på ändring av
avfallstaxa 2018
56%
38%
35%
0%

/5 m

21 kr

63 kr

42 kr

198%

/styck

164 kr

994 kr

830 kr

506%

/styck

410 kr

1 244 kr

834 kr

203%

/styck
/påbörjad
arbetstimme

493 kr

619 kr

126 kr

26%

1 250 kr

2 000 kr

750 kr

60%

Enhet
/styck
/styck
/styck
/m³

Föreslagna taxenivåer för slamtömning ligger i jämförlig nivå som i grannkommunerna
Ale och Stenungssund.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 9 januari 2018
Förslag ändring Avfallstaxa 2018
Yrkande
Eva Lejdbrandt (L): föreslår att redovisningen ska visas i absoluta tal i tabellen för
Avfallstaxa 2018.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Eva Lejdbrandts (L) förslag och
finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att redovisningen ska visas i absoluta tal i tabellen för
Avfallstaxa 2018.
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om Avfallstaxa 2018 och
lämnar ärendet vidare.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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Beslutet skickas för kännedom till
Anders Johansson, ingenjör
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§9
Information
Sammanfattning
Lägesrapport för den nya återvinningscentralen (ÅVC):
Arbetet fortgår när det gäller planering av den nya återvinningscentralen. Tillgängliga
ytor för att anlägga återvinningscentralen är få och dessa kommer att redovisas för
kommunfullmäktige.
Snöröjning:
Förvaltningen har inte sammanställt någon rapport för snöröjning ännu, det kommer att
göras efter vintersäsongen slut. Förvaltningen får i uppdrag att återkoppla rapporten till
aprilnämndens sammanträde.
Jäv
Jakob Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i informationspunkten ”Snöröjning”.
Göteborgsvägen:
Det kommer in klagomål över att hastighetsbegränsningarna på Göteborgsvägen inte
hålls. Kommunen arbetar tillsammans med bland annat Trafikverket för att hitta bra
lösningar när det gäller trafiksäkerhetsarbetet.
Ekonomi inom VA:
Driftskostnaderna inom VA ökar mer än vad prognosen visar. Förvaltningen
återkommer med nya siffror och en djupare beskrivning på vad som orsakar detta
underskott.
Upphandling parkeringsövervakning:
Nytt parkeringsövervakningsbolag - Gothia trafik, patrullerar oftare till samma kostnad
som tidigare bolag. Nya rutiner – gula lappar.
Parkeringsplatser:
Tekniska avdelningen har gjort en inventering av parkeringsplatser och det ska finnas
tillräckligt med parkeringsplatser i centrum, för bland andra kommunanställda.
Upphandling avloppsslam:
Upphandling av avloppsslam från reningsverket kommer att medföra en kostnad på
800 000 kronor, vilket finns inlagda i brukningstaxan för VA-kollektivet.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 10
Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendet utgår.
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§ 11
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.
Diariear
2016
2017

Diarienummer
S229
S377

2017

S379

2017

S380

2017

S387

2017

S388

2017

S389

2017

S392

Rubrik
Svar på ansökan om grävtillstånd
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning
av hushållsavfall
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning
av hushållsavfall
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning
av hushållsavfall
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Datum
2017-12-19
2017-12-12
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22

sid- 2 -

Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2018-01-29

Utskriven
av:

Diarieenhet:

Tekniska nämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Tekniska nämnden

Anna-Carin Säll

Sammanträdesdatum: 2018-01-31
Sekretess:

Visas ej

Id
Datum
Ärendenummer

Beskrivning
Avsändare/Mottagare
Ärendemening

1793

Delegation till Christin Falkenby

2018-01-18
TN 2018/47

Beslutsfattare
Paragraf
Ansvarig
Kategori
Anna Stenlöf
Anna Stenlöf §

Delegering till Christin Falkenby

Anna Stenlöf
Övriga
delegeringsbeslut

1416

18_4

2018-01-11

Eltel Networks Infranet AB

TN 2018/4

Grävansökan Göta

2018.58

Yttrande om bred transport, TRV Anders Johansson
2018/4381
***PUL***
Anders Johansson §

2018-01-15
TN 2018/35

Begäran om yttrande om bred
transport
Ärendenr: TRV 2018/4381

§
Göran Åberg

Anders Johansson

Övriga
delegeringsbeslut
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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