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Beslutande
Eva Lejdbrandt (L), ordförande
Uno Ekberg (S)
Anne-Lie Palm (S)
Mats Nilsson (V)
Zara Blidevik (M), vice ordförande
Christopher Kelleby (C)
Anna Larsson (MP)

Övriga närvarande
Ersättare
Dennis Dahlqvist (S)
Ulf Wetterlund (L) § 14Lars-Erik Anderström (M)

Tjänstemän
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
Anders Johansson, ingenjör § 15, 19
Ulrik Nyström, enhetschef renhållningen § 16, 19
Göran Åberg, ingenjör § 17
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
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§ 14
Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande ärende under information:

 Information studiebesök
 Beslutsuppföljning
Beslut
Föredragningslistan med ordförandens tillägg godkänns.
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§ 15
Inriktning av arbete med metod för insamling av matavfall
Dnr 2016/S072
Sammanfattning
I tekniska nämndens verksamhetsplan för 2017 fick förvaltningen i uppdrag att föreslå
kostnadseffektivt alternativ för insamling av matavfall.
Genom resultatet av tidigare utförd förstudie, ”Förstudie för insamling av matavfall i
Lilla Edets kommun, Dnr 2016/S072-5” samt omvärldsbevakning och diskussioner
inom den egna avfallsverksamheten föreslår tekniska avdelningen att göra en fördjupad
utredning om insamlingsmetod med separat kärl för matavfall.
Den fördjupade utredningen kommer att innehålla bland annat projektplan för införande
av matavfallsinsamling, obligatorisk eller frivillig insamling, kostnadsberäkning,
utformning av avfallstaxa, anpassning av föreskrifter, förändringar i organisationen,
behandling av matavfall, informationsinsatser och kvalitetsarbete. Nämnden kommer att
få löpande information under 2017 för att erhålla ett underlag för beslut om
insamlingsmetod för matavfall.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 18 april 2017
Förstudie för insamling av matavfall i Lilla Edets kommun, Dnr 2016/S072-5, daterad
19 augusti 2016
Tilläggsyrkande
Eva Lejdbrandt (L): föreslår att nämnden inte tar ställning i ärendet förnärvarande utan
förväntar sig en tydligare utredning av förvaltningen enligt förslag ovan.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Eva Lejdbrandts förslag och finner
att tekniska nämnden bifaller Eva Lejdbrandt (L) förslag.
Beslut
1. Tekniska nämnden noterar informationen.
2. Tekniska nämnden väljer att inte ta ställning i ärendet förnärvarande utan
förväntar sig en tydligare utredning av förvaltningen enligt förslag ovan.
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Beslutet delges till
Britt-Inger Norlander
Anders Johansson

Teknisk chef
Ingenjör
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§ 16
Information om återvinningscentralens verksamhet
Dnr 2017/S113
Sammanfattning
Information till nämnden om återvinningscentralens (ÅVC) verksamhet angående
besöksfrekvens, insamlat material och kommande förändringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 13 april 2017
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 17
Information om bestämmelser för arbete i/på kommunal mark
Dnr 2017/S114
Sammanfattning
Information till nämnden om bestämmelser för arbete i/på kommunal mark gällande
ansökning, inmätning och återställning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 13 april 2017
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 18
Avslutad upphandling för skötsel och underhåll av allmän
platsmark
Dnr 2017/S116
Sammanfattning
Upphandlingen för skötsel och underhåll av allmän platsmark är avslutad. Kommunen
har skrivit kontrakt med Svensk Markservice som gäller till 2019-02-28 med möjlighet
till 24 månaders förlängning. Svensk Markservice påbörjar driftentreprenaden under
vecka 17.
Finansiering
Upphandlingen för skötsel och underhåll av allmän platsmark finansieras inom budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 13 april 2017
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 19
Yttrande av motion om informationskampanj gällande
källsortering av tidningar och förpackningar
Dnr 2016/S290
Sammanfattning
Motionen yrkar på att införa en informationskampanj om källsortering av tidningar och
förpackningar.
Som framgår i motionen är det en hel del förpackningar och tidningar som inte sorteras
ut. Hushållens brännbara avfall består ca av en tredjedel av förpackningar och tidningar
som borde ha källsorterats. Enligt Avfallsförordning (2011:927) ska förpackningar och
tidningar källsortera och det är alltså inte frivilligt. I Lilla Edet är det ca 800 ton
förpackningar och tidningar som hamnar i det brännbara avfallet.
Kommunen har inte ansvaret för att samla in tidningar och förpackningar, dock har
kommunen ett informationsansvar om insamlingen.
Tekniska avdelningen informerar kontinuerligt om insamlingssystemet främst via
hemsidan, nyhetsbrev, evenemang samt vid medborgarkontakter i kundtjänst och på
återvinningscentralen.
Förpackning- och tidningsinsamling AB (FTIAB) har hand om insamlingen av
förpackningar och tidningar och har återvinningstationerna i Lilla Edets kommun.
Just nu pågår ett arbete med att byta ut behållarna på återvinningstationerna, de blir
bättre tillgänglighetsanpassade och några av dem får ett nytt läge. När de nya
stationerna blir klara planerar vi att göra en informationskampanj där vi berättar om att
behållarna fått nytt utseende och var de nya platserna är. I samband med den
informationskampanjen kan vikten av att källsortera också lyftas fram.
Om det blir beslut att utsortera matavfall är det lämpligt att även informera om
källsorteringen av förpackningar och tidningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 18 april 2017
Motion från kommunstyrelsen, Dnr 2016/KS0313
Tilläggsyrkande:
Eva Lejdbrandt (L): föreslår nämnden att yttrandet endast avser informationskampanjen
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Eva Lejdbrandts förslag och finner
att tekniska nämnden bifaller Eva Lejdbrandt (L) förslag.
Beslut
1. Tekniska nämnden bifaller motion om informationskampanj gällande källsortering av
tidningar och förpackningar.

2. Yttrandet endast avser informationskampanjen

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Beslutet delges
Britt-Inger Norlander
Ulrik Nyström
Anders Johansson

Teknisk chef
Enhetschef Avfall och kundtjänst
Ingenjör
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§ 20
Uppföljning internkontroll 2016
Dnr 2016/S064
Sammanfattning
Enligt Lilla Edets kommuns internkontrollreglemente framgår följande:
Inför varje verksamhetsår ska nämnden besluta om en särskild plan för uppföljning av
den interna kontrollen. Olika granskningsområden ska väljas ut med utgångspunkt från
en väsentlighets- och riskbedömning. Omfattningen av planen är beroende av nämndens
och dess verksamheters omfattning och volym och även avhängig den väsentlighetsoch riskbedömning som gjorts.
Tekniska nämndens internkontroll 2016, se tabell
Process
Kontrollmoment Kontrollrutin/system
ansvar

Frekvens Metod

Genomfört
Rapportering Risktill
bedömning

Abonnentregister Att alla kunder har
Renhållning
rätt tjänst och betalar
för sin tjänst.
Rehab utredning Rehab utredning
påbörjas

Handläggare 1 gång/år

Stickprov

Tekniska
nämnden

Allvarlig

JA

Chef

Allvarlig

JA

Ekonomisk
redovisning för
kvittblivning av
ÅVC fraktioner

Handläggare 4 gånger/år

Genomgång
Tekniska
av
nämnden
sjukdomsdagar
Stickprov
Tekniska
nämnden

Allvarligt

JA

Kontrollera att
vågkvitto
överensstämmer
med fakturerat
mängd för
kvittblivning av ÅVC
fraktioner

1 gång/år

Kontrollerna har genomförts enligt nedan tillvägagångsätt och v nedan resultat.
Abonnentregister Renhållning
Ur fastighetsregistret valdes 56 bebyggda fastighet som kontrollerades att de fanns i
avfallsabonnentregister. Sedan kontrollerades att de betalda för rätt avfallstjänst. Om
någon av fastigheterna hade uppehåll i hämtning så kontrollerades att de hade ansökt
om upphåll och fått det beviljat. Om någon av fastigheterna hade hämtning vart fjärde
vecka kontrollerats att de hade ansökt om kompostering och fått den beviljad. Om
någon av fastigheterna hade delat kärl kontrollerades att dessa hade ansökt om delat
kärl. Alla utvalda fastigheter betalade för rätt avfallstjänst.
Rehab utredning
Under året har en medarbetare varit aktuell för rehabiliteringsutredning. Genom att
kontrollera medarbetarnas sjukfrånvaro har ingen ytterligare varit aktuell.
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Ekonomisk redovisning för kvittblivning av ÅVC fraktioner
Förvaltningen har upphandlat en entreprenör för transport och kvittblivning av insamlat
material på ÅVC. På fakturan från entreprenören anges vikten på det borttransporterade
materialet och denna vikt har kontrollerats med lastbilens vågkvitto. På så vis
kontrolleras fakturerad mängd med vägda mängd. För internkontrollen har mängderna
brännbart, spillolja och impregnerat trä enligt fakturan kontrollerats mot vågkvitton
under fyra månader. Resultat var att fakturerad mängd överensstämde med mängd enligt
vågkvitton.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 13 april 2017
Beslut
Tekniska nämnden godkänner internkontroll 2016.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Beslutet delges
Britt-Inger Norlander

Teknisk chef
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§ 21
Internkontroll 2017
Dnr 2017/S119
Sammanfattning
Enligt Lilla Edets kommuns internkontrollreglemente framgår följande:
Inför varje verksamhetsår ska nämnden besluta om en särskild plan för uppföljning av
den interna kontrollen. Olika granskningsområden ska väljas ut med utgångspunkt från
en väsentlighets- och riskbedömning. Omfattningen av planen är beroende av nämndens
och dess verksamheters omfattning och volym och även avhängig den väsentlighetsoch riskbedömning som gjorts.
Förslag till interkontroll 2017 enligt nedan
Process
Kontrollmoment Kontrollrutin/system
ansvar

Frekvens Metod

Rapportering Risktill
bedömning

Attestsrutiner

Att endast behörig
Avdelningschef
attester kan
beslutattestera i
ekonomisystemet och
personalsystemet
Att besluts anmäls till Avdelningshef
nämnden

En gång om
året

Stickprov

Teknisk nämnd

Allvarlig

En gång om
året

Stickprov

Teknisk nämnd

Allvarlig

Kontrollera antal
lägenheter i
avfallsabonnemang
med
lägenhetsregistret

En gång om
året

Stickprov

Teknisk nämnd

Måttligt

Delegationsbesl
ut
Antal lägenheter
i avfallstaxan

Avdelningschef

Klart

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 18 april 2017
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att följa upp de föreslagna
områdena under 2017.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Beslutet delges
Britt-Inger Norlander

Teknisk chef
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§ 22
VA-exploateringsinvestering - Södra Stallgärdet
Dnr 2017/S121
Sammanfattning
I tekniska nämndens verksamhetsplan för 2017 anges att Gossagården ska exploateras
för 5 600 tkr i ny VA-anläggning. Denna exploatering är förskjuten till 2018 på grund
av försenad detaljplan.
Kommunstyrelsen har beslutat att exploatering ska ske av Södra Stallgärde, Ström.
Kommunstyrelsen har avsatt investeringsmedel för utbyggnad av gator och belysning i
området under hösten 2017. I tekniska nämndens verksamhetsplan 2017 finns ej avsatta
medel för utbyggnad av VA-anläggning i Södra Stallgärdet under 2017 utan till 2018.
För att kunna genomföra exploatering av Södra Stallgärdet under 2017 föreslås en
omdisponering av avsatta exploateringsmedel för 2017. Det sker genom att VAexploateringsmedel för Gossagården överförs till Södra Stallgärdet.
I bilaga 1 framgår planområdet för Södra Stallgärdet. Övre delen av detaljplan är redan
bebyggd med villor.
Ärendet
Omdisponering av VA-kollektivets investeringsmedel för 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 18 april 2017
Bilaga 1
Plankarta
Utdrag från verksamhetsplan 2017
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Finansiering
Utbyggnad av VA-anläggning i aktuellt område beräknas till 3 600 tkr.
Intäkter från anslutningsavgift beräknas till 3 600 tkr.
När området är utbyggt tillkommer drift och underhållskostnad av gata och belysning på
110 tkr som belastar skattekollektivets driftbudget 2018. Det tillkommer även drift och
underhållskostnad för VA-anläggningen som belastar VA-kollektivet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att omdisponera investeringsmedel för 2017 för utbyggnad
av VA-anläggning i Södra Stallgärdet.

Beslutet delges
Cecilia Friberg

Mark och exploateringschef

Britt-Inger Norlander

Teknisk chef
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§ 23
Information
Sammanfattning
Havererade fartyg
Information från teknisk chef och samhällsbyggnadschef gällande de två havererade
fartygen i Göta älv.
Gång och cykelväg
Teknisk chef informerar om att utbyggnaden av gång-och cykelväg utmed gamla
riksvägen E 45, från Lödöse till Kärra kommer att fortsätta och beräknas vara klar 2018.
Information studiebesök
Tekniska nämnden åker på studiebesök till Renovas avfallsskraftvärmeverk i Sävenäs
den 22 maj.
Beslutsuppföljning
Beslutsuppföljningen kommer under 2017 att tas upp under tre tillfällen, första gången
blir på kommande nämndsmöte i maj.
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 24
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1. 2017-01-25, 2016/KS0228
KF § 15 – Upphävande av inköps- och anställningsstopp
2. 2017-01-25, 2016/KS0409
KF § 13 – Revidering av avfallsföreskrifter för Lilla Edets kommun
3. 2017-02-01, 2017/KS0062
KSAU § 16 – Budgetförutsättningar för 2018-2020 och tidsplanering för 2017
års uppföljning
4. 2017-03-09, 2017/UN087
UN § 20 - Trafiksäkerhetsutvärdering
5. 2017-03-29, 2016/KS0465
KS § 50 – Strategi för ett mångfaldssamhälle

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 25
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av tekniska nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska
redovisas till tekniska nämnden. Redovisningen innebär inte att tekniska nämnden får
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det tekniska nämnden fritt att
återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut (se
bilaga till § ).
Diariear Diarienummer Rubrik
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S046
hushållsavfall
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S050
hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S054
hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S073
hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S078
hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S080
hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S086
hushållsavfall
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S095
hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S096
hushållsavfall

Datum
2017-03-03
2017-03-03
2017-03-20
2017-03-21
2017-03-20
2017-03-20
2017-03-20
2017-03-30
2017-03-29

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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