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Beslutande
Eva Lejdbrandt (L), ordförande
Uno Ekberg (S)
Anne-Lie Palm (S)
Mats Nilsson (V)
Zara Blidevik (M), vice ordförande § 64-65
Jacob Andersson (C) ersätter Christopher Kelleby (C)
Lars-Erik Anderström (M) ersätter Anna Larsson (MP)

Övriga närvarande
Ersättare
Dennis Dahlqvist (S)
Ulf Wetterlund (L) ersätter Zara Blidevik (M) § 66-72

Tjänstemän
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
Pernilla Sott, konsult Cowi AB § 65
Lukas Jonsson, ekonom § 66
Anders Johansson, ingenjör § 68, 70
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
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§ 64
Godkännande av dagordningen
Inga tillkommande eller utgående ärenden är anmälda
Beslut
Tekniska nämnden godkänner föredragningslistan.
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§ 65
Information om utkast Trafikplan 1.0
Dnr 2015/S283
Sammanfattning
Trafikplan för Lilla Edets kommun är ett steg på väg mot ett hållbart trafiksystem inom
kommunen. Den är ett viktigt strategidokument och utgör underlag för planering av åtgärder.
Trafikplanen pekar ut vad som är önskvärt att utföras. På så sätt är den ett underlag i det
långsiktiga, systematiska och strukturerade arbetet med trafikplanering samt är ett stöd i
kommunens operativa arbete. Trafikplanen fokuserar på den fysiska planeringen och
utformningen av trafiksystemet och avgränsas geografiskt till tätorterna Lilla Edet, Göta och
Lödöse.
Nationella, regionala och kommunala strategier och mål ligger till grund för de mål som tagits
fram;
Säkert och tryggt; Transportsystemet är trafiksäkert och upplevs tryggt av samtliga
trafikantgrupper.
Tillgängligt; Transportsystemet i Lilla Edets kommun är tillgängligt för alla – barn, äldre
och funktionsnedsatta.
Hållbart; Andelen hållbara resor, det vill säga resor till fots, med cykel och/eller med
kollektivtrafik, ska öka.
Attraktivt; Transportsystemet bidrar till attraktiva tätorter.
Effektivt; Trafikplaneringen i Lilla Edets kommun karaktäriseras av kostnadseffektivitet
och har fokus på medborgarnas och samhället bästa/önskemål.
Konsult Pernilla Sott från Cowi AB presenterar trafikplansförslaget.
Tekniska nämnden avser att fatta beslut om Trafikplanen 1.0 vid första nämndsammanträdet i
2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från teknisk chef daterad 6 december 2016
Se bilaga 1 Utkast Trafikplan 1.0 daterat 23 oktober 2016
Beslut
Tekniska nämnden noterar information.

Beslutet expedieras för kännedom
Anna Stenlöf
Samhällsbyggnadschefen
Britt-Inger Norlander
Teknisk chef
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§ 66
Verksamhetsplan 2017
Dnr 2016/S357
Sammanfattning
Nämndens grunduppdrag är att arbeta för att Lilla Edets kommun skall nå en långsiktigt
hållbar samhällsstruktur med trivsamma och säkra offentliga miljöer. Nämnden verkar
för att teknisk försörjning, innefattande bland annat vatten, avlopp och avfall, skall vara
trygg och säker. Nämnden är ansvarig för den offentliga miljön som gator, parker och
lekplatser och även trafikfrågor.
Verksamhetsplan med budget för 2017 framgår i bilaga.
Tekniska nämnden avser att fatta beslut om verksamhetsplanen vid första sammanträdet
2017.
Finansiering
Finansiering sker inom budget 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef daterad 5 december 2016
Verksamhetsplan 2017 Dnr 2016/S357-1
Yrkande
Eva Lejdbrandt (L): föreslår nämnden att ärendet återremitteras till förvaltningen med
motivering att utveckla mål -och uppdragsformulering i verksamhetsplanen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar nämnden om den bifaller eller avslår Eva Lejdbrandts yrkande och
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ärendet återremitteras till förvaltningen med motivering
att utveckla mål – och uppdragsformulering i verksamhetsplanen.
Beslutet expedieras för kännedom
Anna Stenlöf
Samhällsbyggnadschef
Britt-Inger Norlander
Teknisk chef
Lukas Jonsson
Förvaltningsekonom
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§ 67
Remissändring av detaljplan för Ström 1:65 m.fl
Dnr 2016/S363
Sammanfattning
Gällande detaljplan Ström 1:65 m.fl. Stallgärdet, norra del ska ändras för att möjliggöra
byggnation av boende med särskild service till vissa funktionsnedsättning (LSS).
Tekniska nämnden har inga synpunkter på ändring av detaljplan Ström 1:65 m.fl.
Stallgärdet, norra del.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från teknisk chef daterad 7 december 2016
I bilaga 1 framgår kungörelsen och samrådshandling.
I bilaga 2 framgår plankarta.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna ändringen av detaljplan Ström 1:65 m.fl.
Stallgärdet, norra del

Beslutet expedieras för kännedom
Martin Hall
planarkitekt
Cecilia Friberg
Chef mark och exploatering
Britt-Inger Norlander
teknisk chef
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§ 68
Information angående omlastningsmöjligheter och
företagsavfall
Dnr 2016/S319
Sammanfattning
Tekniska nämnden gav i nämndmötet 2016-09-28 förvaltningen i uppdrag att ta fram en
fördjupad information som avser omlastningsmöjligheterna och företagsavfallet till
kommande nämndsmöte.
Ingenjör Anders Johansson ger information till nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ingenjör daterad 20 oktober 2016
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Beslutet expedieras för kännedom
Tekniska
Britt-Inger Norlander
Teknisk chef
Anders Johansson
Ingenjör
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§ 69
Punkter till nästa sammanträde
Sammanfattning
Ledamöter och ersättare önskar att följande ärenden diskuteras på kommande
presidiemöte för att senare behandlas på nämndens sammanträde:
1. Trafikplanen
2. Verksamhetsplanen
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Beslutet expedieras till
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
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§ 70
Information
Sammanfattning
Redovisning av aktuella frågor:
Organisation och rekryteringen:
Två rörverkstekniker är anställda, rekrytering av två enhetschefer pågår.
Enkät matavfallsinsamling:
Ingenjör Anders Johansson har gjort en sammanställning av enkätundersökning om
matavfallsinsamling som gjorts under höstmarknaden och som funnits tillgänglig på
webben.
Driftstörning – dricksvattenkvalitet i Hjärtum:
Det har varit driftstörning i dricksvattenkvalitet i Hjärtum. Vid en
rutinvattenprovskontroll i september upptäcktes bakterier i vattnet. Tekniska
avdelningen gav ut rekommendationer om att koka dricksvattnet. Efter rengöring,
klorering och installation av ultraljus har nya prover tagits och vattenkvaliteten är bra
igen. Ingen har rapporterats sjuk.
Högstorp deponi:
Sluttäckning av Högstorp deponi kommer att påbörjas 2017.
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 71
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1. 2016-11-30, 2016/KS0094
KF § 116 - Mål- och resursplan 2017 samt flerårsplan 2018-2019

2. 2016-11-23, 2015/KS0200
KS § 174 – Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2015
3. 2016-10-19, 2016/KS0323
KF § 107 – Tertialrapport 2 2016, Lilla Edets kommun

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 72
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:
Diariear
2016
2016
2016
2016

Diarienummer
S323
S323
S329
S329

2016

S340

2016

S345

2016

S350

2016

S352

2016

S353

Rubrik
Beslut ansökan om delat avfallskärl
Beslut ansökan om delat avfallskärl
Beslut ansökan om delat avfallskärl
Beslut ansökan om delat avfallskärl
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
hushållsavfall
Yttrande om tung och bred transport
TRV 2016/101524
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
hushållsavfall

Datum
2016-11-03
2016-11-03
2016-11-03
2016-11-03
2016-11-25
2016-11-25
2016-11-18
2016-11-25
2016-11-25

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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