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

Övriga närvarande
Ersättare
Lars-Erik Anderström (M)

Tjänstemän
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
Lukas Jonsson, ekonom § 27
Göran Åberg, ingenjör § 28
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
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§ 26
Tillkommande och utgående ärenden
Flytt av ärende (från inkomna skrivelser till beslutsärende):
Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets Kommun 2017-2022, § 30
Utgående ärende:
Punkt 10 – Inkomna synpunkter
Beslut
Föredragningslistan godkänns med ovanstående förändring.
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§ 27
Tertialrapport 1 tekniska nämnden
Dnr 2017/S136
Sammanfattning
Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för perioden ett överskott på +2 045
tkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av delar av verksamheten är säsongsberoende
som t.ex. skötsel av gröna ytor och asfaltering (lagningar/akut underhåll) av gata. Under
större delen av året har den egna personalen utfört delar av skötsel och underhåll av
skattefinansierad verksamhet i avvaktan på upphandling av ny entreprenör för skötsel av
allmän platsmark. Periodens budget för åtgärder på kommunens gatubelysning är inte
heller förbrukad.
Prognosen för den skattefinansierade verksamheten är ett överskott på +1 450 tkr i
förhållande till årets budget. Prognosen baseras på kostnadsbedömning för skötsel av
allmän platsmark av upphandlad entreprenör.
VA-verksamheten visar för perioden ett negativt resultat om -1 050 tkr och beror
huvudsakligen på högre akut underhållskostnader för rörnätet samt inköp av verktyg,
material och utrustning i samband med övertagande av rörnätsdriften i egen regi.
Prognosen för VA-verksamheten är ett negativt resultat på -1 600 tkr vid årets slut.
Prognosen baseras på att ökade kostnader för akut underhåll under årets första månader
har genomslag vid årets slut.
Avfallsverksamheten löper enligt plan, men redovisar för perioden ett negativt resultat
på -170 tkr.
Prognosen för avfallsverksamheten är ett negativt resultat på ca -175 tkr på grund av
högre kostnader för kvittblivning och transporter av större mängder insamlat ÅVCmaterial samt högre kostnader för tillfälligt inhyrd personal på ÅVC i samband med att
medarbetare avslutade sin anställning på ÅVC.
En nämnvärd generell osäkerhet i både utfall och prognos för den skattefinansierade
verksamheten och VA-verksamheten berör kapitalkostnadernas storlek. I samband med
byte av ekonomisystem saknas avskrivningar och ränta. Dessa har, med utgångspunkt i
bokförda värden per 2016-12-31, simulerats för 2017 och bokats upp för perioden.
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Område
Skattefinansierad teknisk verksamhet
VA-verksamhet
Avfallsverksamhet

Utfall T1 2017
(tkr)
+2 045
-1 050
-170

Prognos 2017
(tkr)
+1 450
-1 600
-175

Tabell 1 Ekonomisk utfall T1 2017 i förhållande till budget

Samtliga verksamheter inom den tekniska nämndens ansvarsområde fortlöper enligt
planerat och förvaltningen har uppfyllt nämndens grunduppdrag. Nämnden har satt upp
fem egna mål och förvaltningens prognos är att alla målen ska vara uppfyllda vid årets
slut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2017
Tertialrapport 1 2017 Tekniska nämnden daterad 15 maj 2017
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1.

Beslutet expedieras till
Britt-Inger Norlander
Lukas Jonsson

Teknisk chef
Förvaltningsekonom
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§ 28
Bestämmelser för arbete i/på kommunal mark
Dnr 2017/S114
Sammanfattning
Kommunfullmäktige tog 2016-04-13 beslut om Bestämmelser för arbete i/på kommunal
mark. Under det senaste året har omfattande utbyggnaden av bredband skett på
kommunal mark och för tillståndsgivning för grävning för bredbandsutbyggnad är dessa
bestämmelser styrande. I samband med tillståndsgivande i bredbandsärende har behov
av revidering av bestämmelser aktualiserats.
Bestämmelserna har förtydligats samt reviderats med hänsyn till tillståndsprocessen och
vilket material kommunen kräver för att ge tillstånd och att följa upp
tillståndsgivningen. I bestämmelserna har förtydligande gjorts för riktlinjer för
byggnation/nyttjande av mark närmare Göta älv än 100 m som ska godkännas av SGI
innan ansökan behandlas av kommunen.
Alla kostnader/avgifter har samlats, förtydligats och justerats i prisbilagan.
Ansökningsblanketten för grävning har tydliggjorts.
Ansökningsblanketten för nyttjande av kommunal mark har tillkommit.
Beslutsunderlag
2017/S114-4 Bestämmelser för arbete i/på kommunal mark
2017/S114-5 Bilaga 1 Detaljtyplista
2017/S114-6 Bilaga 2 Prisbilaga
2017/S114-7 Bilaga 3 Ansökan om grävtillstånd
2017/S114-8 Bilaga 4 Ansökan om nyttjande av kommunal mark
Beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta om Bestämmelser för arbete i/på kommunal mark
enligt bilaga 1 (inklusive bilaga 1-4) och skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till
Jan Erlandsson
Göran Åberg
Lars Spirberg
Britt-Inger Norlander

Produktionsplanerare
Ingenjör
Enhetschef Gata/park och VA
Tekniske chefen

Beslutet skickas för kännedom till
Göran Berggren Markkonsult AB, Knipen 152, 459 94 Ljungskile
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§ 29
Svar på motion angående renhållningen
Dnr 2017/S133
Sammanfattning
Motionen yrkar på upphandling av renhållning.
I tekniska nämndens verksamhetsplan för 2017 finns ett uppdrag till förvaltningen,
tekniska avdelningen, som avser en genomlysning av avfallsverksamheten för att
effektivisera verksamheten. Tekniska avdelningen avser att redovisa arbetet under 2017.
Detta utredningsuppdrag behöver föregå en värdering av vilka driftsformer som är mest
kostnadseffektiva när det gäller kommunens ansvar för renhållning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2017
Tekniska nämnden har fått en motion Dnr 2017/KS0165 att besvara angående
renhållningen, se bilaga 1.
Zara Blidevik (M) begär ajournering.
Yrkanden
Eva Lejdbrandt (L): yrkar bifall till förvaltningens förslag
Jakob Andersson (C): yrkar bifall för motionens förslag
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden bifaller Eva
Lejdbrandt (L) förslag.
Beslut
Tekniska nämnden anser härmed motionen vara besvarad.

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

Teknisk chef
Ingenjör
Enhetschef Avfall och Kundtjänst
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§ 30

Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets Kommun 20172022
Dnr 2017/S134
Sammanfattning
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över
Bostadsförsörjningsprogrammet Lilla Edets kommun 2017-2022. Svarsdatum är satt till
15 juni 2017. Ärendet har inte hunnit beredas för behandling i tekniska nämndens maj
möte. Nämnden sammanträder åter efter sommaren.
Beslutsunderlag
Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2017-2022, daterad 27 april 2017
Tilläggsyrkande
Eva Lejdbrandt (L): föreslår att tekniska nämnden begär utökad svarstid för remiss,
Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2017-2022 till den 30 september.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Eva Lejdbrandts förslag och finner
att tekniska nämnden bifaller Eva Lejdbrandt (L) förslag.
Beslut
Tekniska nämnden begär utökad svarstid för remiss, Bostadsförsörjningsprogram Lilla
Edets kommun 2017-2022 till den 30 september.

Beslutet expedieras till
Ulrika Ankel, mark- och exploateringssamordnare
(kommunen@lillaedet.se)
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§ 31
Förslag till VA-taxa 2018
Dnr 2017/S147
Sammanfattning
Tekniska chefen informerar om förslag till VA-taxa 2018 som består i två taxor,
anläggnings- och brukningstaxan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2017
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 32
Förslag till avfallstaxan 2018
Dnr 2017/S148
Sammanfattning
Tekniska chefen informerar om förslag till avfallstaxan 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2017
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 33
Beslutsuppföljning tekniska nämnden
Dnr 2017/S149
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 under 2016 fram till
dagens datum.
Beslutsunderlag
Beslutsuppföljning daterad 170522
Yrkande
Eva Lejdbrandt (L): föreslår tekniska nämnden att notera informationen och föreslår att
beslutsuppföljningen tas upp i samband med tertialrapporteringarna tre gånger om året.

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 notera informationen.
2. Beslutsuppföljningen tas upp i samband med tertialrapporteringarna tre gånger
om året.
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§ 34
Inkomna synpunkter
Ärendet utgår.
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§ 35
Information
Sammanfattning
Återvinningsstationer:
Samhällsbyggnadschefen informerar om att man ser över möjligheten att öppna fler
återvinningsstationer i Lilla Edets kommun.
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 36
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1. 2017-04-12, 201/KS0121
KF § 51 – Årsredovisning 2016 – Lilla Edets kommun

2. 2017-04-12, 2017/KS0082
KF § 52 – Överföring av investeringsmedel för tekniska nämnden från 2016 till
2017
3. 2017-04-12, 2016/KS0465
KF § 58 – Strategi för ett mångfaldssamhälle

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 37
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 Diarienummer Rubrik
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S103
hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S123
hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S125
hushållsavfall
Yttrande om bred transport
2017
S126
TRV 2017/41725
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S127
hushållsavfall
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S128
hushållsavfall
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S129
hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S131
hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S132
hushållsavfall
2017
S138
Beslut ansökan om hämtning av hushållsavfall
Yttrande gällande transportdispens
2017
S141
TRV 2017/44751

Datum
2017-05-03
2017-05-03
2017-05-03
2017-05-02
2017-05-03
2017-05-03
2017-05-03
2017-05-03
2017-05-03
2017-05-03
2017-05-08

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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