Tekniska nämnden protokoll 2017-02-01

Datum:

Onsdagen den 1 februari 2017

Tid:

17.00 – 20.30

Plats:

Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet

Justeringsdag:

Tisdagen den 6 februari, klockan 17.00

Paragrafer:

1-13

Utses att justera:

Anna Larsson (MP)

Underskrifter:
Sekreterare
Anna-Carin Säll
Ordförande
Eva Lejdbrandt (L)
Justerare
Anna Larsson (MP)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2017-02-01

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2017-02-08

2017-03-02

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Anna-Carin Säll

1

Tekniska nämnden protokoll 2017-02-01

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

Övriga närvarande
Ersättare
Dennis Dahlqvist (S)
Ulf Wetterlund (L)
Jacob Andersson (C)

Tjänstemän
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
Eva-Lena Julin, folkhälsosamordnare § 2
Jack Lennartsson, kommunpolis § 2
Marcus Wetter, Sweco Pavement Consultants AB § 3
Lukas Jonsson, ekonom § 5-6, 8
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare

2

Tekniska nämnden protokoll 2017-02-01

Innehåll
Godkännande av dagordning .............................................................................................4
Information om medborgarlöfte 2017 ...............................................................................5
Information om planerat underhåll gata ............................................................................6
Information om nationell och regional plan för transportinfrastruktur 2019-2029 ...........7
Årsrapport 2016 .................................................................................................................8
Verksamhetsplan 2017 ....................................................................................................10
Trafikplan för Lilla Edets kommun .................................................................................11
Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 .....................................................13
Avfallstaxa, Särskild avgift .............................................................................................15
Yttrande på motion angående giftfri miljö ......................................................................17
Information ......................................................................................................................19
Anmälan om inkomna skrivelser .....................................................................................20
Anmälan av delegeringsbeslut.........................................................................................21

3

Tekniska nämnden protokoll 2017-02-01
§1
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden är anmälda
Beslut
Tekniska nämnden godkänner föredragningslistan.
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§2
Information om medborgarlöfte 2017
Dnr 2017/S032
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. Drygt 550 kommuninvånare har genom olika former av dialog
svarat på frågor utifrån upplevd trygghet och säkerhet.
Polisområde Östra Fyrbodal och Lilla Edets kommun kommer under 2017 arbeta för att
öka den upplevda tryggheten inom Lilla Edets kommun. Aktiviteterna är uppdelade i
två huvudområden:


mörka platser



trafiksituationen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från teknisk chef daterad 23 januari 2017
Bilaga 1 Medborgarlöfte 2017 daterad 6 december 2016
Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.
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§3
Information om planerat underhåll gata
Dnr 2017/S030
Sammanfattning
Förvaltningen använder ett IT-baserat system för planering av underhållsbehov av gator
och gång- och cykelbanor (GC). 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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från teknisk chef daterad 23 januari 2017
Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.
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§4
Information om nationell och regional plan för
transportinfrastruktur 2019-2029
Dnr 2017/S035
Sammanfattning
Muntlig redogörelse för arbete inför beslut om nationell resp. regional plan för
transportinfrastruktur avseende planperioden 2019-2029. Beskrivning av hur Lilla Edets
kommun deltar i beredningsprocessen och kommunens möjligheter att påverka
beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen daterad 24 januari 2017
Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.
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§5
Årsrapport 2016
Dnr 2016/S131
Sammanfattning
Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för året ett överskott på +230 tkr.
Överskottet förklaras huvudsakligen av att intäkterna avseende ersättning för
asfaltsåtgärder i samband med fiberutbyggnad överstiger de faktiska kostnaderna för
åtgärderna. Anledningen till detta i intäkterna ligger ersättning för framtida underhåll.
VA-verksamheten visar för året ett negativt resultat om -560 tkr och beror
huvudsakligen på högre kapitalkostnader och högre underhållskostnader för
ledningsnätet än budgeterat. Verksamheten har, till följd av ändrad redovisningsprincip
av anläggningsavgifterna, kostnader motsvarande 800 tkr som behövt finansieras av
brukningstaxan. Vidare har även dagvattenverksamheten behövt finansieras inom ramen
för intäkterna från brukningstaxa, då en dagvattentaxa under året ännu inte beslutats.
Avfallsverksamheten redovisar för året i allt väsentligt ett resultat i enlighet med budget.

Område
Skattefinansierad teknisk verksamhet
VA-verksamhet
Avfallsverksamhet

Utfall 2016 (tkr)
+230
-560
+20

Tabell 1 Ekonomisk utfall 2016 i förhållande till budget

Samtliga verksamheter inom den tekniska nämndens ansvarsområde fortlöper enligt
planerat och förvaltningen har uppfyllt nämndens grunduppdrag. Ett undantag är
reningsresultat från reningsverket Ellbo som har varit otillfredsställande under året och
riktvärden för BOD (biologisk syreförbrukning) och fosfor har överskridits. Nämnden
har satt upp sex egna mål varav tre mål är uppfyllda under perioden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från teknisk chef daterad 23 januari 2017
Årsrapport 2016 daterad 25 januari 2017
Beslut
Tekniska nämnden godkänner årsrapporten 2016
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Beslutet expedieras till
Britt-Inger Norlander
Lukas Jonsson

Teknisk chef
Förvaltningsekonom
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§6
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 1.
Finansiering
Finansiering sker inom budget 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från teknisk chef daterad 23 januari 2017
Verksamhetsplan 2017 Dnr 2016/S357-4
Beslut
Tekniska nämnden godkänner verksamhetsplan 2017.

Beslutet expedieras till
Anna Stenlöf
Britt-Inger Norlander
Lukas Jonsson

Samhällsbyggnadschef
Teknisk chef
Förvaltningsekonom
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§7
Trafikplan för Lilla Edets kommun
Dnr 2015/S283
Sammanfattning
Trafiksystemets mest grundläggande uppgift är att skapa tillgänglighet, d.v.s. göra det
möjligt för människor att nå sina målpunkter. Detta ska ske på ett sätt som är hållbart,
trafiksäkert och känns tryggt. En hållbar, trafiksäker och trygg trafiksituation är också
en förutsättning för en attraktiv och trygg kommun.
Trafikplan för Lilla Edets kommun är ett steg i riktning mot ett hållbart trafiksystem
inom kommunen. Planen är ett viktigt strategidokument som ska utgör underlag för
planering av åtgärder. Trafikplanen pekar ut riktning och kopplar kommunens trafik mål
till vad som är önskvärt att utföras. På så sätt blir planen ett underlag i det långsiktiga,
systematiska och strukturerade arbetet med trafikplanering samtidigt som den är ett stöd
i kommunens operativa arbete. Trafikplanen fokuserar på den fysiska planeringen och
utformningen av trafiksystemet. Första versionen avgränsas geografiskt till tätorterna
Lilla Edet, Göta och Lödöse, men mål och strategier är applicerbara på kommunens
samtliga tätorter.
Nationella, regionala och kommunala strategier och mål ligger till grund för
Trafikplanens mål;
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 en attraktiv kommun.
Effektivt; Trafikplaneringen i Lilla Edets kommun karaktäriseras av kostnadseffektivitet
och fokuserar på samhället bästa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från teknisk chef daterad 24 januari 2017
Bilaga 1 Trafikplan för Lilla Edets kommun
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta Trafikplanen.

Beslutet expedieras till
Anna Stenlöf
Cecilia Friberg

Samhällsbyggnadschef
Mark- och exploateringschef
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§8
Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017
Dnr 2017/S027
Sammanfattning
Standarden på gatu- och GC-nätet i Lilla Edets kommun är undermålig. På grund av att
kommunen inte utfört asfaltering tidigare år finns en asfaltskuld i kommunen. Av det
totala gatunätet är det 35 procent som i någon form borde ha varit åtgärdat enligt
ekonomiplanen senast under 2016, alltså före 2017. För GC-banor är siffran 45 procent.
Tekniska nämndens ambition är att åtgärda asfaltskulden de kommande åren.
Flera bredbandsföretag har marknadsfört sina tjänster i Lilla Edets kommun. Det har
medfört att schaktning för anläggning av fiber startade intensivt i höstas inom
kommunen. Även Vattenfall har påbörjat utbyte av sitt högspänningsnät i Lilla Edet och
Göta, vilket även innebär schaktning på kommunens gator. Eftersom utbyggnaden av
bredband har skett i stora delar av kommunen under senare delen av 2016 har det
påverkat kommunens asfalteringsplanering. Nämndens planerade asfalteringsprojekt har
inte blivit utfört under 2016 på grund av att förvaltningen har avvaktat att bredbandsoch kraftnätsutbyggnaden anläggningsarbeten på aktuella gator för asfaltering.
Nämnden hade 2016 avsatt 4 000 tkr i investeringsmedel för planerat underhåll av gator
(asfaltering). Förvaltningen har endast utfört asfaltering för 700 tkr, vilket innebär att
3 300 tkr inte utnyttjades för asfaltering under 2016. Det har medfört att kommunens
asfaltskuld har ökat ytterligare.
I kommunfullmäktige mål- och resursplanering för 2017 uppgår Tekniska nämndens
investeringsbudget för skattekollektivet till 6 000 tkr varav 4 000 tkr avser asfaltering av
kommunens gator. Med anledningen av den uteblivna asfalteringen under 2016 på 3 300
tkr föreslår tekniska nämnden att investeringsbudgeten 2017 för skattekollektivet utökas
med motsvarande medel. Det skulle medföra att Tekniska nämndens skattefinansierade
investeringsbudget för 2017 utökas från 6 000 tkr till 9 300 tkr, varav 7 300 tkr avser
investeringar i form av planerat underhåll av gator och GC-nät.
Finansiering
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka nämndens investeringsbudget
2017 för skattekollektivet från 6 000 tkr till 9 300 tkr för att på så sätt minska
kommunens asfaltskuld.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från teknisk chef daterad 23 januari 2017
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Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka nämndens skattefinansierade
investeringsbudget från 6 000 tkr till 9 300 tkr för 2017.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Beslutet delges
Lukas Jonsson
Therese Allansson
Lena Palm
Britt-Inger Norlander

Förvaltningsekonom
Biträdande ekonomichef
Ekonomichef
Teknisk chef
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§9
Avfallstaxa, Särskild avgift
Dnr 2017/S033
Sammanfattning
ICA supermarket Boström har idag fem 660 liters kärl som töms två gånger per vecka.
Det har hänt upprepade gånger att kärlen är mer än fulla. Kommunens avfallstaxa
medger inte hämtning oftare för det skulle påverka rutterna för mycket, och fler kärl
finns det inte utrymme till.
Ett förslag från ICA Supermarket Boström är att använda en komprimerande container
för hushållsavfallet. Tekniska avdelningen har inget att erinra så länge avfallet
transporteras av en entreprenör med tillstånd och att avfallet behandlas på samma sätt
som hushållsavfallet som samlas in idag d.v.s. via förbränning. Med denna lösning
uppnås god kundservice och en förbättrad arbetsmiljö för avfallschaufförerna.
Eftersom denna containertjänst inte regleras i avfallstaxan föreslår tekniska avdelningen
att Tekniska nämnden fattar beslut om särskild avgift enligt avfallstaxa 2017.
Containertjänsten skiljer sig från kärltjänsterna i avfallstaxan så pass mycket att en rak
omvandling av prisnivån är svår att göra, därför föreslår tekniska avdelningen att
tjänsten ska utföras till självkostnadspris, d.v.s. entreprenörens offererade pris.
Särskild avgift från avfallstaxan medges för fastigheten Järnboden 1, verksamheten ICA
Supermarket Boström under förutsättning att:




Verksamheten eller avfallets sammansättning inte väsentligen ändras.
Tjänsten eller hanteringen inte medför olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Verksamheten inte använder system eller omhändertagande av hushållsavfall
som inte godkänts av Lilla Edets kommun.

Beslutet kan omprövas vid ändrade förutsättningar för kommunens insamling av
hushållsavfall, t.ex. genom myndighetsbeslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ingenjör daterad 23 januari 2017
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna undantag från avfallstaxa 2017, särskild avgift
enligt tekniska avdelningens förslag.
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Beslutet expedieras till
Britt-Inger Norlander, teknisk chef Lilla Edets kommun
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§ 10
Yttrande på motion angående giftfri miljö
Dnr 2017/S031 (2013/KS0306)
Sammanfattning
Tekniska nämnden verksamhetsområden är avfall, vatten- och avloppsförsörjning,
trafik, gator och parker. I flera av dessa verksamhetsområden omhändertas och hanteras
olika typer av miljögifter. Tekniska nämnden väljer att svara på motionen genom att
beskriva på vilket sätt avfallsverksamheten arbetar med att minska farligt avfall i
kretsloppet.
Tekniska avdelningen arbetar för en giftfri miljö främst genom omhändertagning av
farligt avfall. I Avfallsförordning (2011:927) definierar vilket hushållsavfall som anses
vara farligt avfall. Exempel på hushållsavfall som ska anses vara farligt avfall är
lösningsmedel, syror, basiskt avfall, fotokemikalier och bekämpningsmedel.
Farligt avfall är särskilt viktiga att samla in separat och behandla på särskilda sätt,
eftersom påverkan är stor på människors hälsa och miljön. Ambitionen är att avlägsna
dessa farliga ämnen ur kretsloppet. I tabellen nedan visar insamlat farligt avfall på
återvinningscentralen (ÅVC).
I avfallsplanen A2020 som Lilla Edets kommun har antagit ska andelen farligt avfall i
det brännbara avfallet minska. En plockanalys av det brännbara hushållsavfallet i Lilla
Edets kommun december 2015 visade att andelen farligt avfall var mycket lågt, vilket är
väldigt positivt.
Insamlingen av farligt avfall sker främst genom mottagning på ÅVC. Tillgängligheten
till ÅVC har ökat i och med att fritt antal besök infördes den 1:a januari 2016. När
farligt avfall har samlats in på ÅVC kommer en entreprenör och tar hand om det farliga
avfallet.
De senaste åren har kommunen utökat insamling av farligt avfall med en bil som
stannar på ca 8 ställen i kommunen. Detta har varit en uppskatta tjänst hos medborgare.
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Tabell nedan är ett utdrag ur ”Miljörapport Göta Återvinningscentral 2015” och visar insamlade mängder farligt
avfall 2015.

Färg, lack och lim

Blybatterier

Batterier

3,05 ton
Tryckimpregnerat
trä
95,93 ton
Aerosoler

7,30 ton
Koldioxid

1,38 ton
Acetylen

38,1 kg
Brandsläcka
re

974 kg
Glykol

31 styck

240,34 kg
Frätande
oorganiska
vätskor
2 kg

Elektronik
diverse
80,69 ton
Freon

Ljuskällor

Asbest

990 kg
Syrgas

11,64 kg
Lösningsmedel

270,04 kg
Oljefilter

6,82 ton
Industri
gaser
63,44 kg
Spillolja

472 kg

195 kg

5,84 ton

438 kg
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från teknisk chef daterad 23 januari 2017
Motion angående giftfri kommun, dnr 2017/S031-1, se bilaga 1
Tilläggsyrkande
Christopher Kelleby (C):Föreslår att beakta kommunens miljöplan

Beslutsgång
Ordföranden finner att tekniska nämnden bifaller Christopher Kelleby (C)förslag.
Beslut
Tekniska nämnden beaktar kommunens miljöplan och låter därmed motionen vara
besvarad.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 11
Information
Sammanfattning


Tekniska chefen ger information om vattenläckor



Förvaltningen har tillsatt två enhetschefer

Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.
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§ 12
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1. 2016-12-07, 2016/KS0387
KF § 128 – Taxor och avgifter för va-verksamheten

2. 2016-12-07, 2016/KS0388
KF § 129 – Taxor och avgifter för avfallsverksamheten
3. 2016-12-07, 2016/KS0259
KF § 141 – Revidering av reglementet för handikapprådet
4. 2016-12-07, 2016/KS0376
KF § 143 – Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige
5. 2017-01-11, KS0444
KS § 13 – Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017

Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.
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§ 13
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 § ).
DiarieDiariear nummer Rubrik
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
2016
S367
och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
2016
S376
och slam
2016
S380
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
2016
S390
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
2016
S396
och slam
Yttrande om tung och bred transport den 23/1 2017

Datum
2016-12-15
2016-12-15
2017-01-12
2017-01-12
2017-01-12

2017

S006

TRV 2017/1153
Yttrande om tung och bred transport

2017-01-11

2017

S017

2017-01-10

2017

S019

TRV 2017/1190
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
och slam

2017-01-11

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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