Tekniska nämnden protokoll 2018-12-12

Datum:

onsdag 12 december 2018

Tid:

17:00-19.50

Plats:

Elfkungen, Lilla Edets kommun

Justeringsdag:

tisdag 18 december 2018

Paragrafer:

77-86

Utses att justera:

Mats Nilsson (V)

Underskrifter:
Sekreterare
Anna-Carin Säll
Ordförande
Zara Blidevik (M)
Justerare
Mats Nilsson (V)

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-12

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2018-12-19

2019-01-10

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Anna-Carin Säll
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Beslutande
Zara Blidevik (M) ersätter Eva Lejdbrandt (L) ordförande
Jacob Andersson (C) ersätter Eva Lejdbrandt (L)
Anne-Lie Palm (S)
Mats Nilsson (V)
Christopher Kelleby (C)

Tjänstemän
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Mikael Thomassen, biträdande chef
Tim Sahlén, controller
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare

Insynsplats
Andreas Freiholtz (SD)
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§ 77
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärende:
 Närvaro vid sammanträde

-

Övriga frågor (efter punkt 8 i dagordningen):
Delegationsförteckning

Tillkommande informationspunkt:
 Omorganisation förvaltningen
Beslut
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns.
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§ 78
Närvaro vid sammanträde
Sammanfattning
Blivande nämndsordförande Jörgen Andersson (C) och ersättare för insynsplats Andreas
Freiholtz (SD) önskar närvara vid dagens sammanträde.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar enhälligt att Jörgen Andersson och Andreas Freiholtz får
närvara vid dagens sammanträde.
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§ 79
Status gällande uppdragen i verksamhetsplanen 2018
Dnr TN 2018/518
Sammanfattning
Förvaltningen informerar om aktuell status för de i verksamhetsplanen angivna
uppdragen.
Samhällsbyggnadschefen Anna Stenlöf redogör för nämnden de uppdrag som man har
att arbeta med inom det gällande skatte-, VA- och avfallskollektivet inför kommande
mandatperiod. Hon gav även en återblick från mandatperioden som gått.
Beslutsunderlag
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.
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§ 80
Information om fiberutbyggnad
Dnr TN 2018/519
Sammanfattning
Förvaltningen informerar nämnden om arbetet kopplat till den pågående
fiberutbyggnaden i kommunen
Biträdande teknisk chef informerar om nuläget när det gäller fiberutbyggnad.
Slutleverans har inte skett enligt överenskommelse och förvaltningen för nu dialog med
leverantörerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 181204
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.
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§ 81
Beslutsuppföljning TN 181212
Dnr TN 2018/513
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 fram till dagens datum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.

Expediering
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Mikael Thomassen, bitr. teknisk chef
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§ 82
Reviderade bestämmelser i/på kommunal mark
Dnr TN 2018/506
Sammanfattning
Lilla Edets kommuns bestämmelser för arbete i/på kommunal mark behöver revideras
och kompletteras, bland annat med taxa för upplåtelse av kommunal mark vilket inte
finns idag.
Ärendet
Lilla Edets kommun har tagit fram bestämmelser för arbete i/på kommunal mark för att
säkerställa att kommunens mark och omkringliggande ytor används på ett
ändamålsenligt sätt. Bestämmelserna är framtagna för att minimera trafikstörningar,
skapa trafiksäkra arbetsplatser, värna om de oskyddade trafikanterna, att återställandet
av marken utförs så att kvaliteten på de allmänna platserna bibehålls samt att säkerställa
att reparationer på det kommunala VA-nätet kan utföras. Dessutom reglerar
bestämmelserna andra arbeten som kan påverka kommunal mark och/eller
anläggningar.
I dagsläget har Lilla Edets kommun ingen taxa för upplåtande av kommunal mark,
undantaget torghandel och gräv/schakttillstånd. Införandet av en sådan taxa skulle
möjliggöra för kommunen att få täckning för de kostnader som exempelvis uppstår vid
handläggning av ansökningar, renhållning och tillsyn av användandet av kommunal
mark vid ex uppsättningar av reklamskyltar och varustånd, marknader och övriga
evenemang, affischering, containrar, foodtrucks etc.
Utöver att taxa för upplåtelse av kommunal mark saknas så behöver bestämmelserna
uppdateras, förtydligas och i vissa fall kompletteras. Det är enligt förvaltningens
bedömning även nödvändigt att se över dispositionen av själva dokumentet
innehållandes bestämmelserna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 28 november 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Översynen sker inom ramen för befintliga resurser.
Beslut
Teknisk nämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på att
revidera bestämmelser i/på kommunal mark och att ta fram förslag på taxa för
upplåtelse av kommunal mark.
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Beslutet expedieras till
Anna Stenlöf
Mikael Thomassen
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§ 83
Information
Sammanfattning
VA-ärenden:
Samhällsbyggnadschef Anna Stenlöf redogör för nämnden hur förvaltningen hanterar de
VA-kunder som man uppmärksammat som har blivit felaktigt fakturerade eller där
fakturering har uteblivit. Förvaltningen följer upp de enskilda fallen och tar en personlig
kontakt för att reda ut de eventuella felaktigheter som skett.
Tillstånd för VA-uttag:
Samhällsbyggnadschef Anna Stenlöf informerar om att tillstånd kommer att ansökas för
det vattenuttag som sker för Lilla Edet hos Länsstyrelsen.
Personuppgiftsincident:
Samhällsbyggnadschef Anna Stenlöf informerar nämnden om en personuppgiftsincident
som skett och som man åtgärdat.
Omorganisation förvaltningen:
Samhällsbyggnadschef Anna Stenlöf berättar hur förvaltningen kommer att
omorganiseras genom att delas upp i enheter, man kommer att - samarbeta i processer
och i definierade projekt - mellan alla enheter.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 84
Övriga frågor
Dnr Dkod Dnr
Sammanfattning
Revidering av Delegationsförteckning:
Det finns synpunkter på att det är dags att revidera delegationsförteckningen.
Yrkande
Anne-Lie Palm (S): föreslår att nämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att ge
förslag på en reviderad delegationsförteckning.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om tekniska nämnden bifaller eller avslår Anne-Lie Palm (S)
förslag och finner att nämnden bifaller Anne-Lie Palms förslag.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att ge förslag på en reviderad
delegationsförteckning.

Beslutet expedieras till
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Mikael Thomassen, biträdande teknisk chef
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§ 85
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Protokoll:
1. Kommunfullmäktige 2018-10-17 § 81, Tertialrapport 2 Lilla Edets kommun
2. Kommunfullmäktige 2018-10-17 § 85, Sammanträdesdagar 2019 (KF)
3. Kommunfullmäktige 2018-10-17 § 89, Svar på motion om att slå ihop Tekniska
nämnden och Miljö- och byggnämnden
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17 § 93, Medfinansieringsavtal
trafiksäkerhetshöjande åtgärder, återremiss tekniska nämnden

Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.
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§ 86
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.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut
Id
Datum
Ärendenummer

Beskrivning
Avsändare/Mottagare
Ärendemening

15525

VA-taxa - Ordförandebeslut

2018-11-02

Tekniska Nämnden

TN 2018/223

Förslag till VA-taxa 2019

2018.1179

2018-10-15
TN 2018/450

2018.1181

2018-10-15
TN 2018/454

Delegeringsbeslut uppehåll i
hämtning av hushållsavfall och
slam
***Personuppgift***

Paragraf
Beslutsfattare
Kategori
Ansvarig
Eva Lejdbrandt
§2/2018
Eva Lejdbrandt
Britt-Inger Norlander
Christin Falkenby
§51/2018
Christin Falkenby

Ansökan om uppehåll i hämtning Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och slam
av hushållsavfall och
slam
Delegeringsbeslut uppehåll i
hämtning av hushållsavfall och
slam
***Personuppgift***

Christin Falkenby
Christin Falkenby
§52/2018
Christin Falkenby

Ansökan om uppehåll i hämtning Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och slam
av hushållsavfall och
slam
Christin Falkenby
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2018.1212
2018-10-18
TN 2018/459

2018.1229
2018-10-22
TN 2018/471

2018.1269
2018-10-31
TN 2018/468

2018.1270
2018-10-31
TN 2018/474

2018.1304
2018-11-09
TN 2018/476

Delegeringsbeslut uppehåll i
hämtning av hushållsavfall
***Personuppgift***

Christin Falkenby
§53/2018
Christin Falkenby

Ansökan om uppehåll i hämtning Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och slam
av hushållsavfall och
slam
Handläggare tekniska
avdelningen A784868
Tekniska Nämnden
Handläggare tekniska
avdelningen A784868
Delegeringsbeslut uppehåll i
hämtning av hushållsavfall
***Personuppgift***

Christin Falkenby
Anna Stenlöf
§3/2018
Anna Stenlöf
Tjänstetillsättning
Anna Stenlöf
Christin Falkenby
§54/2018
Christin Falkenby

Ansökan om uppehåll i hämtning Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och slam
av hushållsavfall och
slam
Delegeringsbeslut uppehåll i
hämtning av hushållsavfall
***Personuppgift***

Christin Falkenby
Christin Falkenby
§55/2018
Christin Falkenby

Ansökan om uppehåll i hämtning Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och slam
av hushållsavfall och
slam
Delegeringsbeslut uppehåll i
hämtning av hushållsavfall
***Personuppgift***

Christin Falkenby
Christin Falkenby
§56/2018
Christin Falkenby

Ansökan om uppehåll i hämtning Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och slam
av hushållsavfall och
slam

2018.1334

TN 2018_458 gräv Norregårdsv

2018-11-16

Vattenfall

TN 2018/458

Ansökan om grävtillstånd
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2018.1339
2018-11-20
TN 2018/496

2018.1341

2018-11-20
TN 2018/492

Delegeringsbeslut uppehåll i
hämtning av hushållsavfall
***Personuppgift***

Göran Åberg
Christin Falkenby
§57/2018
Christin Falkenby

Ansökan om uppehåll i hämtning Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och slam
av hushållsavfall och
slam
Delegeringsbeslut uppehåll i
hämtning av hushållsavfall och
slam
***Personuppgift***

Christin Falkenby
Christin Falkenby
§58/2018
Christin Falkenby

Ansökan om uppehåll i hämtning Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och slam
av hushållsavfall och
slam
Christin Falkenby

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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