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Beslutande
Ulf Wetterlund (L) ersätter Leif Kinnunen (L)
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)
Jacob Andersson (C)
Lars-Erik Anderström (M)

Tjänstemän
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
Maria Olegård, administrativ chef
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
Peter Aarsrud, SWECO, § 30
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§ 28
Godkännande av dagordningen
Tillkommande ärenden:

 Närvarorätt
Beslut
Tekniska nämnden godkänner dagordningen.
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§ 29
Närvarorätt
Sammanfattning

Anna-Carin Säll börjar som ny nämndsamordnare den 2 september och önskar närvara
vid dagens sammanträde.
Beslut
Tekniska nämnden godkänner närvaron.
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§ 30
Utsortering av matavfall
Dnr 2016/S072
Sammanfattning
En förstudie har genomfört angående utsortering av matavfall i Lilla Edets kommun.
Syftet med förstudien är att ge svar på vilket eller vilka insamlingssystem för
matavfallsinsamling som skulle passa vår kommun, samt kostnader att införa och driva
systemet. Förstudien ger tekniska nämnden ett kunskapsunderlag inför den fortsatta
processen för eventuellt beslut om utsortering av matavfall och val av
insamlingssystem.
Ärendet
Tekniska nämnden beslöt 2016-03-09 att genomföra en förstudie angående utsortering
av matavfall i Lilla Edets kommun.

Beslutsunderlag
Förstudie för insamling av matavfall i Lilla Edets kommun.

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Beslutet delges
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
Anders Johansson, planerare
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§ 31
Information om arbetet med trafikplanen
Dnr 2016/S040
Sammanfattning
Arbetet med trafikplanen fortgår och nämnden får en beskrivning av bl a bakgrund,
trafikplanens mål och tänkbara åtgärder för att eftersträva målet.
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 32
Information om åtgärder för framkomlighet vid
busstationen i tätorten Lilla Edet
Dnr 2016/S158
Sammanfattning
Arbetet med att tillgänglighetsanpassa fortgår på planeringsstadiet. Förvaltningen
inväntar fler möjligheter att söka statliga bidrag för delfinansiering av projektet.
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 33
Besök av Renova
Dnr 2016/S241
Sammanfattning
Renova ägs av 10 kommuner inom Göteborgs regionen (GR). Renova är ett företag
inom avfall och återvinning. De energiåtervinner hushållsavfallet från ägarkommuner
och i flera av kommunerna har de även uppdraget att samla in hushållsavfallet.
Renovas VD Ingrid Näsström har på uppdrag av Renovas styrelse tagit kontakt med
kommuner inom GR som inte är delägare i Renova. Ingrid Näsström har träffat
tjänstemän inom Lilla Edets kommun och informerat om Renova som företag och dess
verksamhet. Hennes uppdrag var också att delge hennes styrelse intresse att utöka
antalet delägare till alla kommuner inom GR.
Yrkande
Zara Blidevik (M):
1. Tekniska nämnden noterar informationen.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta dialogen med Renova för att
få till stånd ett möte där politiska representanter för kommunen deltar bl a tekniska
nämndens presidium.
Beslut
1. Tekniska nämnden noterar informationen.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta dialogen med Renova för att
få till stånd ett möte där politiska representanter för kommunen deltar bl a tekniska
nämndens presidium.

Beslutet delges
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
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§ 34
Personuppgiftsombud för teknisk nämnd
Dnr 2016/S204
Sammanfattning
Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen (PuL) ikraft. Syftet med
personuppgiftslagen, PuL, är att skydda nu levande människor mot att deras personliga
integritet kränks genom behandling av deras personuppgifter. Lagen gäller i huvudsak
för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad.

Den som ansvarar för att personuppgifterna hanteras på lagligt sätt kallas
personuppgiftsansvarig. Enligt lagen är det i en kommun de enskilda nämnderna som är
personuppgiftsansvariga för de uppgifter som behandlas inom det egna ansvarsområdet.
Den som helt eller delvis automatiskt behandlar personuppgifter skall anmäla alla
behandlingar av personuppgifter som den gör till Datainspektionen. Anmälan skall vara
skriftlig och göras innan behandlingen sker. Anmälan behöver dock inte göras om den
personuppgiftsansvarige har utsett ett personuppgiftsombud. Ett beslut att utse
personuppgiftsombud skall anmälas till Datainspektionen.
Personuppgiftsombudets uppgift är att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med
god sed, samt påpeka eventuella brister för den personuppgiftsansvarige. Den
personuppgiftsansvarige har således alltid det yttersta ansvaret för all behandling även
om han har utsett ett ombud.
Det är varje nämnd som skall utse och anmäla ett personuppgiftsombud till
Datainspektionen. Det finns däremot inget som hindrar att samma person är ombud för
flera nämnder eller att flera personer är ombud för samma nämnd.
Med anledning av personalförändringar föreslås teknisk nämnd fatta nytt beslut i
ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 juli 2016
Beslut
Teknisk nämnd utser nämndsamordnare Anna-Carin Säll till personuppgiftsombud för
teknisk nämnd och nämndsamordnare Ingela Flodin till ersättare för Anna-Carin Säll
vid frånvaro, från och med den 2 september 2016.
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Beslutet expedieras till
Datainspektionen, inkl blankett
Anna-Carin Säll
Ingela Flodin
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§ 35
Drift och skötsel av allmän plats samt rörnät
Dnr 2016/S236
Sammanfattning
Avtalet för drift och skötsel av allmän plats (grönytor och gatuanläggningar) samt
rörnätsservice löper ut per 31 december 2016. Förvaltningen rekommenderar att
driftsuppgiften för skattekollektivet upphandlas enligt lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling samt att rörnätsdriften organiseras inom den tekniska avdelning.
Ärendet
Tekniska nämnden är va-huvudman och ansvarig för drift och underhåll av allmän plats
(grönytor och gatuanläggningar). Såväl drift och skötsel av allmän plats som
rörnätsservice sker i dag som en köpt tjänst. Denna tjänst har direktupphandlats och
utförs av det kommunägda bolaget Leifab. Det avtal med dnr 2016/S109-1 som
kommunen har med Leifab löper ut per 2016-12-31. Kommunen som huvudman för
nämnda anläggningar, genom tekniska nämnden, behöver därför säkerställa att driften
av kommunens gatuanläggningar, grönytor samt service och underhåll av rörnätet
fortsatt löses efter årsskiftet 2016/2017.
Skötseln av allmän plats finansieras inom skattekollektivets driftsbudget. Leifab
fakturerar kommunen enligt avtal för drift och underhåll av gata, park samt
vinterväghållning. Fasta kostnader utgörs av personal, administration,
förbrukningsmaterial och kapitaltjänst. Rörliga kostnader avser tjänster som Leifab
upphandlar för kommunens räkning, t.ex. vinterväghållning. Förvaltningen
rekommenderar att driftsuppgiften konkurrensutsätts och upphandlas enligt lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling för att mest möjliga effekt uppnås med
tillgängliga budgetmedel.
Drift och underhåll av kommunens va-ledningsnät sker också inom ramen för avtalet
med Leifab. Rörnätsservicen hanteras inom kommunens va-ekonomi. Va-ekonomin är
taxebaserad och skall särredovisas.
Det finns skäl att som huvudman för va-nätet ha en obruten tillgång till kunskapen om
rörnätet såsom en integrerad del av tjänsten till abonnenterna. Andra delar utgörs av
vattenverk, reningsverk samt pumpstationer vilka idag sköts av personal anställd i
kommunen och den Tekniska avdelningen. Kunskapen om rörnätets funktion och
problem ackumuleras över tid och är central för att fatta beslut om såväl service och
underhållsåtgärder som vid bedömning av behov och planeringen för nyinvesteringar.
Servicefunktionen rekommenderas därför ske i egen regi i det fortsatta.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen, daterad 2016-08-23
Finansiering
Finansieringen av drift och skötsel av allmän plats sker genom skattekollektivets
driftsbudget. Omfattningen av upphandlad tjänst beror av det beslut om budgetmedel till
tekniska nämnden som kommunfullmäktige fattar under hösten 2016.
Finansieringen av egenregi verksamhet för rörnätsservice sker inom beslutad ram för
va-ekonomin som beslutas av kommunfullmäktige.
Yrkande
Zara Blidevik (M):
Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen:
- att upphandla drift- och skötsel av allmän plats enligt lagen (1992:1528) om :
- offentlig upphandling och inom de budgetramar som beslutas av
kommunfullmäktigen för 2017 samt
- att organisera arbetet med rörnätsservice inom den tekniska avdelningen inom
va-ekonomins beslutade ramar

Anne-Lie Palm (S) yrkar att ärendet bordläggs med hänvisning till att alla i nämnden
inte fått samma underlag.
Uno Ekberg (S) tillstyrker Anne-Lie Palms yrkande.

Mats Nilsson (V) yrkar bifall till Zara Blideviks yrkande och lämnar följande
tilläggsyrkande:
Som en förutsättning för att tillstyrka konkurrensutsättning av drift- och skötsel av
allmän plats, att de lönebidragsanställda som sedan länge arbetat i anläggningsgruppen
bereds fortsatt arbete hos Leifab eller kommunen i det fall att extern entreprenör ges
uppdraget.

Ulf Wetterlund (L), Christoffer Kelleby (C), Anna Larsson (MP) tillstyrker Zara
Blideviks yrkande och Mats Nilssons tilläggsyrkande.
Zara Blidevik (M) tillstyrker Mats Nilssons tilläggsyrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöra idag eller bordläggas och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden frågar därefter om nämnden bifaller eller avslår Zara Blideviks yrkande
och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Därefter frågor ordföranden om nämnden bifaller eller avslår Mats Nilssons
tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslut
1. Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen:
- att upphandla drift- och skötsel av allmän plats enligt lagen (1992:1528) om
offentlig upphandling och inom de budgetramar som beslutas av
kommunfullmäktigen för 2017 samt
- att organisera arbetet med rörnätsservice inom den tekniska avdelningen inom
va-ekonomins beslutade ramar
2. Tekniska nämnden beslutar att som en förutsättning för att tillstyrka
konkurrensutsättning av drift- och skötsel av allmän plats, att de
lönebidragsanställda som sedan länge arbetat i anläggningsgruppen bereds fortsatt
arbete hos Leifab eller kommunen i det fall att extern entreprenör ges uppdraget.

Reservation
Anne-Lie Palm (S) och Uno Ekberg (S) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet delges
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
Lena Palm, kommunchef
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
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§ 36
Behov av VA-plan
Dnr 2016/S234
Sammanfattning
VA-verksamheten står inför stora utmaningar med hänsyn till klimatförändringar,
åldrande infrastruktur, kommunens exploateringsverksamhet, regional
vattenförsörjningsplan, VA-lagstiftning, vattendirektiv och vattenskyddsområde som
innebär ökande krav på kommunens vatten och avloppsverksamhet. VA-huvudmannen
står inför omfattande VA-investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. Den
strategiska VA-planeringen är grunden för att kommunen även fortsättningsvis ska
kunna erbjuda sina invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens
skyldigheter.
En VA-plan ska beskriva framtida VA-försörjning för hela kommunen och utgöra
underlag för åtgärder med tillhörande investeringsplan. Planeringen gör att åtgärder kan
utföras i rätt ordning och effektivt. En förutsättning för en lyckad VA-planering är god
kommunikationen mellan politiker och tjänstemän inom kommunen. VA-planen tas
fram genom ett förvaltningsövergripande arbete som är väl politisk förankrad.
VA-planeringen görs i fyra steg:
1. Först görs en VA-översikt som beskriver kommunens VA-försörjning idag och vilka
förutsättningar som påverkar den.
2. Utifrån översikten utformas en VA-strategi som visar kommunens
ställningstaganden för framtida VA-försörjning.
3. Strategin ligger till grund för VA-planen. Där beskriver kommunen hur man vill att
VA-försörjningen ska utvecklas, vilka åtgärder som ska göras var och ungefär när
detta ska ske.
4. Det fjärde steget handlar om att börja genomföra och följa upp de åtgärder som
anges i VA-planen.

Beslut
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en VA-plan för hela
kommunen.

Beslutet delges
Cecilia Friberg, mark och exploateringschef
Henrik Olsson, miljö- och bygglovschef
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
15

Tekniska nämnden protokoll

2016-08-31

§ 37
Inkomna synpunkter
Sammanfattning
Under sommaren har bl a inkommit synpunkter på:


Broreparationen



Parkeringsautomaten i Lilla Edet centrum



Skrotbilar



Brist på slyröjning



Övergångställen och hastigheter

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 38
Punkter till nästa sammanträde
Sammanfattning
Ledamöter och ersättare önskar att följande ärenden diskuteras på kommande
presidiemöte för att senare eventuellt behandlas på nämndens sammanträde:
1. Uppdra åt förvaltningen att se över återvinningscentralens bemanning och
öppettider.
2. Fågelskydden på återvinningscentralen
3. Omklädningsrummen på återvinningscentralen
4. Verksamhetsplan för tekniska nämnden 2017
5. Redovisning av uppdraget i verksamhetsplanen att uppnå ekonomiskt
effektiviseringsmål på 2% inom avfallsverksamheten.

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Beslutet expedieras till
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
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§ 39
Information
Sammanfattning
Redovisning av aktuella frågor:


Fiberutbyggnad pågår



Reningsverket Ellbo, klarar inte reningsresultaten och ska inkomma med
handlingsplan till Länsstyrelsen.



Detaljplanen för Gossgården norra är ute på samråd. Information på nämnden den
28 september.



Bytardag och dialog med kommuninvånarna om matavfallsinsamling planeras på
Höstmarknaden den 1 oktober. Nämndledamöter bör delta.

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 40
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 § 40 ).
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.

19

