Tekniska nämnden protokoll 2017-10-25

Datum:

Onsdagen den 25 oktober 2017

Tid:

17.00 – 19.55

Plats:

Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet

Justeringsdag:

Fredagen den 27 oktober, klockan 8.00

Paragrafer:

60-71

Utses att justera:

Zara Blidevik (M)

Underskrifter:
Sekreterare
Anna-Carin Säll
Ordförande
Eva Lejdbrandt (L)
Justerare
Zara Blidevik (M)

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2017-10-25

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2017-10-30

2017-11-21

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

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

Övriga närvarande
Ersättare
Lars-Erik Anderström (M)

Tjänstemän
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
Emma Hamilton, Sweco environment AB § 62
Christian Steingruber, PWC manager § 63
Christina Simonsson, ekonom § 64
Anders Johansson, ingenjör § 62-68
Andreas Karlsson, ekonom § 62-68
Ulrik Nyström, enhetschef § 62-63
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
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§ 60
Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande ärenden:



Närvaro vid sammanträdet



Tillägg av informationspunkter:
 Vinterväghållning
 Parkskötsel
 Skötselplan
 Lägesrapport VA-plan

Beslut
Föredragningslistan med ordförandens tillägg godkänns.
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§ 61
Närvaro vid sammanträdet
Sammanfattning
Enhetschef Ulrik Nyström och Zara Blideviks dotter önskar närvara vid dagens
sammanträde.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar enhälligt att Ulrik Nyström och Zara Blideviks dotter får
närvara vid dagens sammanträde.
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§ 62
Information om Rapport Kostnadsberäkning för införandet av
matavfallsinsamling i separata kärl
Dnr 2016/S072
Sammanfattning
Muntlig information av ingenjör Anders Johansson och Emma Hamilton, Sweco
environment AB om rapporten Kostnadsberäkning för införandet av
matavfallsinsamling.
I tekniska avdelningens verksamhetsplan 2017 har tekniska avdelningen fått i uppdrag
att ta fram ett kostnadseffektivt alternativ för insamling av matavfall.
Tekniska avdelningen har gett Sweco Enviroment AB i uppdrag att som fortsättning på
”Förstudie för insamling av matavfall i Lilla Edets kommun”, dnr 2016/S072-5, ta fram
en kostnadsberäkning för insamling av matavfall i separat kärl.
Denna rapport ger en utförlig beräkning av kostnaderna för att införa
matavfallsinsamling i Lilla Edets kommun med systemet separat kärl.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20 oktober 2017
Rapport Kostnadsberäkning för införandet av matavfallsinsamling i separata kärl, dnr
2016/S072-15
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Beslutet expedieras till
Anders Johansson, Ingenjör
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§ 63
Genomlysning av avfallsverksamhet
Dnr 2017/S223
Sammanfattning
Muntlig information av Christian Steingruber från PWC manager om avfallsekonomi
med jämförelse av nuvarande kostnader för avfallsverksamheten och presenterade
kostnadskalkyler vid beslut att överta verksamheten i egen regi. Förklara på vilket sätt
verksamheten har förändrats under perioden och vilka ekonomiska konsekvenser det
kan ha medfört.
Göra jämförelser med Lilla Edets kommuns kostnader med andra kommuner.
Den skriftliga rapporten kommer att delge nämnden under vecka 46.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 19 oktober 2017
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 64
Lagen om allmänna vattentjänster - VA-ekonomi
Dnr 2017/S317
Sammanfattning
Information av ekonom Christina Simonsson, Stinro konsult om Lagen om allmänna
vattentjänster som berör VA-ekonomi och redovisning med fokus på brukningstaxan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 19 oktober 2017
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 65
Inkomna synpunkter
Sammanfattning
Enkät
Kundenkät gällande insamling av hushållsavfall till medborgarna är nu avslutad.
Sammanställningen visar att 84 % av kunderna är nöjda med insamling av
hushållsavfall. Förvaltningen återkommer till höstens arbetsmöten med samtliga
resultat.
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 66
Revidering av tidigare beslut tekniska nämnden 2017-09-27 § 52
VA-taxa 2018
Dnr 2017/S277
Sammanfattning
I tekniska nämndens protokoll från sammanträde 2017-09-27 §52 VA-taxa 2018 fattade
nämnden följande beslut under punkten 1, se bilaga 1:
”Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige höja anläggningstaxan med 10
procent och i avvaktan på justering av brukningstaxan med dagvattenparameterar
föreslås en höjning av brukningstaxan med 7 procent och en återföring av 2 mkr från
skattekollektivet, samt oförändrad slambehandlingsavgift 2018 enligt bilaga 1.”
Ordföranden har blivit uppmärksammad på att formuleringen ”…och en återföring av 2
mkr från skattekollektivet…” inte överensstämmer med de kommunala
redovisningsreglerna.
Lagen om allmänna vattentjänster föreskriver att underskott i det egna kapitalet måste
regleras inom tre år, antingen genom en taxehöjning alternativt genom finansiering med
skattemedel. Undantagsvis kan kommunen balansera underskottet över fem år men då
måste en plan utarbetas. VA-kollektivet har uppvisat ett negativt eget kapital under åren
2015-2016. Prognosen för 2017 är ett fortsatt underskott.
Beslutsunderlag
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Reviderat förslag till taxor och avgifter för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar 2018
Protokoll från TN 2017-09-27 §52 VA-taxa 2018
Tjänsteskrivelsen TN 2017-09-27 §52 VA-taxa 2018

Yrkande:
Ordförande föreslår att beslutet tekniska nämnden 2017-09-27 § 52 ersätts med:
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige höja anläggningstaxan med 10
procent och i avvaktan på justering av brukningstaxan med
dagvattenparameterar föreslås en höjning av brukningstaxan med 7 procent.
Detta för att täcka ökade kostnader under 2018. Slambehandlingsavgift föreslås
vara oförändrad 2018 enligt bilaga 1.
2. Förvaltningen redovisar en plan enligt Lagen om allmänna vattentjänsters
(LAV) krav för att balansera underskottet i eget kapital inför budgetbeslut
gällande 2019.
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3. Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda framtida byggnations
påverkan på utvecklingen av anläggningstaxan. Utredningen ska vara klar i juni
2018
Beslutsgång
Ordföranden frågar nämnden om de bifaller eller avslår Eva Lejdbrandt (L) förslag och
finner att tekniska nämnden bifaller yrkandet.
Beslut
1. Tekniska nämnden upphäver tekniska nämndens beslut 2017-09-27 § 52.
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige höja anläggningstaxan med 10
procent och i avvaktan på justering av brukningstaxan med
dagvattenparameterar föreslås en höjning av brukningstaxan med 7 procent.
Detta för att täcka ökade kostnader under 2018. Slambehandlingsavgift föreslås
vara oförändrad 2018.
3. Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa en plan enligt Lagen om
allmänna vattentjänsters (LAV) krav för att balansera underskottet i eget kapital
inför budgetbeslut gällande 2019.
4. Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda framtida byggnations
påverkan på utvecklingen av anläggningstaxan. Utredningen ska vara klar i juni
2018.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Ekonom
Teknisk chef
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§ 67
Förslag avfallstaxa 2018
Dnr 2017/S282
Sammanfattning
Tekniska avdelningen föreslår för avfallstaxan 2018 att den fasta avgiften höjs med 5
procent för att finansiera en ÅVC-medarbetare samt att införa 24 fria besök på ÅVC.
Avfallstjänster kompletteras med två nya tjänster som berör container insamling och
tillbehör till de gröna kärlen.
Göta återvinningscentral har ett högt besökstryck, dels tack vare de fria besöken och
dels på grund av befolkningsökningen i kommunen. Från januari till augusti är antalet
besök något fler än 2016 och ger en årsprognos på ca 20 000 besök under 2017, vilket
ska jämföras med 10 000 under 2015. Sedan hösten 2016 är det två ÅVC-medarbetare
på plats när ÅVC är öppen för allmänheten. Under 2017 har en ÅVC -medarbetare
finansierats via det egna kapitalet. Tekniska avdelningen anser att personalbehovet med
två ÅVC medarbetare kommer att bestå med hänsyn till arbetsmiljön och kvaliteten på
sorterarat material.
Förvaltningen föreslår att personalkostnaden för ÅVC- medarbetaren på 480 tkr ska
finansieras via avfallstaxan och eget kapital 2018, 180 tkr i taxan och 300 tkr från eget
kapital. Höjningen föreslås göras på den fasta avgiften, den som alla hushåll betalar och
som är tänkt att finansiera bland annat återvinningscentralen. För att finansiera del av
personalkostnaden höjs den fasta avgiften med 5 procent. Detta medför en ökad
årskostnad för avfallshanteringen i en villa med standardabonnemang (140 l kärl med
hämtning vart 14:e dag) med 2 procent eller 43 kr/år.
De fria besöken på Göta återvinningscentral har genererat fler korta besök istället för
färre större lass så som var tanken, men besöksantalet har ökat så pass mycket att
anläggningen har svårt att hantera det stora antalet besök eftersom anläggningen är
ytmässigt begränsad och köer bildas lätt. Genom att införa en generös begränsning på
24 besök per kalenderår, och sedan en avgift per besök, är förhoppningen att de mycket
korta besöken minskar något. På så vis kan även de fåtalet besökare som besöker ÅVC
extremt många gånger på ett år även begränsas. Idag besöks återvinningscentralen i
genomsnitt 3,7 gånger per år, de som inte besökt återvinningscentralen är dock inte
medräknade i genomsnittet.
En ny avfallstjänster som införs är insamling av hushållsavfall med containertjänst
istället för med gröna kärl. Det är främst skolor med kök eller äldreboenden med stora
mängder hushållsavfall som nyttjar containertjänsten. Containertjänsten är frivillig och
självfinansierande. Tömningen utförs av upphandlad entreprenör.
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Ny extratjänst införs till de gröna kärlen som kan förses med speciellt lock som gör att
locket kan öppnas från andra hållet, eller ett lås till kärlet för dem som upplever
problem med att andra slänger avfall i deras kärl. Tjänsten kostar 800 kr och då ingår
inköp, leverans och montering. Denna tjänst har efterfrågats av avfallskunderna.
Extratjänsten utlåning av kärl, evenemang och liknande, ändras till en 140 liters tjänst
och en 660 liters flerfackstjänst, och priset höjs för att bättre spegla den verkliga
kostnaden för tjänsten.
Tidigare beslut
Tekniska nämnden 2017-09-27 § 53, återremittering av Förslag på avfallstaxa 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 19 september 2017
Bilaga 1 Förslag avfallstaxa 2018, dnr 2017/S282/5.
Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om avfallstaxan 2018.

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

Ingenjör
Enhetschef Avfall och kundtjänst
Teknisk chef
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§ 68
Remiss - Motion om återvinningscentralen i Göta
Dnr 2017/S178
Sammanfattning
Motionen föreslår en begränsning av antalet besök på Göta Återvinningscentral, samt
införa en avgift för de som önskar ytterligare besök över begränsningen.
Ett sådant förslag finns i förslaget till Avfallstaxa 2018. En begränsning på antalet fria
besök samt en avgift för ytterligare besök.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2017
Beslut
Att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
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§ 69
Information
Sammanfattning
Vinterväghållning:
Upphandling gällande vinterväghållningen är klar.
Parkskötsel:
Svensk markservice sköter allmän platsmark, Leifab underhåller vissa delar men även
dessa kommer att ingå i Svensk markservice.
Skötselplan:
Arbete är påbörjat när det gäller skötselplanen.
Lägesrapport VA-plan:
Startmöte och förberedelserna är i gång med VA-plan. Teknisk chef återkommer med
mer information vid nästa nämndsmöte.
Tidningsinsamling:
Diskussion förs kring tidningsinsamling.
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 70
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1. 2017-09-13, 2014/KS0232
KF § 101 – Avsägelse från Anders Aronsson (V) från uppdragen som ersättare i
kommunfullmäktige, ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i
tekniska nämnden, samt fyllnadsval
2. 2017-09-13, 2017/KS0165
KF § 107 – Svar på motion om att upphandla renhållningen i Lilla Edets
kommun
3. 2017-09-13, 2016/KS0313
KF § 110 – Svar på motion om informationskampanj gällande källsortering av
tidningar och förpackningar

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 71
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
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Diarienummer
S229
S235
S219
S241
S246
S274
S291
S312

Rubrik
Svar på ansökan om grävtillstånd
Kommentarer till TA-planer
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
Beslut ansökan om hämtning av hushållsavfall och slam
Svar på grävansökan
Svar på grävansökan
Nyttjande av kommunal mark, Dnr A466,143/2017

Datum
2017-10-17
2017-09-29
2017-09-18
2017-09-06
2017-09-19
2017-10-06
2017-10-06
2017-10-17

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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