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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)
Christopher Kelleby (C)
Lars-Erik Anderström (M) ersätter Anna Larsson (MP)

Övriga närvarande
Tjänstemän
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
Andreas Karlsson, ekonom § 14
Jörgen Karlsson, ekonomichef § 14
Anders Johansson, ingenjör § 18-20
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
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§ 12
Närvaro vid sammanträde
Sammanfattning
Ekonomichefen Jörgen Karlsson önskar närvara vid dagens sammanträde.
Yrkande
Eva Lejdbrandt (L): föreslår att tjänstemän som tillhör tekniska förvaltningen får
närvara vid behov på tekniska nämndens sammanträden i fortsättningen.
Beslutsgång
Ordförande frågor om nämnden bifaller eller avslår Eva Lejdbrandts (L) förslag och
finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tjänstemän som tillhör tekniska förvaltningen får närvara
vid behov på tekniska nämndens sammanträden i fortsättningen.
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§ 13
Godkännande av dagordning
Utgående ärende:
 Vinterväghållning under informationspunkten (punkt 13)
 Inga inkomna skrivelser har inkommit (punkt 14)
Beslut
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns.
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§ 14
Årsrapporten 2017 Tekniska nämnden
Dnr TN 2018/63
Sammanfattning
Tabell 1 Ekonomisk utfall T3 2017 i förhållande till budget

Område
Skattefinansierad teknisk verksamhet
VA-verksamhet
Avfallsverksamhet

Utfall 2017 (tkr)
+ 2 006
- 3 701
- 346

Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för året ett överskott på +2 006 tkr.
Det är en differens mot prognosen på - 333 tkr. Överskottet förklaras delvis av intäkter
vid återställning efter fiberutbyggnad samt mindre kostnad för parkverksamhet. Inom
parkverksamheten beror överskottet på arbete som förvaltningen planerade inte utförts i
den takt som förväntas.
VA-verksamheten visar för året ett underskott på -3 701 tkr. Detta är en
anmärkningsvärd avvikelse och utfallet visar på mycket högre kostnader än budget på i
stort sett alla kostnadstyper, förutom kapitaltjänstkostnader. Vad gäller
kapitaltjänstkostnaderna totalt sett så visar dessa på ett överskott om +237 tkr.
Svårigheter har legat i att fastställa tidpunkten för färdigställandet av VA-investeringen.
Aktiveras investeringen senare på året än planerat genererar det lägre
kapitaltjänstkostnader vilket påverkat årets utfall.
Antalet driftstörningar på verksamheten för rörnät respektive avlopp har varit högre än
förväntat vilket givit högre kostnader än budgeterat. Därtill har verksamheten för rörnät,
sedan den togs över i egen regi, behövts byggas upp i form av införskaffande av
material, utrustning, fordon, personalutrymmen och verktyg. En engångsintäkt i form av
ett skadestånd på 840 tkr kommer från utbyggnad av bredband som har placerats inom
VA-schaktsområde, och som kommer att innebära en merkostnad för VA-huvudmannen
vid underhållsåtgärder.
Arbetet med att hantera kostnadsutvecklingen inom hela VA-verksamheten kommer att
prioriteras under 2018. Tätare ekonomisk uppföljning, skärpta och kommunicerade
rutiner för upphandling/inköp, är några av dessa insatser som kommer prioriteras.
Utöver detta pågår arbetet med framtagande av ny VA-plan.
Avfallsverksamheten har löpt enligt plan, men redovisar för året ett negativt resultat på 346 tkr. Det negativa resultatet som helhet beror på större mängder avfall på ÅVC än
väntat, personalomsättningar i hela verksamheten, oförutsedda händelser med
insamlingsfordonen samt högre drivmedelskostnader.
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Samtliga verksamheter inom den tekniska nämndens ansvarsområde fortlöper enligt
plan och förvaltningen har uppfyllt nämndens grunduppdrag. Nämnden har satt upp fem
egna mål, varav två är uppfyllda.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 26 februari 2018
Årsrapporten 2017, daterad 26 februari 2018
Yrkande
Eva Lejdbrandt (L): föreslår att nämnden lägger till följande punkter gällande
jämställdhetsarbete/service:
- Inventering av övergångsställen för att öka framkomligheten för alla
- Snöröjning ska först ske på gång- och cykelbanor och trottoarer och sedan på
gatorna
- Förbättra belysningen i framför allt tunnlar
- Klippa ned buskar för att öka tryggheten, t ex vid Fuxernaskolan
- Satsat extra på asfaltering av gång- och cykelbanor
- Planerar tillsammans med Västtrafik att anpassa och öka framkomligheten
på hållplatser
Tilläggsyrkande:
Eva Lejdbrandt (L): föreslår att lägga till i tabellen under avsnitt 5.1 Skattefinansierad
Investeringsverksamhet - Exploateringsinvesteringar
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Eva Lejdbrandts (L) förslag och
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Eva Lejdbrandts (L) förslag och
finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
1. Lägga till följande punkter gällande jämställdhetsarbete/service:
- Inventering av övergångsställen för att öka framkomligheten för alla
- Snöröjning ska först ske på gång- och cykelbanor och trottoarer och sedan på
gatorna
- Förbättra belysningen i framför allt tunnlar
- Klippa ned buskar för att öka tryggheten, t ex vid Fuxernaskolan
- Satsat extra på asfaltering av gång- och cykelbanor
- Planerar tillsammans med Västtrafik att anpassa och öka framkomligheten
på hållplatser
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2. Lägga till i tabellen under avsnitt 5.1 Skattefinansierad Investeringsverksamhet Exploateringsinvesteringar
3. Godkänna årsrapporten 2017

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Beslutet skickas för kännedom till
Britt-Inger Norlander
Teknisk chef
Andreas Karlsson
Förvaltningsekonom
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§ 15
Uppföljning Internkontrollplan 2017
Dnr TN 2018/88
Sammanfattning
Enligt Lilla Edets kommuns internkontrollreglemente framgår följande:
Inför varje verksamhetsår ska nämnden besluta om en särskild plan för uppföljning av
den interna kontrollen. Olika granskningsområden ska väljas ut med utgångspunkt från
en väsentlighets- och riskbedömning. Omfattningen av planen är beroende av nämndens
och dess verksamheters omfattning och volym och även avhängig den väsentlighets och
riskbedömning som gjorts.
Tekniska nämndens internkontroll 2017, se tabell
Process
Rutin/system
Attestsrutiner

Delegationsbeslut

Antal
lägenheter i
avfallstaxan

Kontroll
moment
Att endast behörig
attester kan
beslutattestera i
ekonomisystemet och
personalsystemet
Att besluts anmälts till
nämnd

Kontrollera antal
lägenheter i
avfallsabonnemang
med lägenhetsregister

Metod
Stickprov/
systemkontroll

Genomgång
av
delegationsbeslut anmäld
till nämnd
Stickprov

Rapportera
till
Teknisk
nämnd

Riskbedömning

Genomfört

Allvarlig

JA

Teknisk
nämnd

Allvarligt

JA

Teknisk
nämnd

Måttligt

JA

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2018
Beslut
Tekniska nämnden godkänner internkontroll 2017
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Beslutet expedieras till
Jörgen Karlsson, ekonomichef
Beslutet skickas för kännedom till
Ulrik Nyström, avfall- och kundtjänstchef
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
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§ 16
Internkontroll 2018
Dnr TN 2018/89
Sammanfattning
Enligt Lilla Edets kommuns internkontrollreglemente framgår följande:
Inför varje verksamhetsår ska nämnden besluta om en särskild plan för uppföljning av
den interna kontrollen. Olika granskningsområden ska väljas ut med utgångspunkt från
en väsentlighets- och riskbedömning. Omfattningen av planen är beroende av nämndens
och dess verksamheters omfattning och volym och även avhängig den väsentlighets och
riskbedömning som gjorts.
Interkontroll 2018 enligt nedan
Process
rutin/system
Inköp av
varor och
tjänster
Intäkter
metallåtervinning

Kontrollmo
ment
Att rutiner är
kända för
medarbetare
Kontroll att
vikten på
vågkvitto
överensstämmer med
vikten för
intäkterna

Frekvens

Metod

1 gång/år

Utbildning
av
medarbetare
Månadsvis

Rapportering
till
Teknisk
nämnd

Riskbedömning

Teknisk
nämnd

Teknisk nämnd

Teknisk nämnd

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2018
Yrkande
Eva Lejdbrandt (L): föreslår att nämnden antar internkontrollplanen 2018 och ger
förvaltningen i uppdrag att komplettera med ett ytterligare förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Eva Lejdbrandts (L)
förslag och finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslut
Tekniska nämnden antar internkontrollplanen 2018 och ger förvaltningen i uppdrag att
komplettera med ett ytterligare förslag.
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Förvaltningen får i uppdrag att följa upp de föreslagna områdena under 2018.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
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§ 17
Nominering av ledamot och ersättare till kommunala rådet för
personer med funktionsnedsättning
Dnr TN 2018/77
Sammanfattning
Tekniska nämnden ska välja en ledamot och en ersättare till kommunala rådet för
personer med funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2018
Protokollsutdrag - Nominering av ledamot och ersättare till kommunala rådet för
personer med funktionsnedsättning dnr ON 2018/16
Beslut
Tekniska nämnden väljer Anita Andreasson (S) till ledamot och Mattias Hammenfors
(MP) till ersättare i kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning.

Beslutet expedieras till
De nominerad
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Beslutet skickas för kännedom till
Kännedom
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§ 19
Information om genomförandeplan matavfall
Dnr TN 2018/97
Sammanfattning
Enligt verksamhetsplan 2018 ska tekniska avdelningen ta fram en genomförandeplan
för insamling av matavfall.
Genomförandeplanen beskriver kortfattat principfrågor och ekonomiska frågor som
behöver hanteras, samt en tidplan för införandet av matavfallsinsamling.
Ärendet
Tidigare beslut om matavfallsinsamling:
-Avfallsplan A2020, antagen av kommunfullmäktige, 2013-05-15 KF § 28/2013
-Förstudie: Utsortering av matavfall, TN 2016-03-09 § 20
-Inriktning av arbete med metod för insamling av matavfall, TN 2017-04-26 § 15
-Verksamhetsplan 2018, TN 2017-12-13 § 79
-Metod av matavfallsinsamling, TN 2018-01-31 § 7
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 23 februari 2018
Genomförandeplan matavfallsinsamling, TN 2018/97 daterad 2018-02-23.
Beslut
Att Tekniska nämnden noterar informationen.

Beslutet expedieras till
Anders Johansson
ingenjör
anders.johansson@lillaedet.se
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§ 20
Tidningsinsamling på återvinningsstationerna
Dnr TN 2018/96
Sammanfattning
Kommunen ansvarar inte för att tidningarna samlas in. Kommunen har endast en
samrådsfunktion med Förpackning- och tidningsinsamlingen AB (FTI AB) som har
ansvaret att samla in tidningarna.
FTI AB planerar att införa tidningsinsamling på återvinningstationerna (ÅVS) i
samband med bytet till nya behållare. Bytet planeras att ske hösten 2018.
Tidningsinsamling sker inte på återvinningsstationerna idag. Istället utförs insamlingen
av föreningar på uppdrag av FTI ABs underleverantör. Efter införandet av
tidningsinsamling på återvinningsstationerna får föreningarna fortfarande samla in
tidningar.
I samrådet 2017 framförde kommunen till FTI AB att kommunen är nöjd med att
insamlingen fortsätter skötas av föreningarna under förutsättning att servicenivån höjs.
Detta eftersom det framkommit i plockanalys av hushållsavfallet att tidningar slängs
där, samt att det framkommit synpunkter från allmänheten.
Under 2017 genomfördes en kundenkät där det också framkom önskemål om
tidningsinsamling på återvinningsstationerna.
På samrådet 2018-02-09 informerade FTI AB om planen att införa tidningsinsamling på
återvinningsstationerna. Kommunen framförde då att det är positivt med ökad
servicenivå till invånarna, och att kommunen gärna ser att föreningarna får fortsatt
möjlighet att samla in tidningar också.
Kommunen planerar att informera föreningarna om förändringarna som kommer ske i
tidningsinsamlingen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 22 februari 2018
Tilläggsyrkande:
Zara Blidevik (M): föreslår att förvaltningen ska genomföra en informationsinsats på
återvinningsstationerna, det ska framgå att tidningarna ska lämna i första hand till
föreningarna.
Beslutsgång
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Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Zara Blideviks (M) förslag och
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen ska genomföra en informationsinsats på
återvinningsstationerna, det ska framgå att tidningarna ska lämna i första hand till
föreningarna.

Beslut delges
Anders.johansson
Ingenjör
Anders.johansson@lillaedet.se
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§ 21
VA-Plan
Dnr TN 2018/38
Sammanfattning
Tekniska chefen Britt-Inger Norlander informerar om det fortsatta VA-plans arbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 26 februari 2018
Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.
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§ 22
Beslutsuppföljning tekniska nämnden
Dnr TN 2018/86
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 19 februari 2018
Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen

Beslutet expedieras till
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
Anna-Carin Säll, nämndsekreterare
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§ 23
Information
Sammanfattning
Utbildning för nämndsledamöter:
SKL kommer att hålla en utbildning i Leda och styra för hållbar jämställdhet för
tekniska nämnden den 19-20 juni.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 24
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

Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2018-02-28

Utskriven
av:

Diarieenhet:

Tekniska nämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Tekniska nämnden

Anna-Carin Säll

Sammanträdesdatum: 2018-03-07
Sekretess:

Visas ej

Id
Datum
Ärendenummer

Beskrivning
Avsändare/Mottagare
Ärendemening

2670

2018_66 Lödöse (ICA)

2018-02-05

Eltel Networks

TN 2018/66

Ansökan om Grävtillstånd
Långgatan 8, ICA Nära

1336

Svar på grävansökan LE-Göta

2018-01-09

Copiad Telecom
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Beslutsfattare
Paragraf
Ansvarig
Kategori
§
Göran Åberg

§

sid- 2 -

TN 2018/9

Ansökan om Grävtillstånd Göta

Göran Åberg

3391

18_50

Göran Åberg

2018-02-15

Vattenfall

Göran Åberg §

TN 2018/50

Ansökan om grävtillstånd. 259976 Göran Åberg
Hallonstigen 3, Lödöse.

1709

18_36

2018-01-16

Vattenfall Services Nordic AB

TN 2018/36

Ansökan om grävtillstånd
Björkvägen Lödöse
Se EDP 2017 S345

2018.49

Administratör i Teknisk kundtjänst Ulrik Nyström
A725147
Tekniska Nämnden
Ulrik Nyström
§1/2018

2018-01-11
TN 2018/34

2018.64

2018-01-15
TN 2018/37

2018.71
2018-01-17
TN 2018/42

2018.101

§
Göran Åberg

Administratör i Teknisk kundtjänst, Ulrik Nyström
Lilla Edets kommun A725147
Tjänstetillsättning
Renhållningsmedarbetare
A740334
Tekniska Nämnden

Tjänstetillsättning
Ulrik Nyström

Ulrik Nyström
§2/2018

Renhållningsmedarbetare till Lilla Ulrik Nyström
Edets kommun A740334
Tjänstetillsättning Teknisk
administratör A743680
Tekniska Nämnden
Teknisk administratör, Lilla Edets
kommun A743680
2018_61 LE (ICA)
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Tjänstetillsättning
Ulrik Nyström
Ulrik Nyström
§3/2018
Ulrik Nyström
Tjänstetillsättning
Göran Åberg

sid 2/3

sid- 3 -

2018-02-06

Eltel Networks Infranet AB

Göran Åberg §

TN 2018/61

Ansökan om Grävtillstånd ICA
uttökning fiber

Göran Åberg

2018.130

Yttrande gällande
Anders Johansson
transportdispens TRV 2018/8976
Trafikverket
Anders Johansson §
Transportdispensenheten

2018-02-07
TN 2018/65

TRV 2018/8976 Begäran om
yttrande gällande
transportdispens

Anders Johansson

Övriga
delegeringsbeslut

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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