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Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-05-30

Datum:

Torsdagen den 30 maj 2013

Tid:

18:00 — 21:40

Plats:

Elfl~ungen, Lilla Edets kommunhus

Justeringsdag:

Torsdagen den 30 maj

Paragrafer:

28 - 34

Utses att justera:

Jörgen Andersson(c)
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Underskrifter:
Sekreterare

~ _- _:-~'
Ger~°'Peterson
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--- --

Ordförande
L~~rik Brödd~(~1~)
"v-
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Justerare
Jörgen~Åndersson(c)

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

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-OS-30

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2013-OS-31

2013-06-24

Förvaringsplats för protokoll:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift:

Lilla Edets kommun
463 80 Lilla Edet

~
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-~— Gert Peterson

Besöksadress: Järnvägsgatan 12
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Beslutande
Ledamöter
Ulrik Brodd (fp), ordförande
Robin Alsing (v)
Anne-Lie Palm (s)
Jörgen Andersson (c), vice ordförande
Zara Blidevik(m)

Tjänstgörande ersättare
Wille Schnorrenberger(s)för Uno Ekberg(s)
Lars-Erik Anderström(m)för Peter Larsson (c)

Övriga närvarande
Tjänstemän
Sofia Wilhelmsson ekonom
Anders Holm teknisk chef
Maud Wik förvaltningschef
Gert Peterson sekreterare
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§ 28
Information om VA-taxan
Dnr

Sammanfattning
Kristina Ronquist, VA-strategi, informerar om VA-taxans konstruktion och dess
koppling till investeringsvolymen.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras
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§ 29
Tertial 1 samhällsbyggnadsnämnden 2013
Dnr 2013/5005

Sammanfattning
Tertialrapport 1 2013 redovisas för nämnden

Beslutsunderlag
Tertialrapport 1 2013

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Tertialrapport 1 godkänns.
Leifab bjuds in till nästa möte för att rapportera om det ekonomiska läget enligt avtalet.
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§ 30
Renhållning i egen regi eller på entreprenad
Dnr 2013/5099

Sammanfattning
Ett principiellt beslut behöver fattas inför att avtalen inom renhållningen löper ut nästa
höst.

Beslutsunderlag
Nedan ses en sammanställning över faktiska kostnader, EntrepNenad, under 2012 och
motsvarande beräkning om utförandet hade legat i egen regi. De bakomliggande
kalkylerna presenteras separat.
ZQIZ
'. Entreprenad

Insamling
~

Interna kos#vader
Summa
Egen regi
Interna kostnader
Summa
Sparar viiegen regi
tnt3~ter

Omhändertagande
inkl. transport

1 865 OOD'
75 000

2 085 000'
65 0~0
21500[30

__.

ÅVC
1 425 OOQ'

Kundtjänst och
fakturering

Renhållning
övriå

Soptippar

Totalt

620 060'

19AQ OOQ ~

1525 OOQ
2450000

.. _ 62000Q .

....
85006
S5 U00

_.,
~,

~

400 ODO

_ ,

40Q 000 ~,

8 145 400!,,

_ _.

~

1400000

1 865 000'

1 265 ~flQ ~',

515 000 ~'

85000'

-

65 000
1465 OQO

75 000:
194f3000~

1525000
2790flOQ'

S15000~

85000

406000
40000Q

719560G

150 OPQ

1i,5 000

~

0

559 000

685 DC30

9
8 40D 002_

~.

470
72

8942 900''..

Insamling
Idag sker insamlingen av två chaufförer som arbetar motsvarande 1,5 tjänst. Två bilar
används, den ena bilen rullar hela veckan och den andra bilen rullar halva veckorna.
Här finns möjlighet att spara pengar genom att ha verksamheten i egen regi.

Omhändertagande
Eftersom vi inte har egen behandlingsanläggning körs hushållsavfallet till förbränning. I
dagsläget sker detta i Renovas anläggning i Göteborg. Denna del av renhållningen
måste handlas upp på nytt när avtalet löper ut.
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§ 30 forts

ÅvC
På återvinningscentralen arbetar i dagsläget enperson som använder en hjullastare för
att flytta containrarna. Genom att driva ÅVC i egen regi går det att spara en del pengar
men den stora fördelen ligger i den större möjligheten till uppföljning av
avfallsmängder, förhandla om priserna för de olika fiaktionerna och möjligheten att
skapa ett så kallat återbruk. I kalkylen för egen regi ligger kostnader för två personer
inom AMA som kan vara behjälpliga med att sortera ut användbart material och köra
till Verdandi eller motsvarande. På så sätt ökar återanvändningen, vilket vi i
renhållningsordningen sagt att vi skall göra.

Kundtjänst och fakturering
2012 betalade kommunen ca 620 000 kr för kundtjänst, vilket motsvarar ca 1,5 tjänst.
VA-verksamheten får bidra med 0,5 tjänst eftersom registren är samma för dessa
verksamheter. Då skapas en kundtjänst med två personer som har lokalkännedom. På
detta sätt minskar sårbarheten och vi ökar möjligheten till internkontroll och
registervård. Genom att ha en egen kundtjänst återtar vi kontrollen över
abonnentregistren. Genom att sköta fakturering själva kan vi spara pengar. I dagsläget
betalar kommunen 19:25 kr per faktura. Fakturerar vi själva kan den kostnaden minska
till ca 6:50 kr.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden uppdrar åt tekniske chefen att fortsätta utredningen om insamling, ÅVC och
kundtjänst i egen regi.
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§31
Information om behovet av fastighetsregleringar i Tingberg

Ärendet utgår
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§ 32
Gatubelysning. Behov av en belysningspolicy
Dnr 2013/s204

Sammanfattning
Gatubelysningen måste ses över. I flera fall bekostar kommunen belysning av platser
där det inte går att motivera detta samhällsekonomiskt. Vi får också in önskemål från
allmänheten om belysning på platser där belysningen saknas eller är bristfällig. Några
regler för var belysning skall finnas finns inte.

Ärendet
Det finns ingen laglig skyldighet för kommunen att anordna gatubelysning, utan detta
görs frivilligt. Synen på belysningens uppgift har varierat under åren. Ursprungligen
behövdes utomhusbelysningen för att människor skulle kunna orientera sig i mörkret.
I strävan mot högre trafiksäkerhet byggdes gatubelysningen ut, särskilt för motorfordon.
Numera prioriteras gatubelysning för de oskyddade trafikanternas säkerhet och
trygghet. Belysning bör endast ordnas på kommunens mark "Staden ska tillhandahålla
en driftsäker och ekonomisk belysning på allmän platsmark, som ger en god t~°afiksäkerhet,
allmän trygghet ~~ed goda estetiska och inijömässiga effekter, samt erbjuda allmänheten en
så god underhållsservice som möjligt."citat ur Stockholms tekniska handbok, avsnitt
belysning.
För varje belysningspunkt betalar kommunen ca 580 eller 880 kr år i genomsnitt,
beroende på armatur. Kommunen bekostar i dagsläget ca 20501juspunkter. Ett 20-tal av

dessa måste bytas p.g.a. rost och ett 10-tal måste riktas om då de riskerar att välta. En ny
stolpe och armatur kostar runt 15 000 kr att köpa in och sätta på plats.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att en belysningspolicy tas fram.
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§ 33
Information angående klagomål på buller från trafik i Hede by
Dnr 2013/0290

Sammanfattning:
Klagomål har inkommit från ett antal fastighetsägare. Det gäller buller från den nya
sträckningen av riksväg 45 kombinerat med annat trafikbuller från mindre vägar samt
järnvägen. Inför arbetsplaner togs underlag fram från trafikverket om beräknade
bullernivåer för alla fastigheter som påverkades i högre grad av buller. Åtgärder har
vidtagits där det varit motiverat, där detta inte gått att genomföra har inlösen erbjudits.
Då vägen nu är på plats och trafiken igång upplever ett antal boende efter den nya
sträckningen att man är så starkt påverkade av trafikbuller, att kommunen som
tillsynsmyndighet ska ställa krav på ytterliger bullerskyddsåtgärder. Trafikverket har
ombetts förnya sina beräkningar. De har granskat sitt underlag och bedömer att en
förnyad beräkning skulle medföra samma resultat. Man anser att ytterligare
bullerskyddsåtgärder ej är motiverat utifiån gällande riktlinjer.
Miljö- och byggnämnden har på sitt sammanträde 2013-OS-28 beslutat att kräva att
Trafikverket genom mätning kontrollerar att teoretiskt beräknade värden stämmer med
verkligheten. Mätningen skall ske på de klagandes fastigheter.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras
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§ 34
Delegationsbeslut

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till chefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen enligt en av samhällsbyggnadsnämnden antagen
delegeringsförteckning. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningenhar rätt att delegera
vidare beslut i ett led till enskilda tjänstemän.
Dessa beslut skall redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte
att samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Däremot står det samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Följande delegationsbeslut redovisas på dagens sarmnanträde
(se bilaga till § 34).

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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Delegationsbeslut
Diarienummer
2 013 S220

Dpl
321

1
2 013 S222

Protokoll, flyttning av fordon DLG 484

1

Samhäilsbyggnadsförvaitningen

Fiytt av NCX 271 och MXG 440 Klosteräng L~
Protokoll om beslut av flyttning av fordon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
med reg.nr MXG 440

451

Flytt av NCX 271 och MXG 440 Klosteräng L~
Protokoll om beslut av flyttning av fordon
Samhälisbyggnadsförvaltningen
med reg.nr NCX 271

451

Sönderbränd bil vid Pilbackevägen Lilla Edet
Protokoll om beslut av flytt av fordon vid
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Pilbackevägen Lilla Edet

3
2 013 S223

Namn1

451
2

2 013 S222

Rubrik
Flytt av fordon DLG 484
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