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§ 25
Godkännande av dagordning
Ändra ordning av följande ärende:
Ärende Inriktningsbeslut för val av VA-system (punkt 9), VA-ekonomi i balans (punkt
10) samt Informationspunkt (punkt 15)- budgetunderlag inför MOR 2019 flyttas upp
först i dagordningen.
Beslut
Dagordningen med ovanstående ändringar godkänns.
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§ 26
Inriktningsbeslut för val av VA-system
Dnr TN 2018/153
Sammanfattning
Förvaltningens förslag till huvudalternativ för framtida VA-system bygger på att
Ryaverket (Gryaab ) renar avloppsvatten från Lilla Edets kommun och att framtidens
dricksvattenförsörjning sker genom samverkan med Trollhättans kommun.
Huvudalternativet innebär följande effekter:
-

Möjliggör exploatering av södra Lödöse
Hållbar vattenförsörjning över tid
Goda förutsättningar för en miljöriktig avloppsrening
Robust va-verksamhet genom ökad samverkan med flera olika partner

Inriktningsbeslutet medför att projektering av avloppsanläggning till Älvängen för
vidare anslutning till Ryaverket kan påbörjas för att möjliggöra exploatering av Lödöse.
Investeringsmedel för projektering finansieras via beslutad investeringsbudget för 2018.
Beslutet innebär att förvaltningen kommer påbörja processen med att ansöka om
delägarskap i Gryaab och fortsätta diskussionen med Ale kommun och Trollhättans
kommun om möjlig samverkan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 13 april 2018
Bilaga 1 - Analys av alternativ för framtida VA-försörjning
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Förvaltningens förslag till huvudalternativ utgör en investeringsutgift bedömd till totalt
ca 900 mkr i 2018 års penningvärde. Investeringarna behövs under tjugoårsperiod.
Förvaltningen kommer att arbeta vidare med en mer detaljerad tidplan och ekonomiska
konsekvenser av förslaget till huvudalternativ för val av va-system.
Hur investeringsutgiften ska finansieras avgörs i kommande budgetarbete.
Inriktningsbeslutet medför att projektering av avloppsanläggning till Älvängen och
vidare anslutning till Ryaverket kan påbörjas.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till
huvudalternativ för avloppsrening.
Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till
huvudalternativ för vattenförsörjning.
Tekniska nämnden beslutar att finansiera projektering av avloppsanläggning till
Älvängen och vidare anslutning till Ryaverket för att möjliggöra exploatering av Lödöse
via beslutad investeringsbudget 2018 för VA-kollektivet.
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom Tekniska
nämndens förordade huvudalternativ för avloppsrening.
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige ställa sig bakom Tekniska
nämndens förordade huvudalternativ för vattenförsörjning.
Tekniska nämnden beslutar att finansiera projektering av avloppsanläggning till
Älvängen och vidare anslutning till Ryaverket för att möjliggöra exploatering av Lödöse
via beslutad investeringsbudget 2018 för VA-kollektivet.

Beslutet expedieras till
Britt-Inger Norlander

Va-strateg
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§ 27
VA-ekonomin i balans
Dnr TN 2018/140
Sammanfattning
VA-verksamheten har varit underfinansierat i 3 år, vilket innebär att de nödvändiga
kostnaderna inte fullt ut har finansierats via avgifter. Det har medfört ett underskott i
ingående balans (eget kapital) i tre år 2016-2018. För att finansiera verksamheten har då
VA-huvudman lånat från skattekollektivet för att täcka nödvändiga kostnader.
Enligt Vattentjänstlagen får avgifterna inte överstiga de nödvändiga självkostnaderna
för att ordna och driva den allmänna va-anläggningen. Om ett överuttag eller underskott
uppstår är huvudregeln att det ska justeras inom tre år. Undantag från tre års regel har i
avgöranden hos domstol utifrån den äldre lagstiftning gjorts till fem år då det funnits en
plan för hur överskottet justeras. I förarbetena till Vattentjänsten, proposition
2005/06:79, diskuteras möjligheten till en något längre tid som godtagbar om det finns
en plan. Detta uttrycks inte explicit i texten i Vattentjänstlagen. Det är därför oklart om
ett återställande av underskott kan ske inom fem år enligt Vattentjänstlagen. Justering
av underskott inom fem år inte rättligt prövad.
Om underskottet inte justeras i tid genom taxehöjning eller minskade nödvändiga
kostnader anses VA-verksamheten vara finansierad på annat sätt än via avgifter. Det
innebär i så fall att skattekollektivet måste finansiera den underfinansierade delen av
VA-verksamheten.
Med utgångspunkt från nuvarande lagstiftning bedömer förvaltningen att finansieringen
av VA-verksamheten ska ske från avgifter för en långsiktigt hållbar för VA-ekonomi.
Kommunbidrag enstaka år kan vara en tillfällig lösning.
Det som är avgörande för kommande taxeutveckling är nivån på nödvändiga kostnader,
tidigare underskott i ingående balans samt val av finansieringsform av kostnaderna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Informationen i ärendet utgör förutsättningar för kommande taxeutveckling.
Beslut
Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till en bruknings- och
anläggningstaxa som ger 100 % kostnadstäckning för nödvändiga kostnader och
återställer upparbetat underskott inom en femårsperiod.
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Beslut delges
Britt-Inger Norlander

VA-strateg
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§ 28
Avfallsverksamhetens fordonspark
Dnr TN 2018/150
Sammanfattning
Tekniska avdelningen håller på att se över fordonsinnehavet i avfallsverksamheten.
Översynen beror på eventuell övergång till matavfallsinsamling, vilka servicefunktioner
som kan erbjudas och chaufförernas arbetsmiljö.
Tekniska avdelningen informerar om avfallsverksamhetens fordonsbehov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Inga ekonomiska konsekvenser.
Beslut
Att tekniska nämnden noterar informationen.

Beslutet expedieras till
Anders Johansson
ingenjör
anders.johansson@lillaedet.se
Beslutet skickas för kännedom till
Ulrik Nyström
Enhetschef avfall och kundtjänst
Ulrik.nystrom@lillaedet.se
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§ 29
Utveckling av busstorget Lilla Edet
Dnr TN 2018/161
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om arbetet med att värdera förutsättningar
för ansökan om medfinansiering av tillgänglighetsanpassning av busstorget i tätorten
Lilla Edet. Förvaltningen redogör för associerade frågeställningar såsom
parkeringsfrågor och genomförandefrågor av angränsande detaljplan för bostäder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 april 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Finansiering av eventuell ombyggnation sker inom ordinarie budgetprocess.
Medfinansieringsmedel finns att söka inom regional plan.
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Beslutet skickas för kännedom till
Anders Johansson, anders.johansson@lillaedet.se
Andreas Thorstensson, andreas.thorstensson@lillaedet.se
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§ 30
Vinterväghållning 2017/2018
Dnr TN 2018/156
Sammanfattning
Information om vinterns vinterväghållning i Lilla Edets kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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§ 31
Remiss gällande motion om iläggningsramp för
räddningstjänsten Dnr KS 2018/37
Dnr TN 2018/103
Sammanfattning
En motion har inkommit gällande behovet av reparation av den iläggningsramp som
Räddningstjänsten använder och som ligger strax nedströms kraftverket i Lilla Edets
tätort.
Ärendet
Utöver kommersiell och privat fartygstrafik i Trollhätte kanal (Göta älv) förekommer
både från land och från båtar fiske i vattenområdet. Räddningstjänsten behöver i
samband med räddningsinsats snabbt kunna sjösätta båt och annan utrustning på den
plats där rampen i dag finns. Rampen har idag stora skador som behöver åtgärdas.
Intilliggande brygga behöver likaså åtgärdas.
Rampen och bryggan finns inom kommunens fastighet. Tekniska nämnden har enligt
kommunens reglemente ansvar för ”kommunens gator, vägar, järnväg och övriga
offentliga platser samt gatubelysning” (§1). Samhällsbyggnadsförvaltningen har beställt
åtgärd av såväl ramp som brygga.
Mot denna bakgrund finner tekniska nämnden att inga ytterligare beslut behöver fattas
av kommunfullmäktige med anledning av motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2018
Reglemente för Tekniska nämnden, Dnr 2014/KS0372, KF 2014-12-10 § 121, rev KF
2015-06-17 § 43
Motion från Centerpartiet.
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Medel för åtgärd av ramp och brygga finns inom tekniska nämndens budgetutrymme för
2018.
Beslut
Tekniska nämnden förslår kommunfullmäktige anse att motionen besvarad.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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Beslut delges
Beslutet delges inte med rekommenderad post
Beslutet skickas för kännedom till
Tf Teknisk chef: Anna Stenlöf
Handläggare: Göran Åberg
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§ 32
Förutsättningar för avfallstaxan vid matavfallsinsamling 2019
Dnr TN 2018/151
Sammanfattning
Inför förslag på avfallstaxa innehållande matavfallsinsamling behöver principiella
ställningstaganden om avfallstaxans utformning göras.
Enligt Lilla Edets kommuns avfallsplan ska avfallsverksamheten sträva efter god
resurshushållning och minska klimatpåverkan, samt att 50 % av matavfallet ska samlas
in och gå till biogasproduktion.
Nedan listas tekniska avdelningens förslag på ställningstaganden som påverkar
utformningen av avfallstaxan med matavfallsinsamling.
1. Obligatorisk utsortering av matavfall.
2. Standardabonnemang med hämtning av brännbart avfall 140 liter kärl var fjärde
vecka och hämtning av matavfall 140 liter kärl varannan vecka.
3. Hemkompostering betraktas som likvärdigt med insamling av matavfall.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2018
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
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Ställningstaganden i denna tjänsteskrivelse påverkar inte den totala kostnaden för
matavfallsinsamling, de påverkar istället hur dessa kostnader fördelas inom
avfallskollektivet.
Ajournering – Christoffer Kelleby (C) begär ajournering.
Yrkande
Eva Lejdbrandt (L): föreslår att nämnden beslutar:
1. Tekniska nämnden beslutar att inriktning är att kommunen inför fullständig
utsortering av matavfall senast 2023.
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2. Tekniska nämnden beslutar att standardabonnemanget är hämtning av
brännbart avfall var fjärde vecka och matavfall varannan vecka.
3. Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett
förslag på differentierad avfallstaxa så att kompostering får en lägre avgift.
Beslutsgång
Ordförande frågar tekniska nämnden om de bifaller eller avslår Eva Lejdbrandt (L)
förslag och finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att inriktningen är att kommunen inför
fullständig utsortering av matavfall senast 2023.
2. Tekniska nämnden beslutar att standardabonnemanget är hämtning av
brännbart avfall var fjärde vecka och matavfall varannan vecka.
3. Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett
förslag på differentierad avfallstaxa så att kompostering får en lägre avgift.

Beslutet expedieras till
Ulrik Nyström
Enhetschef avfall och kundtjänst
Ulrik.nystrom@lillaedet.se
Beslutet skickas för kännedom till
Anders Johansson
ingenjör
anders.johansson@lillaedet.se
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§ 33
Dataskyddsombud för tekniska nämnden
Dnr TN 2018/147
Sammanfattning
Den som behandlar personuppgifter måste utse ett dataskyddsombud. Den övergripande
och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att:
 Samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
 Kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
 Informera och ge råd inom organisationen
Dataskyddsombudet ska också
 Ge råd om konsekvensbedömningar
 Vara kontaktperson för datainspektionen
 Vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
 Samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvariga.
Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha utfört sina
arbetsuppgifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 5 april 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Tekniska nämnden utser Maria Olegård till dataskyddsombud under perioden 2018-0525—2018-08-31 och Ingrid Murisoja fr o m 2018-09-01.

Beslutet expedieras till
Datainspektionen
Maria Olegård
Ingrid Murisoja
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§ 34
Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA)
Dnr TN 2018/98
Sammanfattning
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. För att
nämnden som är personuppgiftsansvarig (PUA) ska kunna lämna ut personuppgifter till
en anlitad leverantör som är personuppgiftsbiträde (PUB) så behöver det upprättas ett
personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA).
Enligt tekniska nämndens reglemente kan nämnden uppdra åt en anställd hos nämnden
att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Förvaltningschefen föreslås därför få rätt att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal på
nämndens vägnar.
I de fall där personuppgifter hanteras i gemensamma system så som lön, ekonomi, mail
och andra gemensamma IT-system uppdrar tekniska nämnden åt kommunstyrelsen att
hantera även nämndens data och personuppgifter enligt kommungemensamma principer
och regler.
Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för sin delmängd av personuppgifter.
Kommunstyrelsen blir personuppgiftsbiträde åt tekniska nämnden, men kommer att
agera som personuppgiftsansvarig för gemensamma system gentemot externa parter och
teckna gemensamma personuppgiftsbiträdesavtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 23 februari 2018
Tekniska nämndens reglemente 2014/KS0372
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Ekonomisk konsekvens
Beslut
1. Tekniska nämnden ger förvaltningschefen rätt att underteckna
personuppgiftsbiträdesavtal på nämndens vägnar.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt kommunstyrelsen att agera som
personuppgiftsansvarig för gemensamma system gentemot externa parter och
teckna gemensamma personuppgiftsbiträdesavtal.
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Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Tekniska nämnden
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§ 35
Information
Sammanfattning
Personalförändringar:
Ny tjänst har inrättats på tekniska avdelningen, VA-strateg. Samhällsbyggnadschefen är
tillsvidare även tf teknisk chef.
Budgetunderlag inför MOR 2019:
Tekniska nämnden kommer att kallas till extra nämndsmöte torsdagen den 3 maj för att
behandla ärendet.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 36
Anmälan inkomna skrivelser
Sammanfattning
Beslut
1. KF 2018-02-28 § 17 Svar på motion om att begränsa antalet fria besök på
Återvinningscentralen.
Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen
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§ 37
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

4330

Ramavtal va- och markarbeten
2018

2018-03-05

Beslutsfattare
Paragraf
Ansvarig
Kategori
Britt-Inger Norlander
Britt-Inger Norlander
§

TN 2018/107

Ramavtal va- och markarbeten
2018

4038

2018_70

2018-02-27

2 Grävare

TN 2018/70

Grävtillståndsansökan
Kommunhuset och
Fuxernaskolan

Göran Åberg

2018.165

Beslut ansökan om uppehåll i
hämtning av hushållsavfall och
slam
***PUL***

Christin Falkenby

2018-02-27
TN 2018/95

Jan Erlandsson

§

Christin Falkenby
§1/2018

Ansökan om uppehåll i hämtning Christin Falkenby
av hushållsavfall och slam

21

sid- 2 -

Se EDP 2017 S391

2018.169

2018-02-27
TN 2018/94

2018.194

2018-03-06
TN 2018/93

2018.197

2018-03-06
TN 2018/92

Beslut ansökan om uppehåll i
hämtning av hushållsavfall och
slam
***PUL***

Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och
slam
Christin Falkenby

Christin Falkenby
§10/2018

Ansökan om uppehåll i hämtning Christin Falkenby
av hushållsavfall och slam
Se EDP 2017 S393

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

Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och
slam
Christin Falkenby

Christin Falkenby
§9/2018

Ansökan om uppehåll i hämtning Christin Falkenby
av hushållsavfall och slam
Se EDP 2017 S396

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

Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och
slam
Christin Falkenby

Christin Falkenby
§8/2018

Ansökan om uppehåll i hämtning Christin Falkenby
av hushållsavfall och slam
Se EDP 2017 S399
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sid 2/5

sid- 3 -

2018.200

2018-03-06
TN 2018/91

2018.203

2018-03-06
TN 2018/90

2018.204
2018-03-06
TN 2018/83

2018.206

2018-03-06

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

Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och
slam
Christin Falkenby

Christin Falkenby
§7/2018

Ansökan om uppehåll i hämtning Christin Falkenby
av hushållsavfall och slam

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

Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och
slam
Christin Falkenby

Christin Falkenby
§6/2018

Ansökan om uppehåll i hämtning Christin Falkenby
av hushållsavfall och slam
Se EDP 2017 S401

Delegeringsbeslut uppehåll i
hämtning av hushållsavfall
***PUL***

Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och
slam
Christin Falkenby
Christin Falkenby
§5/2018

Ansökan om uppehåll i hämtning Christin Falkenby
av hushållsavfall och slam

Delegeringsbeslut uppehåll i
hämtning av hushållsavfall och
slam
***PUL***
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Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och
slam
Christin Falkenby

Christin Falkenby
§4/2018

sid 3/5

sid- 4 -

TN 2018/80

2018.208

2018-03-06
TN 2018/62

2018.210

2018-03-06
TN 2018/79

2018.252
2018-03-19
TN 2018/121

2018.260

2018-03-22
TN 2018/105

Ansökan om uppehåll i hämtning Christin Falkenby
av hushållsavfall och slam

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

Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och
slam
Christin Falkenby

Christin Falkenby
§2/2018

Ansökan om uppehåll i hämtning Christin Falkenby
av hushållsavfall och slam

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

Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och
slam
Christin Falkenby

Christin Falkenby
§3/2018

Ansökan om uppehåll i hämtning Christin Falkenby
av hushållsavfall och slam
Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och
slam
Yttrande om bred transport, TRV Anders Johansson
2018/31939
Trafikverket
Anders Johansson
Transportdispensenheten
§1/2018
[TRV 2018/31939] Begäran om
yttrande gällande
transportdispens
Beslut ansökan om uppehåll i
hämtning av hushållsavfall och
slam
***PUL***

Anders Johansson

Transportdispenser
Christin Falkenby

Christin Falkenby
§11/2018

Ansökan om uppehåll i hämtning Christin Falkenby
av hushållsavfall och slam
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2018.261

2018-03-22
TN 2018/112

2018.264

2018-03-22
TN 2018/114

2018.290
2018-03-29
TN 2018/129

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

Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och
slam
Christin Falkenby

Christin Falkenby
§12/2018

Ansökan om uppehåll i hämtning Christin Falkenby
av hushållsavfall och slam

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

Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och
slam
Christin Falkenby

Christin Falkenby
§13/2018

Ansökan om uppehåll i hämtning Christin Falkenby
av hushållsavfall och slam

Yttrande om tung och bred
transport TRV 201835402
Trafikverket
Transportdispensenheten
TRV 2018/35402 Begäran om
yttrande gällande
transportdispens

Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och
slam
Anders Johansson
Anders Johansson
§2/2018
Anders Johansson

Transportdispenser

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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