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Beslutande
Eva Lejdbrandt (L) ordförande
Zara Blidevik (M) vice ordförande
Uno Ekberg (S)
Agneta Ahlblom (V) ersätter Anne-Lie Palm (S) § 39-40
Mats Nilsson (V)
Christopher Kelleby (C)
Anna Larsson (MP)

Övriga närvarande
Ersättare
Jacob Andersson (C)
Lars-Erik Anderström (M)

Tjänstemän
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Britt-Inger Norlander, VA-strateg
Reza Khalaf Beigi, verksamhetsutvecklare
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
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§ 39
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§ 40
Information om Samhällsbyggnadsförvaltingens arbete med
GDPR:s efterlevnad
Dnr TN 2018/202
Sammanfattning
Reza Khalaf Beigi verksamhetsutvecklare inom samhällsbyggnadsförvaltningen
informerar nämnden om arbetet med att nå efterlevnad av krav enligt nya
Dataskyddsförordningen (GDPR).
Beslutsunderlag
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen
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§ 41
Beslutsuppföljning 180523
Dnr TN 2018/200
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.
Tillägg av beslut från protokoll 2018-04-25 TN 2018/151 § 32
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2018
Bilaga beslutsunderlag 180523
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen med ovanstående tillägg
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§ 42
Tertialrapport 1 2018 Tekniska nämnden
Dnr TN 2018/203
Sammanfattning
Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för perioden ett överskott på +704
tkr.
Överskottet förklaras huvudsakligen av delar av verksamheten är säsongsberoende som
t.ex. skötsel av gröna ytor och asfaltering av gata (inklusive lagningar och akut
underhåll). Verksamheten vinterväghållning uppvisar en negativ avvikelse under
perioden på grund av en ökad dimensionering i halkbekämpningen jämfört med tidigare
år.
Med hänsyn till utfallet av vinterväghållning under tertial 1 antas verksamhetens
prognos överskrida budget med 580 tkr. För att hantera avvikelsen inom den
ekonomiska ramen så kommer prognosen för skötsel av allmän plats, park m.m. att
minska med motsvarande belopp för att få en budget i balans.
Förvaltningen inväntar gottgörelse av en kundfordran från 2017 på 3 700 tkr, ställd till
en entreprenör för bredbandsutbyggnad. Fordran avser återställning av hårdgjorda ytor.
Kommunen har utfört asfalteringen och entreprenören ska ersätta kommunen i enlighet
med gällande allmänna bestämmelser för arbete i och på kommunal mark.
Prognosen för helåret är att verksamheten visar ett resultat i balans.
VA-verksamheten visar för perioden ett negativt resultat om -352 tkr och beror
huvudsakligen på högre kostnader för rörsnätet och avloppsverksamheten. Intäkter för
perioden är enligt plan.
Prognosen för VA-verksamheten är ett negativt resultat på -1 000 tkr vid årets slut.
Prognosen baseras på att ökade kostnader för slamhantering, lokalkostnader, reparation
av gator vid VA-arbeten och förbrukningsmaterial
Avfallsverksamheten löper enligt plan och redovisar för perioden ett positivt resultat på
327 tkr. Överskottet beror främst på låga kostnader för ÅVC, på grund av lågsäsong för
ÅVC-besök, samt effektiviseringar av ÅVC- och insamlingsverksamheterna. Det pågår
en utredning med leverantör av avfallsfordon hur leasingavtalet för fordonen ska tolkas,
vilket kan innebära ökande kostnader på 400 tkr för verksamheten.
Prognosen för avfallsverksamheten är ett negativt resultat på ca -375 tkr på grund av
finansiering av personaltjänst med eget kapital enligt beslut i Tekniska nämnden.
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Samtliga verksamheter inom den tekniska nämndens ansvarsområde fortlöper enligt
planerat och förvaltningen har uppfyllt nämndens grunduppdrag.
Verksamhetsområde
Skattefinansierad teknisk verksamhet
VA-verksamhet
Avfallsverksamhet

Utfall T1 2018
(tkr)
+704
-352
+327

Prognos 2018
(tkr)
0
-1 000
-375

Tabell 1 Ekonomisk utfall T1 2017 i förhållande till budget

Kommunfullmäktige beslutade i Mål och Resursplan 2018 om prioriterade mål och
inriktningsmål för kommunen. Tekniska nämndens kan bidra till att måluppfyllelse nås
för tre utav de prioriterade målen. Ett utav målen har nämnden uppnått men prognosen
är att uppfylla alla tre.
Nämnden har satt upp ett eget mål om underhållsplanering av gator och förvaltningens
prognos är att alla målen ska vara uppfyllda vid årets slut.
Beslutsunderlag
Tertialrapport 1 2018 – Tekniska
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Framgår av beslutsunderlaget.
Tilläggsyrkande
Eva Lejdbrandt (L): föreslår att nämnden ska få en personalredogörelse varje kvartal
från förvaltningschefen.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Eva Lejdbrandt (L)
förslag och finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1 2018.
2. Tekniska nämnden beslutar att nämnden ska få en personalredogörelse varje
kvartal från förvaltningschefen.

Beslutet expedieras till
Expedieras
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Beslut delges
Anna Stenlöf
Britt-Inger Norlander

Samhällsbyggnadschef
VA-strateg

9

Tekniska nämnden protokoll 2018-05-23
§ 43
Ansökan om delägarskap i Gryaab
Dnr TN 2018/184
Sammanfattning
Huvudalternativet för framtida avloppsrening i det inriktningsbeslut som Teknisk
nämnd fattade 2018-04-25 bygger på att Ryaverket i Göteborg på sikt övertar reningen
av spillvatten i kommunen. För att avloppsvatten ska kunna avledas till och renas i
Ryaverket krävs förutom anläggning av avloppsledningar även att Lilla Edet blir
delägare det kommunalt helägda bolaget Gryaab. Ansökningsprocessen beräknas ta ett
år från det att Lilla Edets kommun lämnar in ansökan om delägarskap till Gryaab.
Beslutsunderlag
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Gryaab organisation
Gryabs årsredovisning 2017
Gryaabs ägardirektiv
Gryaabs bolagsordning
Gryaabs aktieägaravtal mellan ägarna av Gryaab

Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Vid tillträdande av ny ägarkommun till Gryaab ska kommunen teckna aktier i bolaget
samt köpa in sig i bolaget. Hur mycket det kostar att bli delägare i Gryaab beror på antal
invånare i Lilla Edets kommun vid tillträde samt storleken på Gryaabs egna kapital.
Kostnaden för kommunen att under 2018 bli delägare i Gryaab beräknas uppgå till ca
1700 tkr. Eftersom det är kommunen som blir delägare så finansieras denna utgift av
skattekollektivet.
VA-huvudmannen kommer årligen att betala en fast avgift som grundar sig på antal
personer som ansluts till Ryaverket från Lilla Edet samt en rörlig avgift som beror på
mängden avloppsvatten som levereras från kommunen till Ryaverket.
För att möjliggöra avledning av avloppsvatten från Lödöse till Ryaverket krävs att
spillvattenledningar och pumpstationer anläggs från Lödöse till Älvängen och vidare till
Nödinge. I Nödinge finns befintliga avloppsanläggningar hela vägen till Ryaverket.
Troligen måste vissa delar av den befintliga anläggningen i framtid uppgraderas.
Investeringsutgiften beräknas till ca 250 000 tkr.
För att Lilla Edets kommun ska ansluta allt sitt avloppsvatten till Ryaverket på lång sikt
samt samverka med Trollhättan krävs investeringsutgifter på 900 000 tkr.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige ställer sig
bakom inriktningsbeslutet att all avloppsrening på sikt ska ske i Ryaverket, att förorda
kommunfullmäktige att ansöka om delägarskap i Gryaab.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Beslut delges
Britt-Inger Norlander

VA-strateg
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§ 44
Information
Sammanfattning
Synpunkter/önskemål:
Synpunkter och klagomål från medborgare ska lämnas till teknisk kundtjänst.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 45
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 46
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

2749

CTU 980 protokoll + ägaruppgift

2018-02-06

Tekniska Nämnden

TN 2018/8

Skrotbil CTU 980

7376

2018_64 kompl

2018-05-03

Vattenfall

TN 2018/64

Ansökan Grävtillstånd
Industrivägen/Norra
Hovingevägen mm Lödöse

1904
2018-01-22

Träd utmed Ellbovägen, TN
2018_48
Göran Åberg

TN 2018/48

Växtlighet över väg

4030

2018_64

2018-02-27

Vattenfall
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Beslutsfattare
Paragraf
Ansvarig
Kategori
§
Göran Åberg

§
Göran Åberg

§
Göran Åberg

§

sid- 2 -

TN 2018/64

Ansökan Grävtillstånd
Industrivägen/Norra
Hovingevägen mm Lödöse

1839

2018_48

2018-01-19

Tekniska Nämnden

TN 2018/48

Växtlighet över väg

2018.320

Yttrande om bred transport TRV Anders Johansson
201838757
Trafikverket
Anders Johansson
Transportdispensenheten
§3/2018

2018-04-09
TN 2018/148

2018.325
2018-04-10
TN 2018/158

2018.333

2018-04-12
TN 2018/123

2018.336

2018-04-12

TRV 2018/38757 Begäran om
yttrande gällande
transportdispens

Göran Åberg

§
Göran Åberg

Anders Johansson

Transportdispenser
Drifttekniker inom VA, Lilla Edets Anna Stenlöf
kommun A753438
Tekniska Nämnden
Anna Stenlöf
§1/2018
Drifttekniker inom VA, Lilla Edets Anna Stenlöf
kommun A753438
Delegeringsbeslut uppehåll i
hämtning av hushållsavfall och
slam
***PUL***

Tjänstetillsättning
Christin Falkenby

Christin Falkenby
§14/2018

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
§15/2018

sid 2/5

sid- 3 -

TN 2018/138

2018.348

2018-04-17
TN 2018/139

2018.357

2018-04-17
TN 2018/78

2018.382

2018-04-25
TN 2018/174

2018.384

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
§16/2018

Ansökan om uppehåll i hämtning Christin Falkenby
av hushållsavfall och slam

Godkännande av
trafikanordningsplan,
Ryrsboholmvägen
Vattenfall
Ansökan om grävtillstånd
Börjesvägen 2A

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

Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och
slam
Anders Johansson

Anders Johansson
§4/2018
Anders Johansson
Övriga
delegeringsbeslut
Christin Falkenby

Christin Falkenby
§18/2018

Ansökan om uppehåll i hämtning Christin Falkenby
av hushållsavfall och slam

2018-04-25

Delegeringsbeslut tillstånd delat
avfallskärl
***PUL***

TN 2018/160

Ansökan om delat avfallskärl
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Uppehåll i hämtning
av hushållsavfall och
slam
Christin Falkenby
Christin Falkenby
§19/2018
Christin Falkenby

sid 3/5

sid- 4 -

2018.385

Övriga
delegeringsbeslut
Christin Falkenby

2018-04-25

Delegeringsbeslut tillstånd delat
avfallskärl
***PUL***

TN 2018/160

Ansökan om delat avfallskärl

Christin Falkenby

2018.392

Delegationsbeslut

Övriga
delegeringsbeslut
Göran Åberg

2018-04-24

SLL

Göran Åberg §

TN 2018/157

Ansökan grävtillstånd Hjärtum
tätort

Göran Åberg

2018.399
2018-04-27
TN 2018/180

2018.407

2018-05-03
TN 2018/178

2018.443

2018-05-07

Yttrande om tung och bred
transport TRV 201847774
Trafikverket
Transportdispensenheten
TRV 2018/47774 Begäran om
yttrande gällande
transportdispens
Delegeringsbeslut uppehåll i
hämtning av hushållsavfall och
slam
***PUL***

Christin Falkenby
§20/2018

Grävtillstång
Anders Johansson
Anders Johansson
§5/2018
Anders Johansson

Transportdispenser
Christin Falkenby

Christin Falkenby
§21/2018

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
§22/2018

sid 4/5

sid- 5 -

TN 2018/159

2018.448

2018-05-09
TN 2018/177

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
§23/2018

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

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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