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Datum:

Torsdagen den 30 oktober 2014

Tid:

18.00 — 21.00

Plats:

Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet

Paragrafer:

66-75

Utses attjustera:

Jörgen Andersson(C)

Underskrifter:
Sekreterare
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Ordförande
Ulrik Brodd(FP)
~,
Justerare

_~~~~~~"'-.~--°'
~y~rgea~ Andersson(C)

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

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-10-30

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2014-10-31

201-4-11-24

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen
-°~'~

Underskrift:

' ~'~ ~~~ ~f~~
Elisabeth Thim-Gustafsson
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Beslutande
Ulrik Brodd (FP), ordförande
Uno Ekberg(S)
Anne-Lie Palm (S)
Mats Nilsson(V)
Jörgen Andersson (C), vice ordförande
Lars-Erik Anderström(M)ersätter Zara Blidevik(M)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän
Elisabeth Thim-Gustafsson, nämndsekreterare
Maud Wik, samhällsbyggnadschef
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
Jan Erlandsson, produktionsplanerare
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Utgående ärenden:
• § 73, Anmälan om inkommande skrivelser

Beslut
Föredraganingslistan med ordförandens tillägg godkänns.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår följande sammanträdesdagar för
samhällsbyggnadsnämnden.
29januari
5 mars
16 april
28 maj
27 augusti
1 oktober
29 oktober
10 december

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, daterad den 16 oktober 2014
Yrkande
Jörgen Andersson (C): Den 27 augusti bör ändras till den 20 augusti
Beslutsgång
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller Jörgen Anderssons(C):
förslag.
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Samhällsbyggnadsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar 2015.
29januari
5 mars
16 april
28 maj
20 augusti
1 oktober
29 oktober
10 december

Beslutet expedieras till
Samtliga ledamöter och ersättare
Samhällsbyggnadschefen
Tekniska chefen
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Dnr 2014/047

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året genomfört ett antal projekt villa finansierats
ur ospecificerade medel eller genom projekt vilka redovisat överskott på grund av att de inte
blivit genomförda.
Avgiftsfinansierad verksamhet VA-verksamhet
Den totala kostnaden för projekten uppgick ti11904 200 kr och finansieras ur ospecificerade
medel ined 565 000 kr samt ur projektet överföringsledning VA Utby — Hjärtuin med
339 200 kr.
VA Brovägen — Göteborgsvägen Etapp 2.................................................................23 200 kr
Återställning av diken och vägrenar
Inkommande Råvatten Vattenverket.........................................................................26 000 kr
Projektet överskrids med 26 000 kr på grund av mer dykarbeten än beräknat.
StyrsystemEllbo .......................................................................................................50 000 kr
Projektet överskrids med 50 000 kr vid installation av styrsystemet eftersom
viss kringutrustning uppgraderades för att anpassas till den nya miljön.

Kommunikation (driftövervakning) Avlopp och vattenverk...................................200 000 kr
Dataöverföring från VA-anläggningar till driftdator sker delvis via förhyrda
ledningar från Telia. Telia ändrade sitt tjänsteutbud och prissättning inför 2015
för dataöverföring. För att få en ekonomisk gångbart lösning krävdes delvis
andra lösningar för kommunikation.
VA Betäckningar S:t Peders väg - Hedenvägen......................................................205 000 kr
Trafikverket utförde asfalteringsarbeten på aktuella vägar vilket innebar att
betäckningar och ventiler förnyades.
VA Lunnarberget — Fuxernavägen ..........................................................................400 000 kr
Projektet initieras pga. översvämning under hösten 2014.

SUMMA................................................................................................................904 200 kr
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r~vgiftsfnansieraci verksaanhet avfallsverksamhet
Den totala kostnaden för projektet uppgick ti11253 000 kr och kan finansieras ur projektet
överföringsledning VA Utby — Hjärtuin.
Verksamhetssystem Avfa11.....................................................................................253 000 kr
I samband med att avfallsverksamheten övergår till egen regi kommer
fakturering av VA- och avfallskmlder samt abonnentärende administreras
via kommunen. Kommunen har köpt in ett verksamhetssystem som enligt
god redovisningssed är att betraktas som en investering.

SUMMA...............................................................................................................253 200 kr

Skattefnansierad verksamhet
Den totala kostnaden %r projekten uppgick ti11988 200:- och imansieras ur ospecificerade
medel i sin helhet.
Väg Hjärtum Avloppsreningsverk ............................................................................16 900 kr
Projektet har överskridits med 16 900 kr

StaketGamla bron.....................................................................................................21 300 kr
Projektet överskridits med 21 300 kr
Dagvatten Pilbackevägen - Ljungskilevägen ..........................................................400 000 kr
Projektet initierades på grund av marköversvämning vid ett häftigt regn i maj
månad.

Bomansjön.............................................................................................................300 000 kr
Omläggning av väg på grund av sättning och den intilliggande Bomansjön
översvämmar vägen vid kraftiga regn. Det krävs åtgärder på längre sträcka än
beräknat vilket medför att budgeten överskrids med 300 tkr

Cementgjuteri..........................................................................................:...............250 000 kr
Inkomna anbud var 250 000 kr dyrare än budget.
SUMMA................................................................................................................988 200 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från produktionsplanerare, daterad den 15 oktober 2014
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Sainhällsbyggnadsnäinnden beslutar att överföra snedel urposten ospecificerat och från projekt
överföringsledning VA Utby — Hjärtum till projekten enligt ovan samt godkänna
avfallsverksamhetens investeringsprojekt.

Beslutet expedieras till
Jan Erlandsson, produktionsplanerare
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Sammanfattning
Göteborgsregionens(GR)förbundsstyrelse har beslutat om Vattenförsörjningsplanen
för Göteborgsregionen.
Det övergripande syftet för den regionala vattenförsörjningsplanen är att trygga regionens
vattenförsörjning på ett robust och klimatsälcert sätt i ett långsiktigt perspektiv. Planen visar
en helhetsbild av vattenförsörjningen iregionen, redovisar förslag till vision och mål samt
åtgärder för att uppnå målen. Förslaget pekar också på väsentliga samordningsmöjligheter
för vattenförsörjningen iregionen och förslaget till vattenförsörjningsplan kan ses som ett
viktigt underlag för arbete med övergripande planering och kommunala
vattenförsörjningsplaner iregionens kommuner.
Planen kommer att vara en grund för Lilla Edets kommun att uppnå gott och hälsosamt
dricksvatten med säker tillgång till råvatten av god kvalite samt ett robust
vattenförsörjningssystem.
I tidigare remiss påpekade kommun vikten att ha insyn vid framtagning av mål, åtgärder
och uppföljning. Kommunen kommer ha full rådighet över åtgärder och finansiering som
berör måluppfyllelse i planen för Lilla Edets del.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad den 13 oktober 2014
Beslut i GR:s förbundsstyrelse den 9 maj 2014, dnr 09-117.32, dnr 2013/5218-7
Sammanfattningen av vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen, dnr 2013/5218-ll
Huvudrapport se länk nedan
http://ww~.~rkom.se/dawnload/1 ~.34a5ef~~ 147ad1eb7ebaal/1409666363016/RVFP
GR l~uvudra~~ort 09-2014.~df
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Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta den regionala
vattenförsörjningsplanen

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
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Dnr 2014/5258

Enligt lagen om lägenhetsregister(2006:378) är kommunerna skyldiga att fastställa
adresser. Lantmäteriet ansvarar för registret och kommunerna uppdaterar och
ajourhåller uppgifterna.
Eftersom anslutningsvägen till Kattunga 2:13, i Lilla Edets kommun, är belägen i
Trollhättans kommun,så föreslås att fastigheten får samma adressområde som redan
finns etablerat i Trollhättans kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef, daterad den 11 augusti 2014
Adressområdets utbredning, dnr 2014/5258-2

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar adressområdet Hylteholmen

Beslutet expedieras till
Posten
Ambulanssjukvården
Räddningstjänsten
Patrik Malvenius, GIS-tekniker
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
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!/erksaetsln 2015
I~nr 2014/5348

Sammanfattning
Grunduppdraget är att arbeta för att Lilla Edets kommun skall nå en långsiktigt hållbar
samhällsstruktur med trivsamma och säkra offentliga miljöer. Nämnden verkar för att
teknisk försörjning, innefattande bland annat vatten, avlopp och renhållning, skall vara
trygg och säker. Nämnden är ansvarig för den offentliga miljön såsom gator, parker och
lekplatser och även trafikfrågor.
I nämndens grunduppdrag ingår också översiktlig- och detaljplanering, kommunens
kartverksamhet, den samlade geografiska informationen, adress- och byggnadsregistret,
statistik, kommunens markinnehav med försäljning, köp av mark och arrende,
fastighetstaxering, exploateringsprojekt och skred/gentekniska projekt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef, daterad den 23 oktober 2014
Verksamhetsplan 2015, Samhällsbyggnadsnämnden, diarienummer 2014/5348

Yrkande
Ulrik Brodd (FP): Verksamhetsplanen återremitteras.

Beslutsgång
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller Ulrik Brodds(FP)förslag.
Beslut
Verksamhetsplanen återremitteras.

Beslutet expedieras till
Maud Wik,samhällsbyggnadschef
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Samrnan~attning
Sammanträdet den 11 december 2014 bör tidigareläggas till den 24 november 2014,
k1.17.00

Beslut
Sammanträdet den 11 december 2014 tidigareläggs till den 24 november 2014, kl. 17.00

Beslutet expedieras till
Samtliga ledamöter och ersättare
Samhällsbyggnadschef
Teknisk chef
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Sammanfatfining
Ulrik Brodd informerar om Wille Schnorrenbergers bortgång. Nämnden håller en tyst
minut.

Britt-Inger Norlander informerar om att renhållningen startar i egen regi den 3
november och att ÅVC håller öppet hus den 8 november.
Britt-Inger Norlander informerar om att ny vattenledning till Strömsidan dras under
Göta älv den 4-5 november

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen
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Ärendet utgår
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Sarr~manfat~ning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa
beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att
samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot
står det samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.

Dnr
Rubrik
2014/S140 Lokal trafikföreskrift, LTF,
2014:1. Lindahlsvägen
Parkeringsförbud

Sökbegrepp
Lokala trafikföreskrifter

Namn
SBN

2014/S140 Lokal trafikföreskrift, LTF,
2014:2. Gamla Borydsvägen
Förbud mot mopeder

Lokala trafikföreskrifter

SBN

2014/S140 Lokal trafikföreskrift, LTF,
2014:3. Ekaråsens
idrottsanläggning och
Kullåsgatan
Förbud mot fordon

Lokala trafikföreskrifter

SBN

2014/S140 Lokal trafikföreskrift, LTF,
2014:4 Vändplatser allmänt
Förbud mot parkering

Lokala trafikföreskrifter

SBN

2014/S140 Lokal trafikföreskrift, LTF,
2014:5. Allevägen i Göta
Förbud mot motorfordon

Lokala trafikföreskrifter

LTF 2014:5

2014/S140 Lokal trafikföreskrift, LTF,
2014:6. Fågelstigen
Enkelriktning

Lokala trafikföreskrifter

LTF 2014:6
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Dnr
12ubrik
2014/S 140 Lokal trafikföreskrift, LTF,
2014:7. Älvgatans parkering
Tillåten parkering

Sökbegrepp.
Lokala trafikföreskrifter

l~Tan
SBN

2014/S140 Lokal trafikföreskrift, LTF,
2014:8. Idrottsvägen
Parkeringsförbud

Lokala trafikföreskrifter

LTF 2014:8

2014/5349 Godkännande av TA-Plan
Lödöse pendelstation

Trafikanordningsplan

Torslanda entreprenad AB

Beslui
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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