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Redovisning av delegeringsbeslut
Informationsärende: Handlingsplan för 2015 och nämnddag
Informationsärende: Farthindret Mushrooms
Informationsärende: Hastighetsöversyn Östra Mölndal
Förslag till yttrande över förslag om harmonisering av färdtjänstregler
Informationsärende: ECOWAS
Förslag till anläggning för uppsamling och fackling av deponigas på Kikås
avfallsanläggning
Begäran om igångsättning av investeringsanslag för hushållsnära insamling,
omlastning
Förslag till revidering av taxa för Mölndals stads allmänna vatten- och
avloppsanläggningar avseende avgiftsnivåer 2015
Avgift för köp av dricksvatten avseende Härryda kommun
Rapport från verksamhet
Anmälan om deltagande i sammanträde
Val av ledamot och ersättare i Tekniska nämnden
Övriga ärenden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§1
Redovisning av delegeringsbeslut

Tekniska nämndens beslut
Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.

Ärendet
Enligt tekniska nämndens delegeringsordning, den 15 september 2014, § 56, anmäls följande beslut:
14
Anskaffning av varor, tjänster och entreprenader inom budget och gällande
upphandlingspolicy
Beslut § D 2 - 3/2015
18
Yttrande till byggnadsnämnden över enkelt planförfarande
Beslut § D 1/2015
32
Beslut och yttrande avseende undantag enligt 13 kap 3 § Trafikförordningen
Beslut § 1, 10/2015
33
Beslut avseende föreskrifter enligt 10 kap 14 § Trafikförordningen
Beslut § 316/2014
34
Beslut avseende tillfälliga regleringar genom lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap 1 och 3 §
Trafikförordningen
Beslut § 315, 317-19/2014
35
Beslut avseende särskilda undantag för rörelsehindrade enligt 13 kap 8 § Trafikförordningen
Beslut § 2-9, 11-14/2015
37 Beslut om tillstånd för färdtjänst, enligt lagen om färdtjänst
Beslut § Ft 1035, 1037-38, 1040-41, 1043-50, 1052-57, 1059-64, 1066-71, 1073-74/2014, 1-3, 5-14,
16-18, 20-27, 29-32, 34-35, 38-48, 51-57/2015
38
Beslut om tillstånd för färdtjänst, enligt lagen om riksfärdtjänst
Beslut § Ft 1036, 1039, 1042, 1051, 1058, 1065, 1072/2014, 4, 15, 19, 28, 33, 36-37, 49-50/2015
40
Beslut om nyttoparkeringstillstånd enligt 13 kap 4 § Trafikförordningen
Beslut § F 1-21/2015

Förslag till beslut
Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.
Expedieras till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2
Informationsärende: Handlingsplan för 2015 och nämnddag
Göran Werner, teknisk chef informerar om handlingsplan för 2015 och
informerar om förslag på nästa nämnddagar, 30 och 31 mars 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3
Informationsärende: Farthindret Mushrooms
Ulf Bredby och Henrik Granlöf informerar om vilka för- och nackdelar farthindret
har och när dessa förslagsvis ska anläggas samt vilka alternativ som finns.
Presentation av utvärdering av hastigheterna över farthindren.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
5

MÖTESPROTOKOLL
Tekniska nämnden
Mötesdatum
2015-02-02

§4
Informationsärende: Hastighetsöversyn Östra Mölndal
Ulf Bredby och Henrik Granlöf presenterar utvärdering av de nya hastighetsgränserna i
östra Mölndal.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6
Informationsärende: ECOWAS
Andreas Svendsen informerar om projektet ECOWAS.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 5

Förslag till yttrande över förslag om harmonisering av
färdtjänstregler (TEN 480/14)
Tekniska nämndens beslut
Tekniska förvaltningen tillstyrker GR:s förslag på harmonisering av färdtjänstregler, med förbehållet
att reseområdet vad gäller arbetsresor ska få beslutas av respektive kommun.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-12-23 skickas som eget yttrande till
kommunstyrelsen.
Ärendet
GR:s förbundsstyrelse har på remiss till medlemskommunerna skickat ett förslag till
harmonisering av kommunernas färdtjänstregler. Förslaget innebär att reseområdet minst ska
innefatta samtliga kommuner i GR, med undantag för Kungsbacka. Vidare föreslås att taxan
för en färdtjänstresa inte får överstiga västtrafiks baspris med ett påslag av 60 %.
Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till förslaget eftersom en viss harmonisering av
reglerna inom GR bedöms vara ett första steg mot en önskvärd övergång till länsfärdtjänst. Det
vill säga där Västra Götalandsregionen tar över ansvaret för färdtjänst från kommunerna i
samband med en skatteväxling, motsvarande det som skett för kollektivtrafiken. Först då kan
en fullständig harmonisering av färdtjänsten ske inom hela länet.
Tekniska förvaltningen anser dock att ett utvidgat reseområdet inte per automatik ska gälla
även för arbetsresor, utan detta ska få beslutas av respektive kommun.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-12-23 skickas som eget yttrande till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag


Utredning, Genomsnitt färdtjänstavgifter GR-kommunerna



Bilaga, sammanställning av priser med och utan Göteborg.



Yttrande över förslag om harmonisering av färdtjänstregler, KS 472/14

•

Utdrag ur protokoll (§ 306) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26
september 2014 på Nääs fabriker, Lerums kommun.
Förslag om harmonisering av färdtjänstregler

•

Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Expedieras till
Tekniska förvaltningen och kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7
Förslag till anläggning för uppsamling och fackling av deponigas på
Kikås avfallsanläggning (TEN 366/14)
Tekniska nämndens beslut
Införa uppsamling och fackling av deponigas på Kikås avfallsanläggning som en del av
sluttäckningen.

Ärendet
Deponigas är en typ av biogas som bildas i deponier när avfall bryts ner under syrefattiga
förhållanden. Gasen utgörs till ca 50 % av metan, som är en växthusgas med 25 gånger
större klimatpåverkan än koldioxid. Enligt Länsstyrelsens beslut om godkännande av
avslutningsplanen för Kikås deponin ska ett avledningssystem för deponigas anläggas så att
sluttäckningen inte äventyras och så att olyckor förhindras. Avsikten är att omhänderta
deponigasen. Detta innebär att gasbrunnar kopplas samman till ett ledningssystem som
trycksätts, varefter gasen leds till en central station där den omhändertas genom fackling med
mätning av gasflöde och -koncentration.

Förslag till beslut
Införa uppsamling och fackling av deponigas på Kikås avfallsanläggning som en del av
sluttäckningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag
• Förslag till anläggning för uppsamling och fackling av deponigas på Kikås avfallsanläggning

Expedieras till
Tekniska förvaltningen och Jonas Larsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8
Begäran om igångsättning av investeringsanslag för hushållsnära
insamling, omlastning (TEN 467/14)
Tekniska nämndens beslut
Föreslå kommunstyrelsen att besluta om igångsättning av post 48 Hushållsnära insamling,
omlastning enligt Investerings- och exploateringsbudget/plan 2015-2017, Återvinning och
avfall.
Ärendet
Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat att införa fastighetsnära insamling av avfall
från villor i Mölndal. Detta innebär att 12 fraktioner avfall samlas in i kommunal regi. För
att kunna införa fastighetsnära insamling från och med juni 2015 önskar tekniska
förvaltningen tillstånd för igångsättning av investeringsanslag för hushållsnära insamling,
omlastning.
Förslag till beslut
Föreslå kommunstyrelsen att besluta om igångsättning av post 48 Hushållsnära insamling,
omlastning enligt Investerings- och exploateringsbudget/plan 2015-2017, Återvinning och
avfall.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag


Begäran om igångsättning av investeringsanslag för hushållsnära insamling, omlastning

Expedieras till
Tekniska förvaltningen och Jonas Larsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 9
Förslag till revidering av taxa för Mölndals stads allmänna vattenoch avloppsanläggningar avseende avgiftsnivåer 2015 (TEN 352/14)
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en höjning av
brukningsavgiften inom VA-taxan enligt taxebilaga B, daterat den 15 januari 2015. För den
fasta avgiften föreslås olika höjning beroende på typ av abonnemang. Den rörliga avgiften
föreslås bli 17,80 kronor per kubikmeter vatten exklusive moms. Dagvattenavgiften blir
enligt förslaget 78 kronor per tariffenhet.
Tekniska nämnden föreslår att nya avgifter börjar gälla från och med den 1 april 2015.
Ärendet
Nuvarande brukningsavgift för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning
antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2014 § 19 att gälla från och med den 1 april
2014.
Avgiften till GRYAAB har för 2013 varit 19,9 miljoner kronor och för 2014 bedöms
avgiften uppgå till 21,7 miljoner kronor enligt underlag från GRYAAB. För 2015 föreslås
avgiften för Mölndal att uppgå till 22,3 miljoner kronor. I samband med planerade
investeringar vid Ryaverket har GRYAAB annonserat en höjning av kostnaden från 2016.
Om avgiftsfördelningen följer samma modell som nu förväntas avgiften för Mölndal då att
bli 24,1 miljoner kronor.
Behovet av underhåll av kommunens ledningsnät har ökat de senaste åren i takt med
stigande ålder på ledningar och anläggningar. Andra omständigheter som också påverkar
underhållsbehovet är klimatförändringar med ökande nederbörd och att samhällets krav ökar
avseende att minska driftstörningar i form av inläckage av tillskottsvatten till
spillavloppsnätet och bräddningar av orenat avloppsvatten. För verksamheten innebär detta
ett ökat behov av inventeringar och undersökningar, av i första hand kommunens
avloppsanläggning, och därefter underhållsåtgärder eller reinvesteringar. Med ökade insatser
i undersökningar av avloppsledningsnätet får vi löpande underlag för mindre och akuta
åtgärder som vidtas omgående samt underlag till en förnyelseplan för långsiktig planering
avseende åtgärder och reinvesteringar. Under 2014 har vi bytt många fler ventiler på
vattenledningsnätet och planen är att fortsätta ha en hög utbytestakt av ventiler för att
säkerställa ett driftsäkert system. Vi har även ökat resurserna för aktivt läcksökande och vid
behov gjort akut reparation alternativt utfört eller planerat omläggning respektive
renovering av vattenledningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Verksamheten gav under 2012 och 2013 ett överskott på 7,2 miljoner kronor, vilket
överförts till 2014 som en skuld till VA-kollektivet. En skuld till kollektivet ska enligt
vattentjänstlagen användas inom tre år. Skulden till VA-kollektivet kommer att minska med
årets ökade insatser i VA-anläggningen, främst i form av underhållsåtgärder i
vattendistributionsnätet, samt ett planerat underskott i samband med att taxan för 2014
fastställdes.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en höjning av
brukningsavgiften inom VA-taxan enligt taxebilaga B, daterat den 15 januari 2015. För den
fasta avgiften föreslås olika höjning beroende på typ av abonnemang. Den rörliga avgiften
föreslås bli 17,80 kronor per kubikmeter vatten exklusive moms. Dagvattenavgiften blir
enligt förslaget 78 kronor per tariffenhet.
Tekniska nämnden föreslår att nya avgifter börjar gälla från och med den 1 april 2015.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag
• Förslag till revidering av taxa för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggningar

avseende avgiftsnivåer 2015, tjänsteskrivelse daterad 2 februari 2015

Expedieras till
Kommunstyrelsen och tekniska förvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Avgift för köp av dricksvatten avseende Härryda kommun (TEN
18/15)
Beslut
Avgiften för Härryda kommun för köp av dricksvatten är 3,83 kr per kubikmeter plus
moms som ska gälla från den 1 april 2015.

Ärendet
Härryda köper dricksvatten från Mölndal vid behov då den egna produktionen inte kan täcka
kommunens behov av dricksvatten. Avtal om leverans av vatten finns daterat den 6 oktober
2010 (dnr 709/10). Ärendet avser justering av avgift från den 1 april 2015, eller snarast
möjligt, till 3,83 kr/m3 plus moms.

Förslag till beslut
Avgiften för Härryda kommun för köp av dricksvatten är 3,83 kr per kubikmeter plus
moms som ska gälla från den 1 april 2015.

Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag


Avgift för köp av dricksvatten avseende Härryda kommun

Expedieras till
Härryda kommun och tekniska förvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
13

MÖTESPROTOKOLL
Tekniska nämnden
Mötesdatum
2015-02-02

§ 11
Rapport från verksamhet

Dagens sammanträde
Göran Werner, teknisk chef, informerar om aktuella verksamhetsfrågor från
sammanställningsdokumentet ”Rapport från verksamheten”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Deltagande i konferens/sammanträden/utbildningar

Tekniska nämndens beslut
Deltagande i redovisade möten godkänns som förrättning.
Anmälda möten, seminarier, kurser etc.
Tekniska nämndens presidium
Den 27 januari 2015, kl. 11:00 – 11:30
Christer Brattås (M), Peter Berg Johnsson (KD)
KS- kollektivtrafik resande 2035
Den 28 januari 2015, kl. 13:00 – 13:40
Christer Brattås (M), Peter Berg Johnsson (KD)
REKO
Den 2 februari 2015, kl. 13 - 14.15
Christer Brattås (M)
Den 2 februari 2015, kl. 13 - 14.30
Shahla Alamshahi (S)
ECOWAS, studieresa Abegondo Spanien
21 januari till 25 januari 2015, 04.15 - 23.00
Peter Berg Johnson (KD), Shahla Alamshahi (S)

Expedieras till
Kristina Ericsson, Löneenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13
Val av ledamot och ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott
Tekniska nämndens beslut
Ledamöter
Peter Berg Johnson (KD)
Christer Brattås (M)
Shahla Alamshahi (S)
Ersättare
Jan-Ove Berg (S)
Hans Lundin (MP)
Bengt Hedberg (M)
Ordförande
Peter Berg Johnson (KD)
Vice ordförande
Christer Brattås (M)
Ärendet
Enligt reglementet för tekniska nämnden är ordförande och vice ordförande i
nämnden också ordförande och vice ordförande i arbetsutskottet och därmed
även ledamöter i arbetsutskottet. Arbetsutskottet består av 3 ledamöter och
således ska ännu en person till utses. Shahla Alamshahi (S) föreslås. Som
ersättare föreslås följande personer:
Jan-Ove Berg (S)
Hans Lundin (MP)
Bengt Hedberg (M)
Beslutsgång
Ordförande frågar om Shahla Alamshahi (S) kan väljas till ledamot i
tekniska nämndens arbetsutsskott och finner att så sker. Ordföranden frågar
sedan om föreslagna ersättare kan väljas och finner att så sker.

Expedieras till
De valda, Löneenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14
Övriga ärenden

Tekniska nämndens beslut
Tony Björkberg väljs som ny ansvarig för kontakten med NTF.

Ärendet
Förslag att Tony Björkberg väljs som ny ansvarig för kontakten med NTF. Tidigare var Rolf
Claesson ansvarig men han har avgått som ersättare i tekniska nämnden.
Förslag till beslut
Tony Björkberg väljs som ny ansvarig för kontakten med NTF.

Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till
Tony Björkberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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