PROTOKOLL

1(15)

Sammanträdesdatum
2010-01-28

Plats och tid:

Alerummet, Ale kommun
Kl 13:00 - 17:00

Beslutande

Willy Kölborg (S) ordf
Ingvar Arvidsson (KD)
Siw Ericsson (S)
Mikko Rautanen (S)
Fredrik Johansson (M)
Minna Ljungberg (MP) t.o.m kl. 16:15

Tjänstgörande ersättare

Monica Levinsson (S), ers. för Sven Engdahl
Inge Nilsson (M), ers. för Kjell Karlsson
Anita Kristiansson(C), ers. för Tony Karlsson

Närvarande ersättare

Lennart Johansson (S)
Lars-Erik Calås (AD)
Marcus Larsson (MP) t.o.m kl. 16:15

Facklig företrädare:

Tommy Jacobsson

Övriga deltagande

Ann-Britt Svedberg, stf förvaltningschef
Ulrika Johansson, nämndsekreterare
Carita Sandros, bitr. gatuchef §§ 2-3
Torbjörn Andersson, gatuchef § 4
Lars-Olof Segerdahl, renhållningschef § 5
Anja Pielström, utredningsingenjör VA § 6
Anne-May Hugo, kostchef § 7
Sixten Engström, förvaltningsekonom §§ 8-11

Utses att justera

Ingvar Arvidsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Alafors 2010-02-03

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer

2-13

Ulrika Johansson
Ordförande

Willy Kölborg
Justerande

Ingvar Arvidsson
___________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2010-02-03

Datum för anslags uppsättande

2010-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Kommunhuset Alafors

Datum för anslags nedtagande 2010-02-25

Underskrift

Ulrika Johansson
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-01-28

TN § 2

TN0173/09

Motion om ny fotbollsplan/lekyta norr om Klockarevägen i Nödinge
Motion har inkommit angående ny fotbollsplan och aktivitetsytor norr om
Klockarevägen i Nödinge.
Området ligger i närheten av Lillgårdens förskola där möjlighet för lek finns
under kvällar och helger. I angränsande bostadsområden finns flera
lekplatser och fler planeras i och med utbyggnaden av Backa Säteri.
Väster om Lillgårdens förskola är målsättningen att kunna anlägga en ny
fotbollsplan.
När detaljplaneläggning av den planerade gång- och cykelvägsförbindelsen
genom området och över Hållsdammsbäcken genomförs bör man även
hantera ytorna vid sidan om GC-vägen. Eventuellt skulle det då kunna vara
aktuellt att planera in en lekyta, som anpassas i storlek utifrån den yta som
finns att tillgå.
Med anledning av ovanstående bedömer förvaltningen att det inte är
aktuellt att iordningställa området i enlighet med motionen.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av bitr gatuchef Carita Sandros daterad
2010-01-13
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
1. Notera informationen
_____
Yrkande
Ordförande föreslår Tekniska nämnden att besluta enligt följande:
Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå
motionen.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå
motionen.
______
Exp.
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2010-01-28

TN § 3
Information om utförda tillgänglighetsåtgärder på gator och allmän
plats
Carita Sandros och Jesper Gustafsson informerar om utförda
tillgänglighetsåtgärder på gator och allmän plats.
Genomgång av utförda åtgärder i respektive samhälle. Exempel på detta är:
• Tillgänglighetsanpassning vid kommunhuset i Alafors och
medborgarhuset i Alafors. Bland annat har ledstråk till
kommunhuset och till medborgarhuset iordningsställts. Entrén vid
skolmatsalen är anpassad.
• Handikapparkeringsplatser vid Ale Arena.
• Passage för gående på Vallmovägen i Älvängen är iordningställd.
• Handikapparkeringsplats utanför idrottshallen i Skepplanda.
En del åtgärder kvarstår att utföra under 2010, ex passage från Ale
gymnasium till Ale torg vilket även medför säkrare passage till
pendelstationen.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att notera informationen.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2010-01-28

TN § 4
Information om gemensamhetsanläggningen på Södergården, Nol
Torbjörn Andersson informerar om gemensamhetsanläggningen på
Södergården i Nol.
Ärendet tog sin början under 2002 och har varit uppe i många instanser
under åren som gått. Ärendet är nu överklagat i fastighetsdomstolen och
nästa prövningsinstans är Hovrätten.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att notera informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2010-01-28

TN § 5
Information om nedskräpningen på våra återvinningsstationer
Lars-Olof Segerdahl informerar om nedskräpningen på
återvinningsstationer och hur det kommer sig att det skräpas ner på dessa.
Information om den organisation och logistik som styr hämtning på
återvinningsstationerna i kommunen. Det finns avtal med
underentreprenörer, som reglerar detta.
Kärlen ska numera tömmas när de är helt fyllda och då stämmer inte den
körningslogistiken som följs nu. Det blir ofta fullt innan de ska tömmas och
då läggs skräpet bredvid. Extra körningar behövs för att samla ihop det
skräp som läggs bredvid återvinningsstationerna. Förvaltningen arbetar med
olika åtgärder för att komma till rätta med detta.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att notera informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2010-01-28

TN § 6

TN0182/09

Information om inventering av klimatkänsliga pumpstationer
Behovet av klimatklassificera känsligheten hos pumpstationerna framkom
genom arbetet med VA-plan (VA2050).
Då många av pumpstationerna är placerade i närheten av vattendrag och
Göta Älv kommer eventuell framtida höjning av vattennivån, att utsätta
pumpstationerna för störningar.
Det finns ett antal pumpstationer som är känsliga för dessa störningar.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av utredningsingenjör Anja Pielström
daterad 2009-12-30
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
1. Notera informationen
_____
Yrkande
Ordförande föreslår tekniska nämnden enligt följande:
Tekniska nämnden beslutar att notera informationen.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att notera informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2010-01-28

TN § 7

TN0057/09

Redovisning av projekt - Kyld mat Björkliden
2007 gjordes en kostutredning i kommunen och utifrån den utredningen
gavs i uppdrag att se över möjligheten att utveckla kyld matsystem inom
äldreomsorgen. Björkliden är utsedd att ingå i projektet. Kyld mat innebär
färdiglagad mat som återuppvärms.
Projektet bygger på erfarenhet bland annat från Uddevalla och Stockholm
där man undersökt hur man kan förbättra matsituationen för våra äldre på
äldreboendena.
Metoden har byggt på att man i storköket kyler ner maten, som sedan värms
och kompletteras med på plats tillagad mat. Projektet vill belysa hur man
med omfördelning av personal och kostnader kan både minska matsystem i
storkök och förbättra matsituationen för de äldre.
Projektet v 38 – 39 2009 på Björklidens särskilda boende har initierats och
bekostats av Kostenheten vid Tekniska förvaltningen.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av kostchef Anne-May Hugo daterad
2009-12-28
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
1. Notera informationen
2. Översända utvärderingen till Vård & Omsorg
_____
Yrkande
Ordförande föreslår tekniska nämnden att besluta enligt följande:
• Tekniska nämnden beslutar att notera informationen
• Tekniska nämnden beslutar att översända utvärderingen till Vård &
Omsorg
• Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningschef och kostchef i
uppdrag att i samråd med vård- och omsorgsförvaltningen diskutera
förslag till fortsatt arbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2010-01-28

forts. TN § 7
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att notera informationen.
2. Tekniska nämnden beslutar översända utvärderingen till Vård- och
omsorgsnämnden.
3. Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningschef och kostchef i
uppdrag att i samråd med vård- och omsorgsförvaltningen diskutera
förslag till fortsatt arbete.
_____
Exp.
Vård och Omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-01-28

TN § 8

TN0168/09

Uppföljning av mål 3.2.2 och 9.2.2 i budget med nämndplan år 2009
3.2.2

Undersöka möjligheten och kostnaderna för kommunen att driva
separata bilpooler för kommuninnevånare samt

9.2.2

Undersöka möjligheten för kommunanställda att använda sig av
kommunens
bilpool på kvällar och helger

Vad gäller möjligheten för kommunen att driva bilpool för
kommuninnevånare så har det efter intensivt sökande på internet och
telefonkontakt med flera kommuner inte i något fall framkommit att en
kommun driver bilpool för kommuninnevånare i egen regi. Däremot
förekommer det att någon eller några av kommunens bilar upplåts till
kommuninnevånare då kommunens bilpool upphandlats av extern operatör.
Förvaltningen föreslår att möjligheten att upphandla bilpoolen externt
undersöks närmare då kommunadministrationen finns samlad i Nödinge.
Innan dess föreslås av såväl praktiska som ekonomiska skäl ingen
utlåning/uthyrning av bilpoolsbilarna.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Sixten Engström
daterad 2010-01-06
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
1. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att notera informationen.
_____
Yrkande
Ordförande föreslår att tekniska nämnden beslutar att notera
informationen.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att notera informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2010-01-28

TN § 9

TN0005/10

Årsbokslut 2009
Förvaltningschef och ekonom föredrar ärendet gemensamt.
Verksamhetsåret 2009 är avslutat och den centrala ekonomiavdelningen har
skickat ut anvisningar för hur årsboksluten för kommunens förvaltningar
skall upprättas. Enligt dessa anvisningar skall varje förvaltning göra en kort
sammanfattning av nämndens verksamhet under året samt en kort
redovisning av det ekonomiska utfallet.
Samråd/samverkan
Samråd vid upprättandet har skett mellan samtliga enhetsansvariga,
förvaltningsekonomen och förvaltningschefen.
Genomgång av nämndplanen och av de mål i nämndplanen som är
uppfyllda, är på gång att bli uppfyllda och de som inte har blivit uppfyllda
under året.
Genomgång av kommunens miljömål i bokslut 2009. Uppföljning görs
genom att nämnderna gör en bedömning om målen kommer att nås inom
utsatt tidsperiod. Exempel på mål är: minskad energiförbrukning,
användning i första hand av bilpool – kollektivtrafik.
Tekniska nämndens miljöarbete sträcker sig på grund av den
mångfacetterande verksamheten över flera områden. Ex byte av
uppvärmningssystem i äldre byggnader, ett miljövänligare bränslealternativ
som testats på Sörmossens arbetsfordon.
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden godkänner årsbokslutstexten för 2009.
______
Yrkande
Ordförande föreslår Tekniska nämnden att besluta enligt följande:
• Tekniska nämnden godkänner årsbokslutstexten för 2009.
BESLUT
1. Tekniska nämnden godkänner årsbokslutstexten för 2009
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-01-28

TN § 10

TN0176/09

Ombudgetering av investeringsanslag
Efter genomgång av 2009 års investeringsutfall föreslås ombudgetering
enligt bifogad bilaga.
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att hos Kommunstyrelsen
begära att få redovisade investeringsanslag om 44,7 Mkr överförda till 2010.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Sixten Engström
daterad 2010-01-06
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
1. Notera informationen
_____
Yrkande
Ordförande föreslår Tekniska nämnden besluta att hos Kommunstyrelsen
begära att få redovisade investeringsanslag om 44,7 Mkr överförda till 2010.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära att få
redovisade investeringsanslag om 44,7 Mkr överförda till 2010.
_____
Exp.
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-01-28

TN § 11

TN0177/09

Investeringsplan 2011 - 2015
Efter genomgång av kommande investeringsbehov har en sammanställning
gjorts. I sammanställningen kommenteras varje investering kortfattat.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Sixten Engström
daterad 2010-01-26
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
1. Notera informationen.
_____
Yrkande
Ordförande föreslår Tekniska nämnden besluta att hos Kommunstyrelsen
begära att få investeringsmedel för åren 2011 – 2015 enligt redovisad
investeringsplan.
Fredrik Johansson (M) anmäler att han avstår från att delta i beslutet.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära att få
investeringsmedel för åren 2011 – 2015 enligt redovisad investeringsplan.
______
Exp.
Kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 12
Anmälan av delgivningar
1. Protokollsutdrag VON 2009-12-15 § 171 Ombyggnad av boende inom
funktionshinder.
2. Protokollsutdrag KF 2009-12-14 § 209 Renhållningstaxa 2010 och tills
vidare.
3. Protokollsutdrag MBN 2009-12-10 Krokstorp 2:11 Ansökan om
bygglov för paviljonger samt rivning av befintligt bostadshus.
4. Protokollsutdrag MBN 2009-12-10 § 217 Ändring av detaljplan för Nol
13:1 – antagande.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att notera kursen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-01-28

TN § 13
Anmälan av kurser
1. 1. Rehabiliteringens lagar – rättspraxis.Konferens den 2 – 3 februari i
Stockholm.
Arr: Metodicum.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att notera informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

