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Ingvar Arvidsson (KD)
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Sven Engdahl (V)
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Kjell Karlsson (FP)
Minna Ljungberg (MP)
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Inge Nilsson (M)
Monica Levinsson (S)
Anita Kristiansson(C)
Lennart Johansson (S)
Marcus Larsson (MP)
Ann-Britt Svedberg, stf förvaltningschef
Sixten Engström, förvaltningsekonom
Marie Greger, nämndsekreterare
Eva Andersson, upphandlare
Javad Taeyfi, fastighetschef
Tommy Jacobsson, kommunal

Utses att justera

Kjell Karlsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Alafors 2010-03-16

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer

§§ 15-24

Marie Greger
Ordförande

Willy Kölborg
Justerande

Kjell Karlsson
___________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-11

Datum för anslags uppsättande

2010-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Kommunhuset Alafors

Underskrift

Marie Greger

Datum för anslags nedtagande 2010-04-07
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Sammanträdesdatum
2010-03-11

TN § 15

TN0155/09

Kompakttraktor till Parken
Upphandlingsenheten har fått i uppdrag att upphandla en kompakttraktor
utrustad med frontlastare, saltspridare och vikplog till Parken.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Eva Andersson daterad 2010-02-22
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden antar Gillhoms Maskiner AB som leverantör av en
kompakttraktor till Parken
2. Tekniska nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden antar Gillholms Maskiner AB som leverantör av en
kompakttraktor till Parken
2. Tekniska nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-03-11

TN § 16

TN0178/09

Upphandling lätt lastbil, Parken
Upphandlingsenheten har fått i uppdrag att upphandla en lätt lastbil med
dubbelhytt, 4-hjulsdriven och utrustad med plog till parkenheten.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Eva Andersson daterad 2010-02-25
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden antar CMS Group/Bert Gustavsson Bil AB som
leverantör av ny lätt lastbil med dubbelhytt, 4-hjulsdriven och utrustad
med plog till parkenheten
2. Tekniska nämnden förklarar paragrafen för omedelbart justerad
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden antar CMS Group/Bert Gustavsson Bil AB som
leverantör av ny lätt lastbil med dubbelhytt, 4-hjulsdriven och utrustad
med plog till parkenheten
2. Tekniska nämnden förklarar paragrafen för omedelbart justerad
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-03-11

TN § 17
Information om snöröjning
Fastighetschef Javad Taeyfi informerar om snöröjningen av kommunala
byggnader.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-03-11

TN § 18

TN0162/09

Revidering av Ale kommuns inköpspolicy och riktlinjer för inköp
Ale kommuns nuvarande policy för upphandling reviderade senast genom
ett beslut av Kommunfullmäktige den 13 december 2004, § 15. Därefter har
Kommunfullmäktige, den 23 april 2007, § 67, beslutat att bifalla motion KS
115/06 om social hänsyn vid upphandling. Genom detta beslut har
Upphandlingsenheten fått i uppdrag att utarbeta riktlinjer för socialt
hänsynstagande vid upphandlingar. Ytterligare en motion angående socialt
ansvar har inkommit på remiss till Tekniska nämnden. Denna remiss
besvarades av Tekniska nämnden den 17 december 2009.
I syfte att införa riktlinjer avseende socialt hänsynstagande vid kommunens
upphandlingar, har upphandlingsenheten under hösten 2009 gått igenom
det nuvarande policydokumentet samt riktlinjerna för inköp. Vid denna
översyn framkom att båda dokumenten var i behov av en större revidering.
Till Tekniska nämndens möte den 17 december 2009 redovisade
upphandlingsenheten ett förslag på reviderad policy och riktlinjer med bl.a.
nya skrivningar om ekonomisk brottslighet, sociala hänsyn och etiska krav
samt konsekvenserna av att inte följa lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling (LOU). Upphandlingsenheten förslog vidare en justering av
riktvärdena för direktupphandling samt nya namn för dokumenten.
Tekniska nämnden beslutade vid mötet den 17 december 2009 att
återremittera ärendet för att förtydliga definitionerna avseende etisk- och
miljömärkning samt uppföljning och utredning. Vidare önskade nämnden få
ett bättre underlag avseende de ekonomiska konsekvenserna. En handling
som stöd i det fortsatta arbetet lämnades in av majoritetspartierna.
Med utgångspunkt i Tekniska nämndens beslut den 17 december 2009 har
upphandlingsenheten gjort justeringar i de skrivningar som tidigare
presenterats för Tekniska nämnden.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av upphandlingschef Catarina Pernheim
daterad 2010-03-02
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden godkänner föreslagna ändringar i kommunens
nuvarande inköpspolicy och riktlinjer för inköp och överlämnar ärendet
till kommunfullmäktige för antagande
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

7(13)

Sammanträdesdatum
2010-03-11

TN § 18

TN0162/09

BESLUT
1. Tekniska nämnden godkänner föreslagna ändringar i kommunens
nuvarande inköpspolicy och riktlinjer för inköp och överlämnar ärendet
till kommunfullmäktige för antagande
_____
Protokollsanteckning:
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige avgör i vilken
omfattning man vill genomföra motionens intentioner.
Tekniska nämnden har ingen möjlighet att handla etiskt och/eller
miljömässigt i större utsträckning än nu varför genomförandet måste
finansieras centralt.

Bakgrund
Ale kommuns nuvarande policy för upphandling reviderade senast genom
ett beslut av Kommunfullmäktige den 13 december 2004, § 158, Därefter
har Kommunfullmäktige, den 23 april 2007, § 67, beslutat att bifalla motion
KS 115/06 om social hänsyn vid upphandling. Genom detta beslut har
upphandlingsenheten fått i uppdrag att utarbeta riktlinjer för socialt
hänsynstagande vid upphandlingar.
Nya dokumentnamn
I slutet av 2006 bytte inköpsenheten namn till upphandlingsenheten.
Motsvarande namnändring har inte gjorts för tidigare tagna policydokument
och riktlinjer, utan dessa har kvar benämningen inköp istället för
upphandling.

Ärendet expedieras efter beslut till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-03-11

TN § 19

TN0003/10

Ekonomiska rapporter 2010
Under året kommer fem uppföljningsrapporter samt en samlad uppföljning
vid årets slut
i samband med bokslutet att presenteras för nämnden.
Enligt ekonomistyrreglerna i Strategisk plan skall uppföljningsrapporterna f
r o m 2009
upprättas av förvaltningarna och vara nämnd-/aubehandlade innan de
beslutas i kommunstyrelsen.
Uppföljningsrapport 1 är en kort summarisk lägesrapport baserad på
ekonomiskt utfall t.o.m. februari och de prognoser för ekonomi och
verksamhetsmått som nämnden lämnar per februari.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Sixten Engström
daterad 2010-02-15
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden godkänner Uppföljningsrapport 1
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden godkänner redovisning av Uppföljningsrapport 1
2. Tekniska nämnden beslutar översända Uppföljningsrapport 1 till
Kommunstyrelsen
3. Tekniska nämnden beslutar att det befarade underskottet för
parkenheten och räddningstjänsten täcks av förväntat överskott inom
administration/nämnd och från skogsfastigheter. För fastighets del
begär vi hos KS att få överskrida budget med de 1.8 mkr som
snöröjningen belastat resultatet med. Några andra möjligheter att göra
besparingar finns inte inom fastighet om man inte skall skära i planerat
underhåll vilket leder till oönskade långsiktiga ekonomiska
konsekvenser.
_____
Expedieras efter beslut till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-03-11

TN § 20

TN0176/09

Ombudgetering av investeringsanslag
Vid nämndsammanträdet 2010-01-28 begärdes att få investeringsanslag om
44,7 mkr överförda till 2010.
Efter genomgång av 2010 års investeringsbehov har framkommit behov av
ytterligare
100 000 kr för investering i miljöcontainer för farligt avfall vid
driftsavdelningens förråd i Älvängen.
Föreslår därför att ytterligare 100 000 kr från 2009 ombudgeteras till 2010.
Detta genom att 900 676 kr från investering tillgänglighetsanpassning gator
(6089) ombudgeteras istället för tidigare begärda 800 676.
Totalsumman som önskas få ombudgeterad till 2010 uppgår därmed till
44,8 mkr.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Sixten Engström
daterad 2010-02-15
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden begär hos KS att få höja ombudgeterat beloppet för
investering tillgänglighetsanpassning gator (6089) från 800 676 till 900
676 kr för att kunna investera i för driftsavdelningen i Älvängen
nödvändig miljöcontainer för farligt avfall. Totalsumman som önskas få
ombudgeterad till 2010 uppgår därmed till 44,8 mkr.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden begär hos KS att få höja ombudgeterat beloppet för
investering tillgänglighetsanpassning gator (6089) från 800 676 till 900
676 kr för att kunna investera i för driftsavdelningen i Älvängen
nödvändig miljöcontainer för farligt avfall. Totalsumman som önskas få
ombudgeterad till 2010 uppgår därmed till 44,8 mkr.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2010-03-11

TN § 21
Invigning av Surte brandstation
Ordförande Willy Kölborg informerar om invigningen av Surte
brandstation 2010-03-31.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-03-11

TN § 22

TN0033/10

Earth Hour 2010
Värdsnaturfonden inbjuder kommunerna att medverka i Earth Hour 2010
som går av stapeln 27/3 20.30-21.30. Earth Hour är en världsomspännande
klimatmanifestation som går ut på att släcka så mycket lampor som möjligt
världen över. Ksau har beslutat att Ale kommun ska vara med och gett
tekniska förvaltningen i uppdrag att släcka på lämpliga platser.
Gatuavdelningen anser att nedsläckning under Earth Hour är en viktig
symbolhandling och vill därför släcka ner större delen av kommunens
vägbelysning. Samråd har också skett med fastighetsavdelningen som
förklarat sig villiga att släcka ner lämpliga kommunala fastigheter.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av gatuchef Torbjörn Andersson daterad
2010-03-11
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar släcka ner större delen av kommunens
vägbelysning och lämpliga kommunala fastigheter under Earth Hour
2010
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar släcka ner större delen av kommunens
vägbelysning och lämpliga kommunala fastigheter under Earth Hour
2010
_____

Expedieras efter beslut till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-03-11

TN § 23
Anmälan av kurser
1. Kommunal juridik för tjänstemän och förtroendevalda
2. Brand2010 – Politikerprogram
3. Juridisk översiktsutbildning
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-03-11

TN § 24
Anmälan av delgivningar
5. KF § 189 – Rapport från ortsutvecklingsmöten hösten 2009
6. KF § 210 – VA –taxa 2010
7. KF § 13 – Hyresavtal LSS boende i Nödinge
8. KF § 12 – Investeringsanslag för utökning av Arbetsmarknadsenhetens
verksamhet
9. Yttrande angående förslag till Vindbruksplan – Lilla Edets kommun
10. KS § 32 – Samråd angående förslag till Vindbruksplan – Lilla Edets
kommun
11. Ksau § 1 – Informationsärende, Internkontroll
12. Ksau § 24 – Earth Hour 2010
13. Ksau § 26 – Uppdrag åt Tekniska nämnden att besvara remissen
angående Avfallsplan för Göteborgsregionen, A2020
14. VON § 15 – Remiss – kostprogram
15. VON § 14 – Ombyggnad av boende inom funktionshinder
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

