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Plats och tid:
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Beslutande
och tjänstgörande ersättare

Willy Kölborg, s ordf
Siw Ericsson, s
Mikko Rautanen, s
Fredrik Johansson, m
Sven Engdahl, v
Tony Karlsson, kd
Minna Ljungberg, mp
Inge Nilsson, m
Anita Kristiansson, c

Närvarande ersättare
och övriga deltagande

Monica Levinsson, s
Lennart Johansson, s
Ingvar Arvidsson, kd §§ 33- 35
Nils Birgander, förvaltningschef
Sixten Engström, förvaltningsekonom
Lisbeth Sjöström, nämndsekreterare

Utses att justera

Anita Kristiansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Alafors 2009-03-31

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer

§§ 27 - 35

Lisbeth Sjöström
Ordförande

Willy Kölborg
Justerande

Anita Kristiansson
___________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
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Lisbeth Sjöström
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TN § 27

TN0024/09

Fordon, lätta lastbilar till Parkenheten
Upphandlingsenheten har fått i uppdrag att upphandla två st lätta lastbilar
till Parkenheten. En av lastbilarna skall vara utrustad med dubbelhytt, 4hjulsdrift, plog och saltspridare.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Eva Andersson daterad 2009-03-20.
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden antar Bilia Personbilar AB som leverantör av två
lätta lastbilar med dubbelhytt, varav den ena ska vara utrustad med 4hjulsdrift, plog och saltspridare.
2. Tekniska nämnden förklarar protokollet under förevarande paragraf
omedelbart justerat.
____
BESLUT
1. Tekniska nämnden antar Bilia Personbilar AB som leverantör av två
lätta lastbilar
med dubbelhytt, varav den ena ska vara utrustad med 4-hjulsdrift, plog
och saltspridare.
2. Tekniska nämnden förklarar protokollet under förevarande paragraf
omedelbart justerat.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 28

TN0011/09

Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden 2008
Verksamhetsåret 2008 är nu avslutat och nämndens officiella redovisning
har avlämnats till kommunens ekonomifunktion för att arbetas in i de
gemensamma årsredovisningsdokumenten.
Tekniska nämnden sammanställer därutöver efter varje avslutat
verksamhetsår ett mer detaljerat dokument, Verksamhetsberättelse
Tekniska nämnden, där det redovisas i detalj vad som inträffat under året
och hur det ekonomiska utfallet blivit. Rapporten blir ett värdefullt
”uppslagsverk” för varje nämndledamot då frågor ställs på nämndens
verksamhet.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Nils Birgander daterad 2009-03-04.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden godkänner föreliggande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2008.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden godkänner föreliggande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2008
_____
Bilagor: Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden 2008

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 29

TN0030/09

Återuppbyggnad av Furustugan
Fastighetsavdelningen har lämnat från sig ett förfrågningsunderlag för
återuppbyggnad av Furustugan till upphandlingsenheten, 16/3-2009 är sista
anbudsdag.
Fastighetsavdelningen har utformat förfrågningsunderlaget på två följande
övergripande principer:
1. Att säkerställa brandsäkerheten i byggkonstruktionen.
2. Att installera två alternativa (Solfångaranläggning och Pelletsanläggning)
energikällor.
Återuppbyggnaden finansieras för det mesta från försäkringsbolaget och
även investeringsresurser från Barn - och ungdoms förvaltning.
Ärendet kommer att redovisas på Tekniska nämndens arbetsutskott.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Javad Taeyfi 2009-03-18.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. att notera informationen
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden delegerar till Arbetsutskottet att fatta beslut om
upphandling under förutsättning att budgeten om 2 600 000 kronor
hålles.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 30

TN0041/09

Avrapportering och uppföljning av Storgårdens förskola
Bakgrund
Projektet ”Storgårdens förskola” startade 2007 och blev färdigställt februari
2008. Totala kostnaden för projektet blev 21407 tkr.
Differensen mellan för - och efterkalkylen blev 3407 tkr. Enl. en
kostnadsanalys som fastighetsavdelningen har utfört, har följande punkter
orsakat att projektet blev dyrare:
1. Förkalkylen utformades efter en uppskattning som byggdes på tidigare
projekt
(Mor Annas förskola) vilket orsakat fel i kostnadsbedömningen.
2. Entreprenad kostnaderna blev dyrare p.g.a. högkonjunktur.
3. Man missade en del kostnader i investeringsäskandet (t.ex. markarbete,
anslutningsavgifter och detaljplanskostnader).
Lärdom av detta
Fastighetsavdelningen har utformat en process som skall beskriva hur
man med hjälp av
ett systematiskt sätt hanterar ett projekt. Processen beskriver alla detaljer
från förkalkyl till slutrapportering/efterkalkyl. Fastighetsavdelningen har
lärt sig att det är viktigt att vara noggrann vid utformning av förkalkyl. Vi
har även tagit lärdom att följa upp kostnaderna noggrant under
projekteringen och även rapporterar systematisk kostnadsändring till
beställaren.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Javad Taeyfi daterad 2009-03-18.
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden noterar informationen och översänder den till
Kommunstyrelsen.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden noterar informationen och översänder den till
Kommunstyrelsen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

7(11)

Sammanträdesdatum
2009-03-26

TN § 31

TN0018/09

Ekonomiska rapporter 2009
Uppföljningrapport 1 2009
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 fr
o m 2009
upprättas av förvaltningarna och vara nämnd eller AU-behandlade innan de
beslutas i kommunstyrelsen.
Uppföljningsrapport 1 är en summarisk ekonomisk lägesrapport baserad på
ekonomiskt utfall tom februari och de prognoser för ekonomi och
verksamhetsmått som nämnderna lämnat per februari.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Sixten Engström daterad 2009-03-05.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden godkänner uppföljningsrapport 1 avseende perioden
januari- februari 2009.
_____
BESLUT
1.

Tekniska nämnden godkänner uppföljningsrapport 1 avseende
perioden januari- februari 2009.
_____

Bilagor: Uppföljningsrapport 1 2009

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 32

TN0042/09

Anställning av projekledare på VA-enheten
Väg och järnvägsprojektet tar väldigt mycket tid i anspråk för VA-enheten.
För att möta detta tidigarelades rekrytering för att ersätta
projekteringsingenjören och vi har haft dubbelbemanning ett par år.
Projekteringsingenjören gör sin sista arbetsdag första april samtidigt som
BViV bara tar mer tid i anspråk. Bland annat ska långa sträckor VAledningar läggas om på Göteborgsvägen både i Älvängen och Surte.
Samtidigt har vi ett antal stora projekt framför oss såsom dubblering
huvudvattenledning i Surte och Nol, utjämningsmagasin för dagvatten
mellan Nödinge och Nol samt inte minst separering av dagvatten i Alvhem.
I den av Tekniska nämnden antagna VA-plan 2050 står det att vi ska
dubblera utbytestakten på VA-ledningarna från 160 år till 80 år vilket också
kommer att ta mycket tid i anspråk. Det står också omnämnt i VA-planen
att för att klara detta behöver VA-enheten anställa en person till. Dagens
situation där VA-chefen får sköta stora entreprenader på ”lediga stunder” är
inte längre hållbar.
Tekniska förvaltningen vill därför anställa en projektledare som skall driva
de av våra saneringsprojekt som inte utförs i egenregi. Denna person ska
vara ansvarig för hela kedjan från inventering och undersökningar till
projektering, upphandling och utförande.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Torbjörn Andersson daterad
2009-03-18.
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden föreslås besluta att anställa en projektledare på VAenheten.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden föreslås besluta att anställa en projektledare på
VA- enheten.
_____

Justerandes sign
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TN § 33
Solenergiprogrammet Soluppgång i Väst. Kort lägesrapport och
fortsatt arbete.
Energi- och klimatrådgivare Jerker Persson från miljö- och
byggförvaltningen informerade om Solenergiprogrammet Soluppgång i
Väst. Han gav en kort lägesrapport samt talade om det fortsatta arbetet.
BESLUT
1. Tekniska nämnden noterar informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 34

TN0046/09

Deltagande i Världsnaturfondens manifestation ”Earth hour”
Världsnaturfonden har tagit initiativ till en manifestation för det globala
klimatet genom att uppmana hela världen att släcka ljuset en timme under
perioden 20.30 – 21.30 den 28 mars.
Annika Friberg, miljösamordnare i Ale kommun, har ställt frågan till KS
ordförande om kommunen skall delta i manifestationen och fått svaret att
inga övergripande beslut fattas om detta utan det är upp till varje nämnd att
besluta.
Eftersom det är en lördag kväll har kommunen inte många egna aktiviteter
igång och den största påtagliga verkan skulle i så fall vara att släcka all
gatubelysning och övrig allmän utomhusbelysning under nämnda
tidsperiod. Detta skall ställas mot den otrygghet som kommunens
medborgare kan känna samt den minskade säkerhet som ett nedsläckt
samhälle innebär.
Mot bakgrund av det ovan nämnda anser Tekniska förvaltningen att
kommunen inte skall släcka ned sin utomhusbelysning under den angivna
perioden.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Nils Birgander daterad 2009-03-20.
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar att inte släcka ned belysningen utomhus
under Earth hour.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att förorda Minna Ljungbergs förslag att
delta i manifestationen Earth Hour.
_____

Justerandes sign
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PROTOKOLL

11(11)

Sammanträdesdatum
2009-03-26

TN § 35

TN0045/09

Kostutredning 2007
Avrapportering av aktiviteter efter kostutredningen
Ale kommun lät genomföra en omfattande kostutredning 2007.
Utredningen föreslog ett antal alternativa åtgärder för att effektivisera den
totala kosthållningen i kommunen. Efter att utredningen redovisats tillsattes
en arbetsgrupp bestående av de berörda förvaltningscheferna från BUN,
VON, UKN och TN. Den analys som utfördes av gruppen resulterade i en
rapport daterad 2008-11-05 i vilken det rekommenderades att genomföra 11
aktiviteter.
Vissa av aktiviteterna skall genomföras av alla köksenheter och vissa av
enbart Kostenheten vid TN.
Vid TN:s sammanträde den 26 mars kommer kostchefen Anne-May Hugo
att göra en avrapportering av hur statusen är på de aktiviteter som
handläggs inom TN.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Nils Birgander daterad 2009-03-20.
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden noterar informationen.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden noterar informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

