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Sammanträdesdatum
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TN § 74

TN0076/09

Elupphandling
Ale kommun och Alebyggen AB deltar i den samordnade upphandling av
elkraft som SKL Kommentus AB genomfört. SKL Kommentus har
sammanställt de anbud som är aktuella för kommunen och Alebyggen AB
och det är nu kommunens uppgift att besluta om leverantör, avtalstid /1, 2
eller 3 år) och inköpsmodell (rörligt pris, fast pris eller successiv
prislåsning).
Valet av leverantör beror på vilken inköpsmodell kommunen väljer.
Anledningen är att urvalskriteriet för leverantör är lägsta påslag (arvode) och
påslaget för de olika leverantörerna varierar beroende på inköpsmodell.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Catarina Pernheim daterad 2009-08-19.
Tekniska förvaltningens Beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar att välja den inköpsmodell som innebär fast
pris.
2. Tekniska nämnden beslutar att teckna ett tvåårigt avtal med
Kraft&Kultur i Sverige AB med avtalsstart 2010-01-01.
3. Tekniska nämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att välja den inköpsmodell som innebär fast
pris.
2. Tekniska nämnden beslutar att teckna ett treårigt avtal med
Kraft&Kultur i Sverige
AB med avtalsstart 2010-01-01.
3. Tekniska nämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 75

TN0094/09

Upphandling av pellets
Upphandlingen avser ramavtal för leverans av Pellets till Driftkontoret.
Ramavtalet skall gälla 2009-09-01 – 2011-08-31 med möjlighet till
förlängning två år med ett år i taget.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Eva Andersson daterad 2009-05-29.
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden antar Lantmännen Agroenergi AB som leverantör av
pellets till Driftkontoret.
2. Avtalsperoden är 2009-09-01 – 2011-08-31 med möjlighet till
förlängning två år med ett år i taget.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden antar Lantmännen Agroenergi AB som leverantör av
pellets till
Driftkontoret.
2. Tekniska nämnden beslutar att avtalsperoden är 2009-09-01 – 2011-0831 med möjlighet till förlängning två år med ett år i taget.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 76
Val av justerare och tid för justering
Till att justera protokollet valdes Ingvar Arvidsson.
Plats: Kommunhuset Alafors
Tid: Onsdagen den 26/8 kl. 08.15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 77

TN0092/09

Omdisponering av investeringsanslag till renovering av
köksverksamhet
Kostenheten önskar omdisponera en del av investeringsanslag från
köksutrustning till renovering av köksverksamhet. Köket är i behov av att
rätta till miljöproblem med mögel på väggar som uppstår mellan varm och
kall luft. I renoveringen åtgärdas det mögel som nu finns och förebyggs
fortsatt förekomst. Kostenheten begär att 400 000 kronor omdisponeras
från köksutrustning till renovering av kök.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Ann-May Hugo daterad 2009-06-17.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar att begära godkännande av
Kommunstyrelsens arbetsutskott för att få omdisponera 400 000 kronor
av investeringsanslag köksutrustning till renovering av köksverksamhet.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att begära godkännande av
Kommunstyrelsens arbetsutskott för att få omdisponera 400 000
kronor av investeringsanslag köksutrustning till renovering av
köksverksamhet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 78

TN0106/08

Inrättande av Servicedeklarationer inom Tekniska nämndens
ansvarsområdet
Inrättande av servicedeklaration för gata/parkavdelningen
Förslaget till servicedeklaration för gata/parkavdelningen har arbetats fram
efter samråd med berörda verksamhetschefer samt efter en förberedande
behandling i Tekniska nämnden.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Claes Jenninger daterad 2009-08-12.
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden föreslås besluta att anta servicedeklarationen för
gata/parkavdelningen enligt bifogat, utarbetat förslag.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att anta servicedeklarationen för
gata/parkavdelningen enligt bifogat, utarbetat förslag.
_____
Ärendet expedieras efter beslut till
Kommunstyrelsen
Ärendets informationsbehov
Servicedeklarationen skall distribueras till medborgarna i Ale kommun.
Berörd personal skall informeras om innehåll och syfte med denna
servicedeklaration.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 79

TN0068/09

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet
SKL har under 2008 mätt kvalitet i 62 kommuner. I rapporten redovisas
fem ämnesområden: Tillgänglighet, Trygghetsaspekter, Medborgarnas
delaktighet och information, Effektivitet samt Kommunen som
samhällsbyggare. Endast ett fåtal av de undersökta frågeställningarna berör
dock Tekniska nämndens ansvarsområden.
Överlag har Ale kommun fått ett medelgott betyg i rapporten. I endast tre
av de 38 frågorna kan man se att Ale kommun avviker från kommunernas
medelvärden:
1. Mått 14: Hur god är kommunens information till medborgarna?
Här hamnar Ale kommun på plats 9 av 62 kommuner.
2. Mått 3: Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott
bemö tande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?
Ale kommun hamnar på plats 6 av 62.
3. Mått 37: Hur stor är pappersanvändningen i kommunen?
Här hamnar Ale kommun på andra plats.
Tekniska kontoret har uppmärksammat miljöansvariga i kommunledningen
på frågan om den, enligt rapporten, mycket stora pappersanvändningen och
förutsätter att man centralt handlägger frågan och utarbetar förslag för att
minska pappersanvändningen.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Claes Jenninger daterad 2009-06-10.
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden föreslås godkänna analysen av rapporten utifrån
verksamheternas perspektiv.
2. Tekniska nämnden föreslås sända analysen till Kommunstyrelsen för
kännedom.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden godkänner analysen av rapporten utifrån
verksamheternas perspektiv.
2. Tekniska nämnden beslutar sända analysen till Kommunstyrelsen för
kännedom.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 80

TN0111/09

Handlingplan för en Säker och Trygg kommun 2009-2010
Bakgrund
Ale kommun arbetar sedan många år med att skapa en säker och trygg
kommun för dess medborgare, besökare och medarbetare. I den strategiska
planen framgår att Ale kommun ska planera och genomföra åtgärder mot
inre och yttre påfrestningar som leder till ett robust samhälle med goda och
säkra miljöer. Säkerhetsarbetet ska vara en naturlig del i all verksamhet som
bedrivs i kommunen.
I Ale kommuns handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och
lagen om extraordinära händelser, fö r perioden 2008-2011, ska en årlig
handlingsplan tas fram i anslutning till budgetprocessen, där delmål,
åtgärder och samverkansformer tydliggö ras fö r kommunens nämnder,
styrelser och bolag.
För Tekniska nämnden har en handlingsplan för Säker och Trygg kommun
2009 – 2010 utarbetats enligt kommunens handlingsprogram.
Beslutsunderlag;
Tjänsteskrivelse av Claes Jenninger, 2009-08-03.
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden föreslås anta Handlingsplanen för Säker och Trygg
kommun 2009 – 2010 enligt det förslag som bifogas.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden antar Handlingsplanen för Säker och Trygg
kommun 2009 – 2010 enligt det förslag som bifogas.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 81

TN0091/09

Redovisning av uppföljningsrapport 2.5
Rapporten återremitterades med motiveringen att besparingen avseende
ekologisk mat på Kostenheten ses över.
De föreslagna åtgärderna arbetas in i Uppföljningsrapport 3.
Uppföljningsrapport 2.5 läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Sixten Engström daterad 2009-06-29.
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden godkänner att Uppföljningsrapport 2.5 avseende maj
2009 läggs till handlingarna och att eventuellt behov av
besparingsförslag för kostenheten arbetas in i prognos 3.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden godkänner att Uppföljningsrapport 2.5 avseende maj
2009 läggs till handlingarna och att eventuellt behov av
besparingsförslag för kostenheten arbetas in i prognos 3.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

11(26)

Sammanträdesdatum
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TN § 82

TN0018/09

Information Ekonomiska rapporter 2009
Förvaltningsekonom Sixten Engström informerar Tekniska nämnden om
ekonomisk uppföljningsrapport 3.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslöt den 2009-08-05 att anta förslaget
till Uppföljningsrapport 3.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 83

TN0040/09

Hyresavtal Ale Arena
Bakgrund
Ale kommun inköpte bandyhallen på Jennylund idrottsplats av Ale Surte
Bandy AB den 29 februari 2008. I samband med köpet tecknade
kommunen och bolaget ett hyresavtal gällande Ale Arena. Detta
hyresavtal löper ut 2009-12-30. För att hyresförhållandet skall fortsätta
krävs att ett nytt hyresavtal från 2010-01-01 är tecknat senast 2009-09-30.
Bolaget har i samband med omförhandlingen av hyresvillkoren anfört att
den nuvarande hyresnivån är för hög. Bolaget har också framhållit att det
är ekonomiskt angeläget att upphöra gällande hyresavtal och teckna ett
nytt hyresavtal från och med 2009-09-01 med lägre hyresnivå. Ale Surte
Bandy AB har alltsedan hyresavtalet tecknades haft likviditetsproblem.
Tekniska förvaltningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen undersökt
möjligheter för att sänka hyresnivån för Ale Surte Bandy AB.
Samråd/samverkan
Samråd i ärendet har skett med Kommunstyrelsen.
Ekonomisk bedömning
Genom att ändra avskrivningstiden för Ale Arena (bara ishallen) från 20 år
till 33 år minskar den årliga kapitalkostnaden för Tekniska förvaltningen.
När det gäller underhållskostnaderna är det realistiskt att Ale Surte Bandy
AB tar över skadekostnader, en del besiktningar och underhåll av
ismaskinen och traktorn. Detta skulle medföra att Ale kommun (Tekniska
Förvaltningen) minskar de årliga underhållskostnaderna.
Med hjälp av nämnda åtgärder föreslår Tekniska förvaltningen att
hyresnivån för Ale Surte Bandy AB sänks från 1 000 000 kr (årshyran)
till 645 000 kr från och med 2009-09-01 samt tecknar ett nytt hyresavtal
från och med 2009-09-01.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Javad Taeyfi daterad 2009-08-12.
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar att hyresnivå för Ale Surte Bandy AB
sänks från 1 000 000 kr (årshyran) till 645 000 kr från och med
2009-09-01.
2. Tekniska nämnden beslutar att godkänna tecknande av ett nytt
hyresavtal från och med 2009-09-01.
3. Tekniska nämnden beslutar att sända över informationen till
kommunstyrelsen.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

13(26)

Sammanträdesdatum
2009-08-20

TN § 83

TN0040/09

BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att hyresnivå för Ale Surte Bandy AB
sänks från 1 000 000 kr (årshyran) till 645 000 kr från och med
2009-09-01.
2. Tekniska nämnden beslutar att godkänna tecknande av ett nytt
hyresavtal från och med 2009-09-01.
3. Tekniska nämnden beslutar att sända över informationen till
kommunstyrelsen.
_____
Inge Nilsson, m, Tony Karlsson, kd, Kjell Karlsson, fp samt Ingvar
Arvidsson, kd, avstår från att deltaga i beslut i detta ärende.
Protokollsanteckning från Anitha Kristiansson, c

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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TN § 84

TN0099/09

Information- Hyresavtal avseende LSS
Fastighetschef Javad Taefi informerar i ärendet.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 85

TN0102/09

Svar på frågor från ortsutvecklingsmöten våren 2009
Gatuchef Torbjörn Andersson samt fastighetschef Javad Taefi lämnar
följande svar på uppkomna frågor.
Bohus
Fråga: Förslag om 2 st parkbänkar på vägen upp till Jennylund.
Svar: En parkbänk är uppsatt, tekniska förvaltningen har inte hittat
någon bra placering för ytterliggare en bänk.
Nol
Fråga: Klotter runt om i Nol.
Svar: Frågan alldeles för allmänt ställd för att kunna besvaras på ett bra
sätt. Ale kommun ansvarar bara för klotter på kommunens fastigheter
och anläggningar. Tekniska förvaltningen tar gärna emot påstötningar
om klotter på dessa.
Fråga: Städning av allmänna ytor. Förslagsvis en allmän städdag.
Svar: Tekniska förvaltningen hade en sådan städdag i hela kommunen.
Intresset från kommuninnevånarna att deltaga var mycket dåligt förutom
i Skepplanda. Tekniska förvaltningen kan tänka sig medverka till nya
allmänna städdagar i de samhällen där det finns ett verkligt intresse från
kommuninnevånare att medverka.
Älvängen
Fråga: Belysning saknas eller är trasig utmed gångvägar.
Svar: Frågan allmänt ställd och därmed svår att besvara. Efter
påstötning från trygghetsvandrare har ny belysning satts upp på två
gångvägar i Älvängen. Ale Elförening sköter kommunens allmänna
belysningsanläggningar vilket regleras i ett skötselavtal. Utbyte av
trasiga lampor sker enligt detta avtal fyra gånger per år om det inte finns
särskilda skäl till annat som tex att flera lampor i rad har slocknat.
Fråga: Gångvägen Bankbacken dåligt asfalterad.
Svar: Gångvägen är nu asfalterad och hastighetsnedsättande
mopedhinder är uppsatta.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-08-20

Fråga: Området vid ”gamla Posten” – lösa stenar, träd som måste
beskäras för att öka sikten.
Svar: Stenarna och träden kommer att tas bort under hösten.
Fråga: P-platser saknas vid Madenskolan
Svar: Idag finns 58 p-platser (två handikapp) vid Madenskolan. Enligt en
undersö kning som Fastighetsavdelningen har utfö rt, finns det inte behov
av utö kning av p-platser vid Madenskolan. Fastighetsavdelningen vill
gärna utveckla ärendet och se ö ver hur behovet uppfattade hos
medborgarena.

BESLUT
1. Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på
frågor som uppkommit på ortsutvecklingsmötena.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-08-20

TN § 86

TN0060/09

Renhållningstaxa 2010
Inför år 2010 kommer hushållstaxan att styras av framför allt ökade
lönekostnader 3,5 %, samt lågkonjunkturen vilket lett till minskade intäkter
för skrot. Enligt prognosen får vi in c:a 100 kkr mindre än beräknat för
2009.
Fr.o.m. oktober 2010 kommer kostnader för skatt på förbränning att slopas
vilket ger en minskad kostnad på c:a 160 kkr.
Containertömning räknar vi med högre transportkostnader inför nästa år på
c:a 5 %. Slamsugningsavtalet kommer från maj månad 2010 med Allsugning
AB att löpa ut, varför en ny upphandling måste ske där förändrade
tömningsrutiner ingår. I samband med detta räknar vi med ökade kostnader
på 3 %.
Tillägg taxa för slamsugning på grund av extra kostnader för tömning av
fettavskiljarslam till GRYAAB i Göteborg s.k. fettavskiljarslam, tillägg/
m3 300 kr.
Ekonomiska konsekvenser
Husållsavfall
I den föreslagna höjningen ingår grundavgift samt
brukningstaxans lägsta taxeklass. Övriga taxeklasser
höjs med samma krontal.
Förslag till taxehöjning
Slamsugning
Nytt avtal måste upphandlas inför maj 2010.
Förslag till taxehöjning
Tillägg taxa fettavskiljarslam, tillägg/m3
Förslag
Containertömning
Från Ale containertransport räknar vi med en höjning
av priserna för transporten av storbehållare med 5 %.
Förslag till taxehöjning

2%

3%
300 kr

3%

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse av Lars-Olof Segerdahl daterad 2009-07-31.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-08-20

TN § 86

TN0060/09

Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny
renhållningstaxa enligt bilagda förslag innebärande följande höjningar;
Taxan för hushållsavfall höjs med 2 %, taxan för slamsugning höjs med
3 % med tillägg av taxan fettavskiljarslam, tillägg/m3 300 kr, samt
taxan för containertömning höjs med 3 %.
2. Tekniska nämnden föreslår att den nya taxan ska gälla från 2010-01-01.
_____
Ordföranden Willy Kölborg yrkar på bordläggning av ärendet.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar om bordläggning av ärendet till Tekniska
nämndens sammanträde 2009-09-24.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-08-20

TN § 87

TN0113/09

Anlagda bränder sommaren 2009
Fastighetschef Javad Taeyfi informerar i ärendet.
En utförligare information kommer att ske vid Tekniska nämndens
sammanträde 2009-09-24.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(26)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-08-20

TN § 88
Informationer
Uppföljning av mål enligt enhetsplanerna
Enhetsplaner för 2009, med mål och aktiviteter, redovisas av berörda
enhetschefer samt tf Förvaltningschef Ann-Britt Svedberg .
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(26)

PROTOKOLL

21(26)

Sammanträdesdatum
2009-08-20

TN § 89
Information om införande av synpunktshantering
Tf förvaltningschef Ann-Britt Svedberg informerar om det pågående arbetet
i denna fråga.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(26)

Sammanträdesdatum
2009-08-20

TN § 90

TN0111/09

Ekonomisk bedömning/konsekvens av Handlingplan för en Säker
och Trygg kommun 2009-2010
Den allra största delen av aktiviteterna i Handlingsplanen för Säker och
Trygg kommun kan utföras med prioriteringar i förvaltningens normala
arbetsuppgifter, vilket innebär att de kan genomföras utan direkta
tillkommande kostnader.
Att utbilda och öva 20% av personalen på Tekniska förvaltningen i
säkerhetsarbete och systematiskt brandskyddsarbete kan medföra en
kostnad på ca 10 KKR. Medlen kan till största delen stanna inom Tekniska
förvaltningen om uppdraget för utbildningen går till kommunens egen
Räddningstjänst. Vissa bidrag för sådan utbildning finns också att söka hos
kommunstyrelsen.
Att sponsra utdelning av broddar till kommuninvånare som är 80 år och
äldre beräknas kunna ske till en kostnad av ca 20 KKR.
Utbildning av personal vid återvinningscentralen angående hot och våld
kostar ca 10 KKR.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Claes Jenninger daterad 2009-08-19.
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden föreslås notera informationen.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen.
_____
Ärendet expedieras efter beslut till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-08-20

TN § 91

TN0112/09

Ordförande och förvaltningschef informerar
Tf förvaltningschef Ann-Britt Svedberg informerar.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(26)

PROTOKOLL

24(26)

Sammanträdesdatum
2009-08-20

TN § 92
Anmälan av delgivningar
31. Cirkulär 09:33 – Ersättning vid juridisk rådgivning och
konsultverksamhet – Sveriges Kommuner och Landsting.
32. Ksau prot. 2009-06-16 § 118 – Omdisponering av investeringsanslag –
Dagvattenseparering i Alvhem.
33. Cirkulär 09:41 – Nya bidragsregler för fristående skolor enskilt bedrivna
förskolor, fritidshem och förskoleklasser.
34. KF protokoll 2009-06-15 § 113 – Omdisponering av investeringsanslag
för ny förskola i Nödinge.
35. KF protokoll 2009-06-15 § 116 – Tillkommande kostnader för Ale
Arena
36. KF protokoll 2009-06-15 § 112 – Förändrad tidplan för beslut om
budgetramar för 2010.
37. KF protokoll 2009-06-15 § 111 – Uppföljningsrapport 2, 2009-04-30 –
med Helårsprognos 2009.
38. MBN prot. 2009-06-25 § 116 – Uppdatering av prioriterade projekt i
trafikplanen
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(26)

Sammanträdesdatum
2009-08-20

TN § 93
Anmälan av delegeringsbeslut
1. Protokoll från Tekniska nämndens arbetsutskott 2009-08-05
2. Upphandling av entreprenör gällande GC-väg utmed Fyrklövergatan,
Nödinge.
BESLUT
1. Tekniska nämnden godkänner redovisade delegeringsbeslut.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

26(26)

Sammanträdesdatum
2009-08-20

TN § 94
Anmälan av kurser/inbjudningar
1. Välkommen till PolitikerDagarna den 17-18/november i Göteborg
2. Ny sekretesslag, Stockholm 23/9-09
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

