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TN § 121

TN0130/09

Fönsterputs hemtjänsten
Upphandlingsenheten har fått i uppdrag att upphandla fönsterputs för
hemtjänsten. Fönsterputs ingår som bistånd enligt socialtjänstlagen. Detta
innebär att kommunen står för kostnaden gentemot den biståndsberättigade
vårdtagaren. Volymen omfattar ca 350 vårdtagare boende i egna hem samt
ca 180 platser i särskilt boende.
Avtalsperiod skall vara 2010-01-01 – 2011-12-31 med möjlighet för
kommunen att förlänga två år, med ett år i taget.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Eva Andersson daterad 2009-12-04
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden antar RA Wallins Fastighetsservice AB som
leverantör av
fönsterputs till hemtjänsten
2. Avtalsperiod 2010-01-01 – 2011-12-31 med möjlighet för kommunen
att förlänga
två år, med ett år i taget.
3. Tekniska nämnden förklarar paragrafen för omedelbart justerad
_____
BESLUT
1.

Tekniska nämnden antar RA Wallins Fastighetsservice AB som
leverantör av
fönsterputs till hemtjänsten

2. Avtalsperiod 2010-01-01 – 2011-12-31 med möjlighet för kommunen
att förlänga
två år, med ett år i taget.
3. Tekniska nämnden förklarar paragrafen för omedelbart justerad
_____
Utvärderingskriterier
Utvärderingskriterie har varit lägsta pris.
Förvaltningens bedömning
Alla anbudsgivare uppfyller ställda skallkrav. Anbud nr 9, RA Wallins
Fastighetsservice AB har lämnat lägst pris.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 122

TN0153/09

Mattransporter norra delen
Upphandlingsenheten har fått i uppdrag att upphandla mattransporter
mellan Aroseniusskolans tillagningskök Alegrytan och ett antal
mottagningskök i kommunens norra delar. Upphandlingen omfattar dagliga
transporter (måndag – fredag) under ca 180 dagar per år.
Avtalsperioden är 2010-01-01 – 2010-12-31 med möjlighet för kommunen
att förlänga avtalet högst ett år.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Eva Andersson daterad 2009-11-27
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden antar Taxi Väst AB som transportör av mat mellan
Alegrytan och ett antal mottagningskök inom norra delen av kommunen
till en kostnad av 810 kronor per dag, ex moms. Avtalsperioden är
2010-01-01 – 2010-12-31 med möjlighet till förlängning högst ett år.
2. Tekniska nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden antar Taxi Väst AB som transportör av mat mellan
Alegrytan och ett antal mottagningskök inom norra delen av kommunen
till en kostnad av 810 kronor per dag, ex moms. Avtalsperioden är
2010-01-01 – 2010-12-31 med möjlighet till förlängning högst ett år.
2. Tekniska nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
_____
Ärendet
Anbudsförfrågan har annonserats i en databas. Femton företag har tittat på
eller begärt ut förfrågningsunderlag. Två företag, Majvallen Taxi AB och
Taxi Väst AB, har lämnat in anbud i rätt tid. Ett företag, PK-Trafiken, har
lämnat in anbud efter anbudstiden gått ut, detta anbud tas inte upp till
prövning.
Utvärdering
Utvärderingskriterier har varit lägsta pris.
Båda anbudsgivarna uppfyller alla skallkrav.
Anbudsgivare 2, Taxi Väst AB har lämnat lägst pris.
Ale Taxi som är delägare i Taxi Väst AB, kommer att utföra detta uppdrag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 123

TN0150/09

Olycksfallsförsäkring
Kommunens försäkringsmäklare, Willis AB, har på kommunens uppdrag
genomfört en upphandling av kollektiv olycksfallsförsäkring för bl.a. barn
och ungdomar folkbokförda i Ale kommun.
Avtalsperioden är 2010-01-01 – 2012-12-31, med rätt till årsvis
förlängning till och med 2014-12-31.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Catarina Pernheim daterad 2009-12-16
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar att utse Europeiska Försäkrings AB till
försäkringsgivare i enlighet med Willis AB:s förslag till beslut.
2. Tekniska nämnden förklarar protokollet under förevarande paragraf
omedelbart justerat.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att utse Europeiska Försäkrings AB till
försäkringsgivare i enlighet med Willis AB:s förslag till beslut.
2. Tekniska nämnden förklarar protokollet under förevarande paragraf
omedelbart
justerat.
_____

Ärendet expedieras efter beslut till
Administrativa chefen Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 124

TN0146/09

Reservkraftsbehov
Automatisk el-försörjning vid ett strömavbrott i medborgarhuset
Bakgrund
Fastighetsavdelningen har av Tekniska nämnden fått i uppdrag att
undersöka möjligheten för en automatisk el-försörjning vid ett strömavbrott
i medborgarhuset (A och C salen). Fastighetsavdelningen har studerat
möjligheterna och har kommit fram till att det finns kapacitet att koppla A
och C salen i Medborgarhuset till befintlig reservkraft som försörjer
Himlaskolan, Björklidens äldreboende, Kommunhuset och en del utav
Medborgarhuset.
Det här innebär att vid ett strömavbrott kopplas elförsörjningen om
automatiskt från permanent elnätsystem till ett stationärt kraftverk som
finns i Ledets område.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Automatisk omkopplingen kräver en ekonomisk resurs på ca: 20 000 kr.
Resursbehovet kan finansieras från investering 7064
(säkerhetsförebyggande).
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av fastighetschef Javad Taeyfi daterad
2009-12-09
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt Fastighetsavdelningen att
installera en automatisk omkoppling för el-försörjning vid ett
strömavbrott i medborgarhuset (A och C salen).
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt Fastighetsavdelningen att
installera en automatisk omkoppling för el-försörjning vid ett
strömavbrott i medborgarhuset (A och C salen).
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 125

TN0142/09

Riktlinjer miljö- och trafiksäkerhetskrav för upphandling som berör
fordon, arbetsmaskiner och transporter i Ale kommun
Tekniska nämnden antog 2004-02-12 ”Riktlinjer miljö- och
trafiksäkerhetskrav för upphandling som berör fordon, arbetsmaskiner och
transporter i Ale kommun”.
I riktlinjerna ansvarar Upphandlingsenheten för att årligen, för Tekniska
nämnden, sammanställa och redovisa hur riktlinjerna har tillämpats.
Köp och leasing av fordon
Under 2009 har kommunen anskaffat 25 st fordon. I bifogad
sammanställning redovisas brukande förvaltning, modell, leasingperiod m
m.
Totalt har under året anskaffats 9 st fordon av fabrikat Ford, 6 st fordon av
fabrikat Citroen, 2 st fordon av fabrikat Renault, 2 st fordon av fabrikat
Toyota, 1 st fordon av fabrikat Volvo, 3 st tunga lastbilar av fabrikat
Mercedes-Benz och 2 st lätta lastbilar av fabrikat Ford.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av upphandlare Eva Andersson daterad
2009-11-27
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden noterar informationen.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 126

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.
Vid genomgången av nuvarande policydokument och riktlinjer för inköp
har uppmärksammats att dessa inte följer kommunens riktlinjer avseende
beslutsnivå för och namngivning av styrdokument. Därför har
upphandlingsenheten nu omarbetat båda dessa dokument i syfte att få dessa
att överensstämma med riktlinjerna för vad ett styrdokument ska innehålla.
I denna omarbetning har införts nya skrivningar om bl.a. ekonomisk
brottslighet, sociala hänsyn och etiska krav samt konsekvenser av att inte
följa lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Dessutom föreslår
upphandlingsenheten att riktvärdena för direktupphandling justeras upp
samt att Inköpspolicyn och Riktlinjer för inköp byter namn till
Upphandlingspolicy samt Riktlinjer för upphandling, Ale kommun.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av upphandlingschef Catarina Pernheim
daterad 2009-12-08
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.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet för att förtydliga
definition av etisk- och miljömärkning. Mer tydlighet i uppföljning och
utredning. Ekonomiska konsekvenser.
_____
Protokollsanteckning
En handling som stöd i det fortsatta arbetet lämnas in av Minna Ljungberg
(MP)
Ärendet expedieras efter beslut till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 127

TN0114/09

Begäran om yttrande över motionen - Offentlig upphandling för
hållbar utveckling och socialt ansvar
Johnny Sundling (v) och Peter Rosengren (mp) har väckt en motion om att
Ale kommun i sina offentliga upphandlingar inte ska bryta mot de
mänskliga rättigheterna och ILO:s kärnkonventioner och att det av
kommunens upphandlingspolicy ska formuleras övergripande mål om att
alla leverantörer ska respektera ILO:s kärnkonventioner genom hela
produktionskedjan. Som ett första steg mot att genomföra den nya policyn
bör kommunen påbörja en dialog kring mänskliga och fackliga rättigheter
med kommunens leverantörer av livsmedel och arbetskläder.
Kommunfullmäktige har den 23 april 2007 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. Mot denna bakgrund föreslog Tekniska
förvaltningen till Tekniska nämnden att nämnden skulle avslå den nu
aktuella motionen eftersom den var besvarad genom Kommunfullmäktiges
beslut 2007 och att sådana riktlinjer ska införas i kommunens gällande
Inköpspolicy och Riktlinjer för inköp.
Vid Tekniska nämndens möte den 12 november 2009 beslutade nämnden
att återremittera ärendet för komplettering med reviderad
Upphandlingspolicy.
Upphandlingsenheten har i dnr. TN 169/09 framfört ett föreslag till
revidering av upphandlingspolicyn samt kommunens riktlinjer för inköp,
där sådana riktlinjer har inarbetats.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av upphandlingschef Catarina Pernheim
daterad 2009-12-09
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden förordar Kommunfullmäktige att avslå motionen
med hänvisning till att riktlinjer för socialt hänsynstagande har tagits
fram och föreslås ingå i en reviderad upphandlingspolicy.
_____
Upphandlingschef Catarina Pernheim redogör för ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 127

TN0114/09

Fredrik Johansson (M) föreslår en ajournering av mötet.
Mötet ajourneras 14:05
Mötet återtas 14:15
Ordförande Willy Kölborg föreslår bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på de två beslutsförslagen:
Ja, enligt ordförandes förslag till beslut
Nej, enligt förvaltningens förslag till beslut
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag till
beslut.
BESLUT
1. Tekniska nämnden förordar Kommunfullmäktige att bifalla motionen.
_____
Borgerliga gruppen, genom Fredrik Johansson (M), reserverar sig muntligt
till förmån för förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Då tekniska nämnden inte beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till
beslut utan föregående ekonomisk analys av beslutets konsekvenser,
föreligger en risk för ett underskott i förvaltningens budget 2010.
Undertecknad ställer sig därför inte bakom nämndens beslut.
Ann-britt Svedberg
Tf förvaltningschef

Ärendet expedieras efter beslut till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 128

TN0127/06

Avtal mellan Ale Räddningstjänst och Vägverket
Bakgrund
Ansvaret för återställandet av vägbana efter olycka åligger väghållaren. På
det statliga vägnätet saknas idag avtal med Ale kommun som oftast efter
olycka eller utsläpp de facto grovsanerar för att göra berört vägavsnitt
framkomligt så snart som möjligt. Ett avtal skulle ge räddningstjänsten
möjlighet att få betalt för utfört arbete.
Efter att Ale räddningstjänst sedan 2006 arbetat på att få till stånd ett avtal
har Vägverket Region Väst den 2009-11-12 svarat att Ale räddningstjänst
kan fakturera Vägverkets entreprenör för utförd sanering i avvaktan på att
Vägverket i Borlänge fått fram ett nationellt avtal för sanering efter
trafikolyckor.
Förslag
Ale räddningstjänst avser att omgående klargöra interna rutiner för hur detta
ska hanteras och därefter börja fakturera för utförd sanering på Vägverkets
vägnät.
Beslutande nämnd är Tekniska nämnden.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av stf räddningschef Joakim Hermansson
daterad 2009-11-24
Räddningstjänstens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden noterar informationen.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt räddningstjänsten att omgående
klargöra interna rutiner för hur detta ska hanteras och därefter börja
fakturera för utförd sanering på Vägverkets vägnät.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt räddningstjänsten att omgående klargöra
interna rutiner för hur detta ska hanteras och därefter börja fakturera
för utförd sanering på Vägverkets vägnät.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 129

TN0021/06

Samarbetsavtal mellan Ale räddningstjänst och SOS Alarm AB
Bakgrund
Ale räddningstjänst (här nedan kallad räddningstjänsten) och SOS Alarm
AB (här nedan kallat SOS) har sedan 2007 ett samarbetsavtal. Detta avtal
upphör att gälla 2009-12-31.
Under avtalsperioden har SOS haft kvalitetsproblem som man numer
arbetar med. Räddningstjänsterna i Ale, Kungälv och Öckerö har velat se
effekterna av kvalitetsarbetet innan ett nytt avtal undertecknas och med
anledning av detta har avtalet inte förlängts i två år som SOS första förslag
innebar. SOS har i dagarna skickat ett förslag till tvåårig förlängning av
avtalet som har kommit till räddningstjänsten.
Förslag
Räddningstjänsten anser att det föreliggande avtalet bör förlängas med två
år och att SOS och räddningstjänsten under denna tid fortsätter arbeta
gemensamt med kvalitetsuppföljning på ett seriöst sätt.
För att inte stå avtalslösa vid nyåret föreslår räddningstjänsten att
nämndens ordförande ges mandat att underteckna en tvåårig prolongering
av det gällande avtalet.
Beslutande nämnd är Tekniska nämnden.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av stf räddningschef Joakim Hermansson
daterad 2009-12-09
Räddningstjänstens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt nämndens ordförande att underteckna
en tvåårig prolongering av det gällande avtalet mellan Ale
räddningstjänst och SOS Alarm AB och att parterna under denna tid
fortsätter arbeta gemensamt med kvalitetsuppföljning
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt nämndens ordförande att underteckna
en tvåårig prolongering av det gällande avtalet mellan Ale
räddningstjänst och SOS Alarm AB och att parterna under denna tid
fortsätter arbeta gemensamt med kvalitetsuppföljning.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 130

TN0152/09

Fullmakt till Intrum Justitia att föra talan för VA och renhållning i Ale
kommun
VA- och renhållningsavgifter debiteras på samma faktura. Uteblir betalning
efter första påminnelsen, skickas information till Intrum Justitia, som
inkasserar betalningen.
Med anledning av detta är det mera rationellt att Intrum Justitia har en
generell fullmakt från Tekniska Förvaltningen för betalningsärenden som
går vidare till rättslig instans.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av ekonomiassistent Kerstin Svärd daterad
2009-12-08
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden lämnar generell fullmakt till Intrum Justitia att under
år 2010 föra talan för VA och renhållning i Ale kommun vid rättsliga
åtgärder i ärenden angående bristande betalning.
2. Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningschefen eller dennas ersättare
att underteckna fullmakten.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden lämnar generell fullmakt till Intrum Justitia att under
år 2010 föra talan för VA och renhållning i Ale kommun vid rättsliga
åtgärder i ärenden angående bristande betalning.
2. Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningschefen eller dennas ersättare
att underteckna fullmakten.
_____

Justerandes sign
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TN0159/09

Tidigareläggande och utökning av investeringsanslag för VA-arbeten
pga. BViV
I samband med utbyggnaden av väg och dubbelspår genom Ale kommun
redogjorde BViV att Göteborgsvägarna i Älvängen och Surte skulle byggas
om till miljöprioiterade vägar med kantsten, timglas, träallér och nya
trottoarer, startade VA-enheten en inventering av VA-ledningarna för att
bedöma dess standard.
Under våren 2009 filmades samtliga VA-ledningarna i Göteborgsvägen,
Surte från Bruksvägen ner till den södra utfarten i Surte södra en sträcka på
1 500 meter.
Denna inventering visade att dag-och avloppsledningarna är i mycket dåligt
skick och att renvattenledningarna ofta är läckor på.
När inventeringen var klar från vår sida beställdes en
mängd/kostnadsanalys av Gatubolaget Konsult som visade på en kostnad
på 12 Mkr för VA-saneringen.
I samtal med projektledningen för BViV finns en möjlighet att detta arbete
kan ingå i projektets ombyggnad av lokalvägen men att VA-enheten får stå
för de ekonomiska medlen. BviV har gjort den bedömningen att detta
saneringsobjekt måste startas andra halvåret 2010 för att minimera
sättningsrisken innan lokalvägen ska byggas om.
Göteborgsvägen i Älvängen ska på samma sätt byggas om till
miljöprioiterad väg av vägprojektet och där är det angeläget att få ner två
nya vattenledningar, en för lokalförsörjningen och en transitledning som ska
klara utbyggnaden i de norra kommundelarna.
Även i denna vägombyggnad kan BViV ev. utföra omläggningen men de
ekonomiska medlen ska belasta VA-enheten.
WSP Konsult har gjort en kostnadskalkyl för ovanstående objekt och
redovisar en kostnad på 4 Mkr.
Dessa två objekt är angelägna att utföra innan gatorna blir iordningsställda
på ett ekonomisk och miljömässig riktig sätt för att trygga VA-försörjningen
och att inte behöva grävas upp i efterhand vilket skulle bli avsevärt dyrare.
Den totala kostnaden för ovanstående objekt är således 16 Mkr.
I investeringsplanen för VA-enheten finns idag upptaget för ”Ombyggnad
VA-ledningar pga väg-och järnvägsutbyggnaden” 2,5 Mkr för 2010, 5 Mkr
för 2011 och 5 Mkr för 2012.
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En differens på 3,5 Mkr som vi begär en utökning av investeringsanslaget
för VA-arbeten pga. BViV väg-och järnvägsutbyggnad.
Av de 12,5 Mkr som finns upptagna i Investeringsplanen 2010-2012 för
vägprojektet skulle således 6 Mkr behövas andra halvåret 2010 och 6,5 Mkr
plus det utökade anslaget på 3,5 Mkr till 2011
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av VA-chef Lars Holm daterad
2009-12-07
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar att begära godkännande av
Kommunfullmäktige att tidigarelägga 3,5 Mkr av befintligt
investeringsanslag för vägprojektet till 2010 samt att från 2012
tidigarelägga 5 Mkr till 2011.
2. Tekniska nämnden beslutar att begära godkännande av
Kommunfullmäktige att utöka investeringsanslaget 2011 med 3,5 Mkr.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att begära godkännande av
Kommunfullmäktige att tidigarelägga 3,5 Mkr av befintligt
investeringsanslag för vägprojektet till 2010 samt att från 2012
tidigarelägga 5 Mkr till 2011.
2. Tekniska nämnden beslutar att begära godkännande av
Kommunfullmäktige att utöka investeringsanslaget 2011 med 3,5 Mkr.
_____

Ärendet expedieras efter beslut till
Kommunstyrelsen
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Antagande av VA-plan 2050
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen och Tekniska nämndens arbetsutskott arbetade
under 2008 fram ”VA-plan 2050”, vilket är ett dokument som på ett
informativt och tydligt sätt visar VA-verksamhetens strategiska utveckling
med inriktningsmål och handlingsprogram.
I november 2008 antog Tekniska nämnden ”VA-plan 2050 som
arbetsdokument med ekonomiska konsekvenser för slutligt fastställande av
beslut hösten 2009”.
Tekniska förvaltningen underhåller och förvaltar idag ca 480 km VAledningar, och strävar efter att byta 3 – 4 km per år. Ett uppskattat värde på
VA-anläggningarna torde vara närmare 1000 Mkr som förhoppningsvis
kommande generationer ska kunna bruka med samma driftsäkerhet och
kvalitet som idag.
I VA-planen under verksamhetsmål anges att förnyelsetakten på VAledningarna bör öka, för att ledningsnätet skall vara långsiktigt hållbart och
för att undvika att skapa en underhållsskuld. Detta bör lämpligen ske i
etapper och år 2011 ska förnyelsetakten vara 120 år och 2015 ska
förnyelsetakten vara 80 år. En ekonomisk förnyelsetakt på 80 år
harmoniserar med den tekniska livslängden på ledningsnätet.
Nuvarande förnyelsetakt på ledningsnätet är 160 år till en årlig kostnad av
6,5-7 Mkr och för att halvera denna reinvestering krävs ett kapitaltillskott på
6-7 Mkr per år.
I samband med att VA-taxan för 2010 diskuterades, redovisades de
ekonomiska konsekvenserna som är beskrivna i VA-plan 2050. Det
kapitaltillskott en utökad investering ger över en 20-års period ger en
taxehöjning på 3- 4 % per år.
Denna långsiktiga ekonomiska prognos har presenterades på tekniska
nämndens sammanträde med hjälp av en It-baserad beräkningsmodul för
att se taxeutvecklingen med hänsyn tagen till framtida investeringar.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av VA-chef Lars Holm daterad
2009-12-08
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Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden godkänner föreslagen VA-plan 2050
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen VAplan 2050.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden godkänner ekonomiska konsekvenser av föreslagen
VA-plan 2050.
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen VAplan 2050.
_____
Ärendet expedieras efter beslut till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(29)

Sammanträdesdatum
2009-12-17

TN § 133

TN0161/09

Utvärdering av förslag med alternativt dieselbränsle på renhållningen
Renhållningen har under året utfört en test på Sörmossen där vi har en
3 m3 tank till EcoPar-bränslet. Våra fordon som testats är 1 st. Caterpilar
953 – 83 samt 1 st. Hjullastare Volvo L90C – 92. Några gånger har även vår
återvinningsbil Volvo FL618 - 99 testats.
Under årets körtid har inga komplikationer tillstött vad gäller EcoParbränslet gentemot fordonens motorer.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av renhållningschef Lars-Olof Segerdahl
daterad 2009-12-08
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden godkänner förvaltningens redovisning av
Utvärdering av alternativt dieselbränsle (Eco-par) på renhållningen samt
2. översända genomförd utvärdering till kommunstyrelsens förvaltning
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden godkänner förvaltningens redovisning av
Utvärdering av alternativt dieselbränsle (Eco-par) på renhållningen samt
2. översända genomförd utvärdering till kommunstyrelsens förvaltning
_____

Expedieras efter beslut till
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(29)

Sammanträdesdatum
2009-12-17

TN § 134

TN0167/09

Miljövänligt dieselbränsle
Renhållningen har genomfört ett ettårigt försök med ett alternativt (Ecopar)
miljövänligare dieselbränsle. Försöket har inte lett till några negativa
tekniska konsekvenser och med detta som grund borde vi kunna gå vidare
med ett försök i större omfattning. Några frågetecken måste emellertid rätas
ut i denna process. Vad kan vi göra så länge vi är bundna av gällande
ramavtal för drivmedel? Vilka kriterier gäller i Ale kommun för
miljövänligare diesel? Vilka garantier och vilken driftssäkerhet har vi på våra
fordon när vi använder alternativt bränsle?
Tekniska förvaltningen bedömer inte dessa frågetecken som större än att
dom är hanterbara under första halvåret 2010 om man begränsar försöket
till att gälla enbart renhållningsenheten. Renhållningen står för drygt hälften
av tekniska nämndens dieselförbrukning och ett fullskaleförsök på denna
enhet skulle bara kräva en enda dieseltank i Älvängen. Givetvis vill vi inte
använda alternativt bränsle på något fordon där leverantören bestämt
avråder från detta och talar om att inga garantier gäller.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av Gatuchef Torbjörn Andersson daterad
2009-12-08
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar införa ett försök under första halvåret 2010
med miljövänligare dieselbränsle på alla renhållningsenhetens fordon
där så är tekniskt lämpligt.
2. Tekniska nämnden beslutar att detta försök ska redovisas för nämnden
3:e kvartalet 2011 för framtida ställningstagande.
_____
Gatuchef Torbjörn Andersson redogör i ärendet.
Minna Ljungberg (MP) lämnar nytt beslutsförslag. Att förvaltningen ska
lämna en delredovisning i ärendet på Tekniska nämndens novembermöte
2010.
Ordförande Willy Kölborg (S) föreslår ajournering av mötet.
Mötet ajourneras 16:15
Mötet återtas 16:20
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Ordförande Willy Kölborg föreslår följande beslutsförslag:
1. Tekniska nämnden beslutar inleda ett försök under första halvåret 2010
med miljövänligare dieselbränsle på alla renhållningens fordon där så är
tekniskt lämpligt
2. Tekniska nämnden beslutar att detta försök ska delredovisas för
nämnden november 2010 för framtida ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på de två beslutsförslagen:
Ja, enligt ordförandes förslag
Nej, enligt förvaltningens förslag
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag till
beslut.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar inleda ett försök under första halvåret 2010
med miljövänligare dieselbränsle på alla renhållningens fordon där så är
tekniska lämpligt.
2. Tekniska nämnden beslutar att detta försök ska delredovisas för
nämnden november 2010 för framtida ställningstagande.
_____

Ärendet expedieras efter beslut till
Kommunstyrelsen
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Äskande av extra investeringsanslag för att upprätthålla
dammsäkerheten
Ale kommun är regleringsrättsinnehavare för två sjösystem. Det ena
sjösystemet rinner till Surtesjön och därefter vidare till Göta Älv och det
andra systemet rinner till Hälltorpssjön och därefter vidare till Sköldsån.
Med regleringsrätterna följer skötsel- och underhållsskyldigheter av dammar
mm. Detta regleras bland annat av RIDAS, kraftföretagens riktlinjer för
dammsäkerhet.
Ale kommun har ansökt om ändring av gällande vattendom vad gäller
Hälltorpssjösystemet i syfte att slippa reglera och därmed bygga fasta
dämmen. Ale förlorade detta mål i Miljööverdomstolen 2008 och fick
slutligt besked i maj 2009 från Högsta domstolen att vi inte beviljades
prövningstillstånd. Som en följd av detta besiktades bland annat
Mollsjödämmet och besiktningen visade på ett behov av snabba åtgärder till
en kostnad av 900 kkr.
Dammkonstruktionen vid Fågeldammarna i Surte har läckt i många år men
de sista månaderna har läckaget ökat oroväckande. Om det fortsätter att öka
är det risk för materialflykt i jorddammen vilket i sin tur kan leda till ett
dammbrott som kan få stora konsekvenser. Att åtgärda detta är
kostnadsberäknat till 900 kkr.
Bägge dessa åtgärder bedöms som nödvändiga och kan inte invänta
ordinarie process för äskande av investeringsmedel om Ale kommun ska
upprätthålla en god dammsäkerhet.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av gatuchef Torbjörn Andersson daterad
2009-11-23
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja
ett extra investeringsanslag på 1,8 Mkr för att åtgärda dämmena vid
Fågeldammarna och Mollsjön.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja
ett extra investeringsanslag på 1,8 Mkr för att åtgärda dämmena vid
Fågeldammarna och Mollsjön
_____
Ärendet expedieras efter beslut till
Kommunstyrelsen/Maria Olegård
Justerandes sign
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Ekonomiska rapporter 2009
Tf förvaltningschef Ann-Britt Svedberg informerar i ärendet
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen.
_____
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Nämndplan och budget 2010
Stf förvaltningschef Ann-Britt Svedberg informerar i ärendet.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar godkänna nämndplan och budget 2010
_____
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Information om HBT - utbildning 2010-01-28
Marie Greger informerar i ärendet
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen
_____
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Informationer
1. Miljöfordon
Upphandlare Eva Andersson informerar om den granskning av 290
kommuner som är gjord. Ale kommun kom på plats 107 med 38%
miljöbilar av kommunens totala fordonspark.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen.
_____
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Anmälan av delgivningar
1. KS §187, 091117, Samråd angående förslag till Vindbruksplan – tillägg
till Lerums framtidsplan ÖP2008.
2. KS yttrande angående förslag till Vindbrukplan – tillägg till Lerums
framtidsplan ÖP2008.
3. KS §191, 091117, Rapportstruktur och tidplan för
uppföljningsprocessen 2010.
4. KS §192, 091117, Övergripande/årlig nämndgranskning – Tekniska
nämnden.
5. KS §209, 091201, Uppföljningsrapport 5, 2009-10-31 med
helårsprognos 2009.
6. KF §154, 091026, Avsägelse från Andreas Liljekvist (FP) från uppdrag
som ledamot i tekniska nämnden och ersättare i Kommunfullmäktige
samt fyllnadsval.
7. KF §160, 091026, Uppföljningsrapport 4, delårsrapport per 31 augusti
2009 med helårsprognos för Ale kommun och dess bolag.
8. KF §162, 091026, Strategisk plan för Ale kommun.
9. KF §163, 091026, Tilläggsanslag till investeringsbudgeten för inköp av
bilar.
10. KF §180, Fyllnadsval efter Kjell Karlsson (FP) som ersättare i Tekniska
nämnden.
11. KF §184, Avsägelse från Ann-Charlotte Larsson (MP) från uppdraget
som ersättare i Tekniska nämnden samt fyllnadsval.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen.
_____
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Anmälan av kurser
1. Information om svenskt Vatten utbildningar / kurser 2010
2. Konfliktlösning i offentlig säljverksamhet
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen
_____
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God Jul och Gott Nytt År
Ordförande Willy Kölborg tackar Tekniska nämndens ledamöter och
ersättare samt tjänstemän, för det gångna året och önskar alla en God jul
och Gott Nytt År.
Fredrik Johansson (M), tackar på sina och ledamöternas vägnar,
ordföranden och tjänstemän för det gångna året och önskar alla en God jul
och Gott Nytt År.
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