PROTOKOLL

1(17)

Sammanträdesdatum
2008-04-03

Plats och tid:

Alerummet kl 13:00 - 15:00

Beslutande
och tjänstgörande ersättare

Willy Kölborg, s ordf.
Ingvar Arvidsson, kd
Siw Ericsson, s
Mikko Rautanen, s
Fredrik Johansson, m
Sven Engdahl, v
Tony Karlsson, kd
Inge Nilsson m, tj. ersättare för Andreas Liljeqvist, fp
Minna Ljungberg, mp

Närvarande ersättare

Monica Levinsson, s
Anita Kristiansson, c
Lennart Johansson, s

och övriga deltagande

Nils Birgander, förvaltningschef § 28, 31
Sixten Engström, förvaltningsekonom § 29
Eva Sandkvist, nämndsekreterare
Claes Rickstedt, upphandlingschef § 20
Carita Sandros, utredningsingenjör § 21,22
Torbjörn Andersson, gatuchef § 23
Javad Taeyfi, fastighetsingenjör § 24
Runar Elverlind, fastighetschef § 25-27
Tommy Jacobsson, personalföreträdare

Utses att justera

Ingvar Arvidsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Alafors 2008-04-07

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer

18-31

Eva Sandkvist
Ordförande

Willy Kölborg
Justerande

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2008-04-03

Datum för anslags uppsättande

2008-04-08

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Kommunhuset Alafors

Underskrift

Eva Sandkvist

Datum för anslags nedtagande 2008-04-29

PROTOKOLL

2(17)

Sammanträdesdatum
2008-04-03

TN § 18 .....................................................................................................................3
Anmälan av extra ärende ........................................................................................
TN § 19 .....................................................................................................................4
Personalföreträdares medverkan på nämndens sammanträde.................................
TN § 20
Dnr TN0023/08....................................................................................5
Upphandling av elenergi .........................................................................................
TN § 21
Dnr TN0030/08....................................................................................6
Utbyggnad av GC-vägar .........................................................................................
TN § 22 .....................................................................................................................7
Information om GC-väg till Vimmersjön ...............................................................
TN § 23
Dnr TN0042/08....................................................................................8
Sjövallavägen GC-väg och Va................................................................................
TN § 24
Dnr TN0015/08....................................................................................9
Ianspråktagande av investeringsanslag för ventilation, energibesparing och
konventering ...........................................................................................................
TN § 25
Dnr TN0014/08..................................................................................11
Ianspråktagande av investeringsanslag för idrottshall i Bohus ...............................
TN § 26
Dnr TN0027/08..................................................................................12
Tillgänglighetsanpassning fastigheter, investeringsanslag .....................................
TN § 27
Dnr TN0028/08..................................................................................13
Ny- och ombyggnad av skolor, investeringsanslag.................................................
TN § 28 ...................................................................................................................14
Verksamhetsberättelse 2008 ...................................................................................
TN § 29 ...................................................................................................................15
Resultat tom februari, Prognos 1 - 2008 .................................................................
TN § 30 ...................................................................................................................16
Delgivningar ...........................................................................................................
TN § 31 ...................................................................................................................17
Informationer ..........................................................................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 18
Anmälan av extra ärende
Willy Kölborg, ordförande, föreslår Tekniska nämnden att behandla ett
extra ärende vid dagens sammanträde.
1. Sjövallavägen GC-väg och VA.
BESLUT
1. Tekniska nämnden bifaller ordförandens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-04-03

TN § 19
Personalföreträdares medverkan på nämndens sammanträde
Ordförande Willy Kölborg, hälsar Tommy Jacobsson som är ny
personalföreträdare för Tekniska nämnden.
Från närvarorätten gäller undantag för ärenden som avser
myndighetsutövning, vissa arbetsgivarfrågor och för ärenden som avser
beställning eller upphandling av varor eller tjänster.
BESLUT
1. Tekniska nämnden hälsar Tommy Jacobsson välkommen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-04-03

TN § 20

Dnr TN0023/08

Upphandling av elenergi
Kommentus Gruppen AB har fått i uppdrag av kommunen att upphandla
elenergi för Ale kommun och Alebyggen AB. Nuvarande ramavtal på
elenergi upphör att gälla 2008-12-31. Kommentus upphandlar elenergi för
ett flertal kommuner och kommunala bolag.
I Kommentus upphandling finns förslag på två prismodeller; fast pris under
1 – 3 år eller ”Kommentus Portfölj”.
Det nya avtalet skall gälla fr o m 2009-01-01.
Beslutsunderlag; tjänsteskrivelse av upphandlingschef Claes Rickstedt, 200804-03.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslutsförslag
1. Arbetsutskottet noterar informationen.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att anta Kraft & Kultur i Sverige AB för
leverans av el till Ale kommun och AB Alebyggen.
2. Tekniska nämnden beslutar att fastprismodellen skall gälla med en
avtalstid på 1 år, avtalsperioden 2009-01-01 – 2009-12-31.
3. Tekniska nämnden delegerar till Tekniska nämndens arbetsutskott att
fatta beslut när kommunen skall låsa sina elpriser för avtalsperioden.
4. Tekniska nämnden förklarar protokollet under förevarande paragraf
omedelbart justerat.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-04-03

TN § 21

Dnr TN0030/08

Utbyggnad av GC-vägar
I årets investeringsbudget finns 2 500 000 kronor anslagna för utbyggnad av
gång- och cykelvägar. Huvuddelen av detta anslag ska användas för att
bygga färdigt GC-vägen mellan Nödinge centrum och Vimmersjöns badoch idrottsområde.
Projektering av GC-vägen är i princip färdigställd och samordning sker med
Vägverket för att samtidigt asfaltera Gamla Kilandavägen på sträckan.
Utöver dessa medel finns sedan tidigare en beviljad investering, 6082, som
delvis har använts för projekteringen. Båda dessa anslag behövs för att
genomföra utbyggnaden, som är nästan 1 kilometer.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse av utredningsingenjör Carita Sandros, 2008-03-12.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att anslagna medel i
investeringsbudgeten avseende utbyggnad av GC-vägar ska få
ianspråktas.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att anslagna medel i
investeringsbudgeten avseende utbyggnad av GC-vägar ska få
ianspråktas.
_____

Exp till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-04-03

TN § 22
Information om GC-väg till Vimmersjön
Carita Sandros, utredningsingenjör, informerar om den planerade GC-vägen
till Vimmersjön från Prästvägen i Nödinge. Målsättningen är att arbetet
påbörjas i september.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Notera informationen
_______
BESLUT
1. Tekniska nämnden noterar informationen.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 23

Dnr TN0042/08

Upphandling GC-väg och VA Sjövallavägen
I Tekniska nämndens investeringsbudget för 2008 finns 4 500 kkr. för att
bygga GC- väg utefter Sjövallavägen upp till Sjövallen. I dessa pengar ingår
även att bygga en GC-bro vid dämmet. Dessutom finns 4 000 kkr. för att
bygga kommunalt VA fram till dämmet.
Efter det att anbuden öppnats visar det sig att det saknas ca 1 mkr för GCdelen. Detta beror till stor del på att det skett en 25-procentig
kostnadsökning sedan anslaget äskades, men även på geotekniska problem
framförallt i brokonstruktionen. För att kunna genomföra investeringen
fullt ut krävs ett extra investeringsanslag. Det är dock bråttom att komma
igång med entreprenaden då arbetet med bron i de delar som är arbete i
vatten måste genomföras under augusti-september. Därför vill tekniska
förvaltningen påbörja entreprenaden och äska extra investeringsanslag när
kostnadsbilden är helt klarlagd.
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar att anta Peab Sverige AB som entreprenör
för utbyggnad av GC-väg och VA utmed Sjövallavägen, med en
kontraktsumma på 7 615 000 kronor.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att anta Peab Sverige AB som entreprenör
för utbyggnad av GC-väg och VA utmed Sjövallavägen, med en
kontraktsumma på 7 615 000 kronor.
2. Tekniska nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-04-03

TN § 24

Dnr TN0015/08

Ianspråktagande av investeringsanslag för ventilation,
energibesparing och konvertering
Bakgrund
I årets investeringsbudget finns bl.a. tre investeringar ”fetmarkerade”. Alla
tre gäller genomförandet av förstudier, samt kostnadsförslag för
projektering av ett antal investeringar under 2009.
Följande aktivitet gäller för investeringar för 2008:
1. Byte av ventilationssystemet i Kyrkbyskolan (400 000 kr)
Kyrkbyskolan är en högstadieskola som består av en byggnad med 5565
BRA m². Ventilationssystemet har konstruerats med ett system som kallas
”frånluft med återvinnig”.
Återvinningen sker via en roterande värmeväxlare med blandning av återluft
som vid vissa situationer kan skapa sämre innemiljöklimat.
På grund av föreliggande orsak samt ålder på anläggningen har
Fastighetsavdelningen bedömt att ventilationssystemet bör bytas ut under
de närmaste åren.
För att man skall kunna projektera ett nytt ventilationssystem bör man bl.a.
undersöka olika tekniska möjligheter. Just det här motivet ligger till grund
för begäran av investeringsmedel för år 2008.
2. Energibesparing (100 000 kr)
Ett av de viktigaste arbetsområden som fastighetsorganisationen har som
mål är att undersöka olika alternativ (t.ex. optimering, injustering, tätning
och mjuka delar) för att minska energiförbrukningen. Detta är orsaken till
den äskade investeringen.
3. Konvertering (250 000 kr)
Surteförskolan är en av de fastigheter som Fastighetsavdelningen anser sig
bör konvertera från elvärmesystem till fjärrvärmesystem. Orsaken till
konverteringen är både billigare energikälla och mindre miljöbelastning.
Fastighetsavdelningen har som mål att m.h.a investeringsmedel 2008 ta
fram ett förslag till konverteringen. I förslaget skall det även ingå förstudier
för projektering av nytt ventilationssystem.
Beslutsunderlag; tjänsteskrivelse av fastighetsingenjör Javad Taeyfi, 2008-0312.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att få ianspråkta anslagna
medel ur investeringsbudgeten.
____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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forts TN § 24
BESLUT
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att få ianspråkta anslagna
medel ur investeringsbudgeten.
____
Exp till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 25

Dnr TN0014/08

Ianspråktagande av investeringsanslag för idrottshall i Bohus
Sammanfattning
I årets investeringsbudget finns 1 000,000 kr anslagna för nybyggnad av
idrottshall i Bohus. Därutöver har resterande investeringsanslag (778.639 kr)
från år 2007 begärts överflyttade till år 2008. Båda beloppen är
”fetmarkerade” i investeringsplanen varför kommunstyrelsens medgivande
erfordras innan start för att ianspråktaga anslagen. I investeringsplanen för
2009 och 2010 finns ytterligare 10 000 resp. 29 000 tkr upptagna för
ändamålet.
Det skissförslag som legat till grund för budgetbeslutet innebär bl.a. att en
ny infart till området anordnas från Byvägen. Eftersom denna infart är
avgörande för hela projektets genomförande (förmodligen innebär det en
detaljplaneändring) måste förprojekteringsarbetet påbörjas snarast så att en
kostnadskalkyl kan framtagas och beslut fattas om slutfinansiering för att
byggande skall kunna ske enligt investeringsplanen åren 2009-2010.
Samråd
Samråd har skett med miljö- och byggförvaltningen, barn- och
ungdomsförvaltningen samt Alebyggen AB.
Beslutsunderlag; tjänsteskrivelse av fastighetschef Runar Elverlind, 2008-0311.
Arbetsutskottet beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att få ianspråkta anslagna
medel 1 778 tkr ur investeringsbudgeten.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att få ianspråkta anslagna
medel 1 778 tkr ur investeringsbudgeten.
_____

Exp.till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 26

Dnr TN0027/08

Tillgänglighetsanpassning fastigheter, investeringsanslag
Sammanfattning
I årets investeringsbudget finns 500 tkr anslagna för att undanröja enkelt
avhjälpta hinder avseende tillgänglighet och användbarhet av publika lokaler
för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Beloppet är
”fetmarkerat” i budgeten varför kommunstyrelsens medgivande till att
ianspråktaga anslaget erfordras. I investeringsplanen för åren 2009 och 2010
finns ytterligare 3 000 resp. 5 000 tkr upptagna för ändamålet.
En inventering av tillgängligheten till och i kommunala lokaler har
genomförts och behöver ytterligare bearbetas samt prioriteras. Vissa av de
åtgärder som inventerats bör åtgärdas snarast.
Beslutsunderlag; tjänsteskrivelse av fastighetschef Runar Elverlind, 2008-0312.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att få ianspråkta anslagna
medel 500 tkr, ur 2008 års investeringsbudget.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att få ianspråkta anslagna
medel 500 tkr, ur 2008 års investeringsbudget.
_____

Exp till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 27

Dnr TN0028/08

Ny- och ombyggnad av skolor, investeringsanslag
Sammanfattning
I 2008 års investeringsbudget finns medel anslagna för ny- och ombyggnad
av skolor och förskolor. Av årets anslag återstår ca 700 tkr. Anslagsbeloppet
är ”fetmarkerat” i budgeten varför kommunstyrelsens medgivande till att
ianspråktaga anslaget erfordras. I investeringsplanen för åren 2009 och 2010
finns ytterligare 12 000 resp. 10 000 tkr upptagna för ändamålet.
Barn- och ungdomsförvaltningen har framfört att en utbyggnad av
Båtsmans förskola är angelägen att utföra varför en förprojektering bör
påbörjas snarast.
Beslutsunderlag; tjänsteskrivelse av fastighetschef Runar Elverlind, 2008-0312.
Arbetsutskottet beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att få ianspråkta anslagna
medel ur investeringsbudgeten dels för att slutföra pågående projekt dels
för att påbörja en förprojektering av om- och tillbyggnad av Båtsmans
förskola.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att få ianspråkta anslagna
medel ur investeringsbudgeten dels för att slutföra pågående projekt dels
för att påbörja en förprojektering av om- och tillbyggnad av Båtsmans
förskola.
_____

Exp. till;
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 28

Dnr 29/08

Verksamhetsberättelse 2007
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse för
tekniska nämndens verksamhet 2007. Nils Birgander förvaltningschef,
redovisar verksamhetsberättelsen för 2007.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden godkänner 2007 års verksamhetsberättelse.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden godkänner 2007 års verksamhetsberättelse.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 29
Resultat tom februari, Prognos 1 - 2008
Det ekonomiska utfallet för tekniska nämndens ansvarsområde redovisar
sammanställning för perioden januari-februari samt prognos 1, av
förvaltningsekonom Sixten Engström.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden noterar redovisningen.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden noterar redovisningen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 30
Delgivningar
12. KF protokoll 2008-02-25 § 20 – Överenskommelse mellan Ale-Surte
BK och Ale kommun angående finansiering av bandyhuset mm.
13. Beslut från Länsrätten ang. ”översvämningsärendet i Nödinge” –
Länsrätten avslår överklagandet.
14. Dom från Länsrätten – bygglov enligt PBL- sopskåpsplatser i NolMotpart är tekniska nämnden – Länsrätten avslår överklagandet och
instämmer i Länsstyrelsens bedömning och ändrar därmed inte det
överklagade beslutet.
15. KS protokoll 2008-03-18 § 52 – Resultatet av SCB:s
medborgarundersökning.
16. KS protokoll 2008-03-18 § 32 – Årsredovidsning 2007 för kommunen
och dess bolag.
17. KS protokoll 2008-03-18 § 49 – Detaljplan för skola/förskola, Nödinge
1:124 m fl.
18. KS protokoll 2008-03-18 § 53 – Ales kvalitetstrappa – Handlingsplan
för arbetet med systematisk verksamhetsutveckling med kontinuerliga
förbättringar.
19. KS protokoll 2008-03-18 § 44 – Yttrande angående förslag till
järnvägsplan för dubbelspårsutbyggnad på sträckan Hede-Älvängen
inom Lilla Edets och Ale kommuner med förslag till arbetsplan för
ombyggnad av E45 under järnvägen norr om Alvhem i Lilla Edets
kommun.
20. TNau protokoll 2008-03-19.
BESLUT
1. Tekniska nämnden noterar anmälda delgivningar.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 31
Informationer
1. Resultatet av SCB:s medborgarundersökning. Kommunstyrelsen
uppdrar åt respektive nämnd att analysera resultatet inom sitt/sina
ansvarsområden, med återkoppling av gjorda slutsatser med prioritering
av förbättringsåtgärder till Kommunstyrelsens arbetsutskott senast
2008-06-30.
2. Servicedeklarationer/garantier – hur går man vidare med detta i
nämnderna - Gunilla Hall inbjuds att informera om denna fråga
BESLUT
1. Tekniska nämnden noterar informationerna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

