PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-05-08

Plats och tid:

Alerummet kl 13:00 - 14:30

Beslutande
och tjänstgörande ersättare

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

Närvarande ersättare

Lars-Erik Calås, ad

Övriga deltagande

Claes Rickstedt tf. förvaltningschef § 32,35-37
Sixten Engström, förvaltningsekonom § 38
Eva Sandkvist, nämndsekreterare § 39, 40
Javad Taeyfi, fastighetsingenjör § 33, 34
Joakim Hermansson st f räddningschef § 41
Alma Delic, projektledare § 33, 34
Tommy Jacobsson, personalföreträdare § 32-34, 36-43

Utses att justera

Ingvar Arvidsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Alafors 2008-05-13

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer

32-43

Eva Sandkvist
Ordförande

Willy Kölborg
Justerande

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2008-05-08

Datum för anslags uppsättande

2008-05-14

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Kommunhuset Alafors

Underskrift

Eva Sandkvist

Datum för anslags nedtagande

2008-06-04
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-05-08

TN § 32

Dnr TN0036/08

Skrivelse avseende servering av rödlistad fisk i Ale kommuns
verksamheter
Willy Kölborg, Sven Engdahl och Minna Ljungberg har till Tekniska
nämnden inlämnat ett förslag om att kommunen i största möjliga mån skall
välja grönlistad fisk framför gullistad enligt Världsnaturfondens (WWF)
listning. Rödlistad fisk enligt WWF skall ej serveras.
Torsk finns på den röda listan. Ale Matservice köper idag in ca 190 kg torsk
per år och kommer inför höstterminen att helt att ta bort torsk från
matsedeln.
Ale kommun upphandlar inte fisk idag, utan samarbetar i livsmedelsupphandlingar med ett flertal GR-kommuner tillsammans med Göteborgs
Stads Upphandlings AB, (UHB).
Respektive GR-kommun väljer sedan från upprättade ramavtal de varor
som kommunerna behöver anskaffa.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Arbetsutskottet föreslår att Tekniska nämnden beslutar i frågan.
____
Samråd
Samråd med Eva-Maire Ekman, kommunjurist, om denna fråga som är
inlämnad av politiker. Ärendet måste beredas av tjänsteman för att därefter
behandlas politiskt.
Beslutsunderlag; tjänsteskrivelse av tf förvaltningschef Claes Rickstedt,
Daterad 2008-04-29.
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar att fr o m höstterminen i största möjliga
mån köpa grönlistad fisk framför gullistad
2. Rödlistad fisk enligt WWF skall ej serveras i kommuns verksamhet
______
Yrkanden
Fredrik Johansson yrkar på avslag av beslutet.
Willy Kölborg yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-05-08

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på förvaltningens förslag och dels på
Fredrik Johanssons yrkande och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Omröstning begärs. Tekniska nämnden godkänner följande
propositionsordning
Ja- röst för bifall till ordförandens yrkande.
Nej-röst för Fredrik Johansson yrkande.
Med 4-nej-röster för Fredrik Johanssons yrkande och fyra ja-röster för
ordförandens yrkande beslutar nämnden i enlighet med ordförandens
yrkande.
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst
Siw Ericsson
x
Ingvar Arvidsson
x
Lennart Johansson
x
Fredrik Johansson
x
Sven Engdahl
x
Anitha Kristiansson
x
Inge Nilsson
x
Willy Kölborg
x
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att fr o m höstterminen i största möjliga
mån köpa grönlistad fisk framför gullistad.
2. Rödlistad fisk enligt WWF skall ej serveras i kommuns verksamhet.
______

Reservation
Fredrik Johansson (m), Ingvar Arvidsson (kd), Anitha Kristiansson (c) och
Inge Nilsson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik
Johanssons yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 33
Presentation
Tekniska förvaltningen har en ny medarbetare och hon heter Alma Delic,
och är projektledare på fastighetsavdelningen.
Alma presenterade sig och välkomnades av nämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 34

Dnr TN0046/08

Angående branden av Furustugan - information mm
Handläggning av Furustugan, Alafors, utreds nu av Barn- och
ungdomsnämnden, hur ska man gå vidare, vilka åtgärder som ska vidtas.
Ärendet utreds även av försäkringsbolaget.
Fastighetsingenjör Javad Taeyfi, redovisade konsekvenserna av branden av
Furustugan i Alafors samt hur avdelningen tänker i ett säkerhetsperspektiv
med larm och kameraövervakning i kommunala fastigheter.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden noterar redovisningen.
____
BESLUT
1. Tekniska nämnden noterar redovisningen.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-05-08

TN § 35

Dnr TN0048/08

Koncernkontosystem och andra finansiella tjänster för Ale kommun,
AB Alebyggen och Ale Utveckling AB
Upphandlingsenheten har fått i uppdrag att upphandla koncernkontosystem
och andra finansiella tjänster för Ale kommun, AB Alebyggen och Ale
Utveckling AB. Upphandlingen omfattar inte avtal om lån och placeringar
avseende större belopp. Sådana lån och/eller placeringar kommer att
upphandlas separat.
Avtalet gäller under perioden 2008-11-01 – 2011-10-31 med möjlighet till
ett års förlängning.
Ärendet har redovisats på Tekniska nämndens arbetsutskott.
Beslutsunderlag; tjänsteskrivelse av upphandlingschef Claes Rickstedt,
daterad 2008-05-08.
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar att för koncernkontosystem och andra
finansiella tjänster gällande för Ale kommun, AB Alebyggen och Ale
Utveckling AB anta Swedbank AB.
2. Avtalsperioden är 2008-11-01 – 2011-10-31 med möjlighet till ett års
förlängning.
3. Tekniska nämnden förklarar protokollet under förevarande paragraf
omedelbart justerat.
________
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att för koncernkontosystem och andra
finansiella tjänster gällande för Ale kommun, AB Alebyggen och Ale
Utveckling AB anta Swedbank AB.
2. Avtalsperioden är 2008-11-01 – 2011-10-31 med möjlighet till ett års
förlängning.
3. Tekniska nämnden förklarar protokollet under förevarande paragraf
omedelbart justerat.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 36

Dnr TN0003/08

Frågor har ställts till Tekniska nämnden från Handikapprådet dels
avseende installation av pelarlift i Skepplanda simhall dels entrén till
Medborgarhuset i Alafors.
Fastighetsavdelningens yttrande:
- Skepplandahallen:
För att funktionshindrade ska kunna ta sig ner i bassängen, används idag en
ramp med telferlyft.
Frågan om installation av pelarlift har enligt uppgift från barn- och
ungdomsförvaltningen tidigare varit uppe till diskussion men ingen
framställan om medel för detta har gjorts eftersom befintlig lyftanläggning
ansetts fylla nödvändig funktion.
- Medborgarhuset.
Entrén till Medborgarhuset är inte tillfredställande ur
tillgänglighetssynpunkt; inte heller torgbildningen mellan entrén och
parkeringsplats/busshållplats. Gångbanan mellan parkeringsplatsen och
huvudentrén på kommunhuset är också undermålig. Förslag till åtgärdande
av ovannämnda brister skall tagas fram för åtgärdande under sommaren.
Beslutsunderlag; tjänsteskrivelse av fastighetschef Runar Elverlind, 2008-0414.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden besvarar Handikapprådets frågor med ovan
framförda yttrande från fastighetsavdelningen.
____
BESLUT
1. Tekniska nämnden besvarar Handikapprådets frågor med ovan
framförda yttrande från fastighetsavdelningen.
____

Expedieras till:
Vård- och omsorg/Handikapprådet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 37

Dnr TN0044/08

Vikingabyn/AME - begäran om tilläggsanslag
Inom projektet lokaler för Ale Vikingagård/AME i Häljered har under tiden
2006-07 dels uppförts en ny cafeteriabyggnad dels utförts om- och
tillbyggnader av befintliga byggnader. Om- och tillbyggnaderna har
inneburit att AME-verksamheten kunnat flytta från tidigare utnyttjade
utrymmen på ”Piren” i Nödinge och inhyrda lokaler inom Tudorområdet i
Nol. Genom gemensamt utnyttjande av lokalerna med Vikingaprojektet har
den totala ytan för de båda verksamheterna kunnat minska med ca 600 kvm.
Ursprungligt investeringsanslag för projektet uppgick till 10.800.000 kronor.
År 2007 minskades anslaget med 1,0 milj.kronor.
Enligt kostnadsavstämning daterad 2008-04-06 (bilaga) är slutkostnaden
10.370.500 kronor, vilket innebär en överkostnad med 570.500 kronor. Stor
del av överkostnaden beror på mer omfattande el- och ventilationsarbeten
och större ombyggnader i ”ladan” än vad som förutsattes.
Beslutsunderlag; tjänsteskrivelse av fastighetschef Runar Elverlind, 2008-0414.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden begär att Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag
med 570 500 kronor för investeringsprojektet ”Nya lokaler
Vikingabyn/AME”.
______
BESLUT
1. Tekniska nämnden begär att Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag
med 570 500 kronor för investeringsprojektet ”Nya lokaler
Vikingabyn/AME”.
______

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 38

Dnr TN0037/08

Månadsrapport -mars
Förvaltningsekonom Sixten Engström, redovisar månadsrapporten till och
med mars
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden noterar redovisningen.
____
BESLUT
1. Tekniska nämnden noterar redovisningen.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 39

Dnr TN0035/08

Revidering av Tekniska nämndens reglemente
Tekniska nämndens reglemente revideras eftersom ansvaret för bilpoolen är
överfört till Tekniska nämnden och detta är inte inskrivet i reglementet.
Tekniska nämnden har övertagit ansvaret för kommunens bilpool från 1
mars, 2007. Tidigare var det samhällsbyggnadsenheten, som ansvarade för
bilpoolen.
Revideringen avser att under administrationens ansvarsområde lägga till;
– Administrera och handlägga kommunens gemensamma bilpool.
Samtidigt som man ser över reglementet är det några mindre justeringar
som görs, bl.a. under inköpsenheten.
Samråd/samverkan
Samråd med Nils Birgander, förvaltningschef och Eva-Marie Ekman,
kommunjurist.
Beslutsunderlag; tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Eva Sandkvist,
daterad 2008-04-11.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden antar förslag till reviderat reglemente.
2. Revideringen av reglementet gäller från 2008-06-01.
____
BESLUT
1. Tekniska nämnden antar förslag till reviderat reglemente.
2. Revideringen av reglementet gäller från 2008-06-01.
_____

expedieras till:
Personalen
Eva-Marie Ekman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-05-08

TN § 40

Dnr TN0013/08

Skrivelse från Miljö- och bygg om ev. behov av revidering av
delegeringsordning och reglemente
En skrivelse har inkommit från miljö- och byggförvaltningen om att
förvaltningarna bör se över sina delegeringsordningar med avseende på
olika beslutsbefogenheter när det gäller livsmedelsanläggningar mm
Frågan lyftes i nämndsekreterargruppen och Eva-Marie Ekman,
kommunjurist, har varit behjälplig med framtagande av nya punkter till
delegeringsordningarna.
Det har framkommit efter det att Eva-Marie Ekman tagit fram punkterna
avseende livsmedelsanläggningar, att även dessa punkter ska gälla för
dricksvattenanläggningar.
Samråd/samverkan
Samråd med kommunjurist Eva-Marie Ekman och livsmedelsinspektör
Lena Jonsson, miljö- och byggförvaltningen.
Beslutsunderlag; tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Eva Sandkvist,
daterad 2008-04-14.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden antar förslag till reviderad delegeringsordning
2. Revideringen av delegeringsordningen gäller från 2008-06-01.
___
BESLUT
1. Tekniska nämnden antar förslag till reviderad delegeringsordning
2. Revideringen av delegeringsordningen gäller från 2008-06-01.
___

Expedieras till:
Personalen
Lena Jonsson, MoB
Eva-Marie Ekman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 41

Dnr TN0050/05

Riskanalys avseende arbetsmiljön på Surte brandstation
Bakgrund
Utredningar visar att det behövs en brandstation i södra Ale. Nuvarande
brandstation i Surte har en olämplig placering, arbetsmiljön är inte anpassad
efter den verksamhet som bedrivs och byggnaden är i dåligt skick. I
september 2007 togs ett beslut om att avsätta 3,5 Mkr för förbättring av
arbetsmiljön vid Surte brandstation.
Samråd/samverkan
Räddningstjänsten har bett företagshälsovården om hjälp för att få en
objektiv bedömning av vilka åtgärder som bör prioriteras i ett sådant arbete.
Arbetsmiljöingenjör Bertil Jonsson har gjort en riskanalys som presenteras i
en rapport daterad 2008-04-09, Riskanalys av Ale Räddningstjänst –
Brandstationen i Surte. Slutsatserna av riskanalysen sammanfattas i två
meningar:
”De risker som framkommit i analysen är svåra att åtgärda med nuvarande byggnad och
läge. En alternativ placering av brandstationen bör övervägas.”
Ekonomisk bedömning/konsekvens
De ekonomiska konsekvenserna av en alternativ placering av
brandstationen blir olika omfattande beroende på vilken lösning man väljer,
men ett alternativ som tillgodoser kraven på en god arbetsmiljö för
personalen kommer att medföra ökade kostnader jämfört med nuvarande
brandstation.
Beslutsunderlag; tjänsteskrivelse av stf räddningschef Joakim Hermansson,
2008-04-10.
Räddningstjänstens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden noterar informationen.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt fastighetsavdelningen och
räddningstjänsten att prioritera arbetet med att hitta alternativ placering
för en brandstation i södra Ale.
____
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden noterar informationen.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt fastighetsavdelningen och
räddningstjänsten att prioritera arbetet med att hitta alternativ placering
för en brandstation i södra Ale.
3. Tekniska nämnden uppdrar åt fastighetsavdelningen och
räddningstjänsten att förhandla med hyresvärden.
____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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forts TN § 41
BESLUT
1. Tekniska nämnden noterar informationen.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt fastighetsavdelningen och
räddningstjänsten att prioritera arbetet med att hitta alternativ placering
för en brandstation i södra Ale.
3. Tekniska nämnden uppdrar åt fastighetsavdelningen och
räddningstjänsten att förhandla med hyresvärden.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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TN § 42
Delgivningar
21. KF protokoll 2008-03-31 § 38 – Årsredovisning 2007 för kommunen
och dess bolag.
22. KF protokoll 2008-03-31 § 40 – Överföring av över- och underskott i
2007-års bokslut.
23. KF protokoll 2008-03-31 § 41 – Överföring av investeringsmedel från
2007 till 2008.
24. KS protokoll 2008-04-15 § 73 – Ersättning för förtäring vid
sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott,
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige mandatperioden 20072010.
25. KS protokoll 2008-04-15 § 74 – Uppföljningsrapport 1, 2008-02-29
med helårsprognos
26. Räddningstjänsten i Storgöteborg – Svar på fråga om möjlighet till
anslutning till Räddningstjänsten Storgöteborgs räddningstjänstförbund
– att för närvarande inte utvidga räddningstjänstförbundet, kvarstår.
27. Tnau protokoll 2008-04-24.
BESLUT
1. Tekniska nämnden noterar anmälda delgivningar.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2008-05-08

TN § 43
Kurser
Kurs i Offentliga Rummet 2008, 2-4 juni i Västerås
BESLUT
1. Tekniska nämnden noterar anmälda kurser.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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