PROTOKOLL

1(20)

Sammanträdesdatum
2008-08-28

Plats och tid:

Alerummet kl 13:00 – 16:50

Beslutande

Willy Kölborg, s ordf.
Ingvar Arvidsson, kd
Siw Ericsson, s
Mikko Rautanen, s
Fredrik Johansson, m § 60, 62-73
Sven Engdahl, v
Tony Karlsson, kd
Inge Nilsson, m tj. ersättare för Andreas Liljeqvist, fp
Minna Ljungberg, mp § 65-73
Ann-Charlotte Larsson mp,tj.ers.för Minna Ljungberg §60-64
Anitha Kristiansson, c tj.ers.för Fredrik Johansson § 61

Närvarande ersättare

Magnus Aili, s
Monica Levinsson, s
Anita Kristiansson, c
Lennarth Johansson, s
Anna Thomander, s
Ann-Charlotte Larsson, mp

och övriga deltagande

Nils Birgander, förvaltningschef § 65, 66
Sixten Engström, förvaltningsekonom § 70
Eva Sandkvist, nämndsekreterare
Eva Andersson, upphandlare § 61
Claes Rickstedt, upphandlingschef § 62
Torbjörn Andersson, gatuchef § 67-69
Lars-Olof Segerdahl, renhållningschef § 68

Utses att justera

Ingvar Arvidsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Alafors 2008-09-02

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer

60-73

Eva Sandkvist
Ordförande

Willy Kölborg
Justerande

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2008-08-28

Datum för anslags uppsättande

2008-09-03

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Kommunhuset Alafors

Underskrift

Eva Sandkvist

Datum för anslags nedtagande

2008-09-24
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-08-28

TN § 60
Informationsärende
Ales Kvalitetstrappa
Jarl Karlsson, kommunalråd, Stig Fredriksson, kommundirektör och Gunilla
Hall, kvalitetschef informerar om Ales kvalitetstrappa – en handlingsplan
för arbetet med systematisk verksamhetsutveckling med kontinuerliga
förbättringar.
Alla nämnder och förvaltningar ska målmedvetet verka för en god kvalitet
och effektivitet inom de ekonomiska ramarna.
Utvecklingsarbetet grundar sig på ett uppdrag i strategisk plan.
BESLUT
1. Tekniska nämnden noterar informationen.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-08-28

TN § 61

TN0072/08

Upphandling - Terminalglasögon
Upphandlingsenheten upphandlar terminalglasögon för avtalsperioden
2008-10-01 – 2010-09-30, med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år,
med ett år i taget.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse av upphandlare Eva Andersson, 2008-08-12.
Tekniska nämndens arbetsutskott noterar informationen
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden antar Synoptik Sweden AB, med butik i Älvängen
som leverantör av terminalglasögon under avtalsperioden 2008-10-01 –
2010-09-30 med möjlighet till förlängning ytterligare två år, ett år i taget.
2. Tekniska nämnden förklarar protokollet under förevarande paragraf
omedelbar justerad
______
BESLUT
1. Tekniska nämnden antar Synoptik Sweden AB, med butik i Älvängen,
som leverantör av terminalglasögon under avtalsperioden 2008-10-01 –
2010-09-30 med möjlighet till förlängning ytterligare två år, ett år i taget.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
______

På grund av jäv deltog inte Fredrik Johansson (m) i handläggningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-08-28

TN § 62

TN0075/08

Upphandling avseende omhändertagande av förorenade massor från
Bohus varv
Upphandlingsenheten har fått i uppdrag att upphandla omhändertagande av
förorenade massor från Bohus varvsområde. Upphandlingen avser tjänsten
för omhändertagande av förorenade massor inklusive transporter.
Ale kommun kommer att under perioden 2009 t o m 2010 alternativt t o m
2011 att sanera ett större område inom Bohus varvsområde. Saneringen
innebär att en stor mängd förorenade massor, 60 000 – 100 000 ton, skall
grävas bort och omhändertas externt.
Massorna utgörs av grus, sand och sten med inslag av olika avfall såsom trä,
betong, glas, skrot och sågspån. Massorna innehåller generellt höga till
mycket höga metallhalter. I massorna påträffas även oljerester och PAH.
De förorenade massorna inom varvsområdet utgörs i huvudsak av
fyllnadsmassor. Utfyllnaden utfördes till större delen under 1900-talets
första årtionden, även om den pågått fram t o m 1970-talet. Stora delar av
fyllnadsmassorna härrör från äldre industriverksamhet i Göteborgsområdet,
bl a från varven.
Ale kommun är huvudman för saneringen av Bohus varvsområde.
Finansieringen sker med statliga bidrag från Naturvårdsverket.
Beslutsunderlag;
Tjänsteskrivelse av upphandlingschef Claes Rickstedt, daterad 2008-07-04.
Tekniska nämndens arbetsutskott noterar informationen
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar att anta anbudet från Noah AS för
omhändertagande av massor från Bohus varvsområde.
2. Tekniska nämnden förklarar protokollet under förevarande paragraf
omedelbart justerat.
______
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att anta anbudet från Noah AS för
omhändertagande av massor från Bohus varvsområde.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

6(20)

Sammanträdesdatum
2008-08-28

TN § 63

TN0076/08

Rivning av gamla församlingshemmet i Nödinge
Bakgrund
Ale kommun förvärvade 2007 fastigheten Nödinge-Stommen 1:124 i
Nödinge från Svenska kyrkan. Avsikten med förvärvet var att få rådighet
över en fastighet som ligger inklämd mellan två av kommunen ägda
fastigheter och därmed ha större handlingsfrihet. På fastigheten öster om
ligger Lillgårdens förskola och på fastigheten väster om finns en gräsyta
som används som fritids- och lekområde.
På fastigheten finns en byggnad som av kyrkan använts som
församlingshem, i dagligt tal benämnd Gamla församlingshemmet i
Nödinge.
Nuläge
I Nödinge är bristen på förskoleplatser stor och en ny förskola behöver
byggas snarast. Planerna är att utvidga Lillgårdens kapacitet genom att bygga
en ny och större förskola. Förvaltningen har därför beställt en detaljplan för
området så att alla tre fastigheterna skall medge förskoleverksamhet.
Detaljplanen kan förmodligen vara klar om c:a ett år och byggnation skulle
kunna påbörjas hösten 2009.
Byggandet av en ny och större förskola inklusive anläggandet av fler
parkeringsplatser kräver att det gamla församlingshemmet inte finns kvar.
Förvaltningens förslag
Med tanke på byggandet av ny förskola skulle det inte vara nödvändigt att
avlägsna det gamla församlingshemmet förrän om c:a ett år. Vi befarar
dock, delvis baserat på redan inträffade händelser, att byggnaden under
tiden kan bli ett oönskat tillhåll, utsättas för vandalisering eller t o m
brännas ned.
Vårt förslag är därför att SPA får i uppdrag att avlägsna byggnaden, genom
rivning eller bortforsling, senast den 1 december 2008.
Beslutsunderlag;
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Javad Taeyfi, daterad 2008-08-11.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar ge Kommunstyrelsens
samhällsplaneringsavdelning i uppdrag att avlägsna gamla
församlingshemmet i Nödinge, senast den 1 december 2008.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2008-08-28

forts TN § 63
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar ge Kommunstyrelsens
samhällsplaneringsavdelning i uppdrag att avlägsna gamla
församlingshemmet i Nödinge, senast den 1 december 2008.
_____

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-08-28

TN § 64

TN0063/08

Försäljning av Alaforsskolan
Barn- och Ungdomsnämnden har beslutat att Alaforsskolan inte längre
behöver användas som skolbyggnad för den kommunala skolan. Orsaken är
krympande elevunderlag i upptagningsområdet och att tillräcklig kapacitet
finns i Himlaskolan.
Byggnaden nyttjas idag endast delvis, i huvudsak för förskoleverksamhet.
Denna verksamhet kan flyttas till annan plats om Alaforsskolan inte längre
skulle finnas tillgänglig.
Alaforsskolan betraktas idag bokföringsmässigt som en tomställd lokal och
belastar kommunens resultaträkning med drygt 1 mkr per år.
Samråd/samverkan
Samråd i ärendet har hållits med förvaltningschefen för Barn- och
Ungdomsförvaltningen.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förutom den realisationsvinst byggnaden bör inbringa, beroende på
försäljningssumman, kommer kommunen att reducera sina driftskostnader
med drygt 1 mkr per år.
Fastighetsavdelningens bedömning
Skolan är en vacker äldre byggnad och ett landmärke i Alafors. Lyckligast
vore om byggnadens nästa användningsområde medgav att dess exteriör
ändras så lite som möjligt.
Vi gör bedömningen att Alaforsskolan borde gå att sälja och preliminära
intressenter har redan låtit höra av sig.
Beslutsunderlag;
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Javad Taeyfi, daterad 2008-08-11.
Arbetsutskotts beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsens
samhällsplaneringsavdelning att avyttra Alaforsskolan.
____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsens
samhällsplaneringsavdelning att avyttra Alaforsskolan.
____
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-08-28

TN § 65

TN0067/08

Begäran om yttrande över motion - angående Skolträdgårdar
Miljöpartiet har lämnat en motion till Kommunfullmäktige, avseende
anläggande av skolträdgårdar i syfte att skoleleverna och berörd personal
skall få en större förståelse för det ekologiska systemet och dess kedjor av
orsak och verkan.
Tekniska nämnden liksom Barn- och Ungdomsnämnden har beretts
möjlighet att yttra sig över motionen.
Samråd
Samråd i ärendet har skett med kommunens parkchef.
Beslutsunderlag;
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Nils Birgander, daterad 2008-07-03.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden avslår motionen
____
Minna Ljungberg mp, yrkar bifall till motionen.
BESLUT
1. Tekniska nämnden avstår från yttrande.
____

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-08-28

TN § 66

TN0077/08

Öppna sammanträden i Tekniska nämnden
Kommunfullmäktige fattade 1997 beslut om att alla Kommunfullmäktiges
sammanträden skall vara öppna för allmänheten och överlät åt varje nämnd
att själv avgöra om även dess sammanträden skall vara öppna.
Tekniska nämnden har behandlat frågan vid tidigare sammanträde, varvid
beslutet blev att inte hålla öppna sammanträden.
Nuläge
Tekniska nämnden har alltsedan beslutet haft slutna sammanträden.
Beslutet fattades under den förra mandatperioden och sedan dess har 2/3
av nämndens ledamöter ersatts med nya.
I den Strategiska planen framhävs starkt att kommunen skall vara öppen
och tillgänglig för medborgarna samt att nämndens arbete skall präglas av
demokrati och delaktighet och att ”Det demokratiska perspektivet
förutsätter öppenhet, dialog och information på alla nivåer och att både
befintliga och nya vägar för kommunikation prövas och utvecklas”.
Vid den Medborgarundersökning som genomfördes hösten 2007 fick Ale
kommun betyget 4,1 på en 10-gradig skala, alltså mycket nära gränsen till
underkänt (4,0) just på frågeområdet Inflytande. Detta område var det som
kommunen fick absolut sämsta betyget inom och som alla måste arbeta med
att förbättra.
I nämndplanen för 2008 har nämnden under avsnitt 3.1 Demokrati slagit
fast att ett av målen för 2008 är att fatta beslut om ev. öppna
sammanträden.
Beslutsunderlag;
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Nils Birgander, daterad 2008-07-16.
Arbetsutskottets beslutsförslag
1. Arbetsutskottet noterar informationen
2. Nämnden beslutar i ärendet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-08-28

forts TN § 66
Yrkande
Willy Kölborg, yrkar på att ha öppna sammanträden på januari och
augustisammanträdena med utvärdering under hösten 2009.
Fredrik Johansson yrkar på att alla sammanträdena ska vara öppna under
2009.
Ajournering
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på sitt förslag och dels på Fredrik
Johanssons yrkande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens
beslutsförslag.
Omröstning begärs. Tekniska nämnden godkänner följande
propositionsordning.
Ja-röst för bifall på ordförandens förslag.
Nej-röst för Fredrik Johanssons förslag.
Med 4 nej-röster för Johanssons yrkande och fem ja-röster för ordförandens
yrkande, beslutar nämnden i enlighet med ordförandens yrkande.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att ha två öppna sammanträden under 2009.
På januari- och augustisammanträdena, med utvärdering under hösten
2009.
______
Reservation
Fredriksson Johansson m, Ingvar Arvidsson kd, Tony Karlsson kd och Inge
Nilsson m, reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Johanssons
yrkande.
Protokollsanteckning
Anitha Kristiansson c, tillåts av ordföranden att göra en skriftlig
protokollsanteckning, enligt bilaga.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-08-28

TN § 67

TN0030/08

Upphandling av entreprenör för utbyggnad av GC-väg längs Gamla
Kilandavägen i Nödinge
Tekniska förvaltningen har begärt in anbud för att bygga en GC-väg utmed
Gamla Kilandavägen och del av Prästvägen. I objektet ingår också en
cirkulationsplats i korsningen Gamla Kilandavägen – Norra Kilandavägen,
busshållsplatser vid Norra Kilandavägen samt underhållsbeläggning.
Fem anbud har inkommit och NCC Roads har det lägsta anbudet. De
investeringsanslag som finns beviljade i form GC-vägpengar och pengar för
att bygga ut busshållsplatser räcker väl till för att genomföra entreprenaden.
Ärendet har tidigare redovisats i Tekniska nämnden.
Beslutsunderlag;
Tjänsteskrivelse av gatuchef Torbjörn Andersson, 2008-08-28.
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar anta NCC Roads som entreprenör med en
kontraktsumma av 3 273 060 kronor.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar anta NCC Roads som entreprenör med en
kontraktsumma av 3 273 060 kronor.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-08-28

TN § 68

TN0060/08

Renhållningstaxan 2009
Vid 2008 års utgång upphör tillståndet att deponera avfall på Sörmossens
avfallsupplag. Detta innebär minskade intäkter från deponien och ökade
kostnader för återvinningscentralen vilken finansieras via taxan för hushållsavfall. Dessutom tillkommer bl a ökade lönekostnader och administrativa
kostnader.
Efter en översyn av möjligheterna till att dämpa effekterna av detta bedöms
intäkterna från taxan för hushållsavfall behöva ökas med knappt 2,6 mkr.
Detta motsvarar en taxehöjning på 16%.
Vad beträffar slamsugning och containertömning har entreprenadkostnaderna ökat, vilket innebär att slamsugningstaxan behöver höjas med 5 %
och containertaxan med 6-7 % (varierande beroende på storlek och
fraktion).
Arbetsutskottets beslutsförslag
1. Arbetsutskottet noterar informationen.
2. Nämnden beslutar i ärendet.
_____
Beslutsunderlag;
Tjänsteskrivelse av gatuchef Torbjörn Andersson, 2008-08-20.
Efter redovisningen av ärendet ajournerades sammanträdet 10 minuter.
BESLUT
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att höja taxan för
hushållsavfall med 16 % vad beträffar grundavgiften samt
brukningstaxans lägsta taxeklass och att höja övriga taxeklasser med
samma krontal som den lägsta brukningstaxan.
2. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att införa en taxa för
slipers från hushållen till Sörmossens återvinningscentral innebärande
ett styckepris på 80 kr exkl. moms.
3. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att höja taxan för
slamsugning med 5 %.
4. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att höja taxan för
containertömning med 6-7 %.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-08-28

Forts TN § 68
5. Tekniska nämnden beslutar att införa ett elektroniskt kortsystem på
Sörmossen med begränsat antal gratisbesök från hushållen per år.
______

Expedieras till;
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-08-28

TN § 69

TN0064/08

Ortsutvecklingsmöten våren 2008
Svar på frågor från ortsutvecklingsmöten våren 2008.
Under våren 2008 genomfördes ortsutvecklingsmöten på 10 orter i Ale.
Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd utifrån
minnesanteckningarna, att besvara de frågor som berör respektive nämnd
och överlämna svaren till berört ortsutvecklingsmötes presidium senast 1
september.
Gatuchef Torbjörn Anderssons svar delges berört presidium.
BESLUT
1. Tekniska nämnden noterar förvaltningens svar på
minnesanteckningarna.
2. Svaren delges respektive berört ortsutvecklingsmötes presidium.
_____

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Berört presidium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-08-28

TN § 70

TN0037/08

Ekonomiska rapporter
Sixten Engström, förvaltningsekonom, redovisar halvårsresultatet samt
uppföljningsrapport 3.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden noterar informationen.
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden noterar informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-08-28

TN § 71
Anmälan av delgivningar
28. KS protokoll 2008-05-13 § 95 – Förfrågan om planläggning Starrkärr
3:8, 1:5 (Bullerbyn)
29. KS protokoll 2008-05-13 § 96 – Kvartalsredovisning Efterbehandling
av Surte Glasbruk.
30. KS protokoll 2008-05-13 § 93 – Ansökan o detaljplan, Alvhem 1:29
31. KS protokoll 2008-05-13 § 94 – Planläggning av del av Starrkärr 1:3 –
Ängshöjdens hästby
32. KS protokoll 2008-05-13 § 97 – Kvartalsredovisning Sanering av Bohus
varvsområde
33. KS protokoll 2008-05-13 § 92 – Ansökan om detaljplan för Ekhagen by
och hästgård
34. KS protokoll 2008-05-13 § 98 – Ianspråktagande av fetmarkerade anslag
i investeringsbudgeten.
35. MBN protokoll 2008-05-22 § 106 – Detaljplan Nol Teknikpark – MBN
beslut att avbryta planarbetet.
36. Svea Hovrätt – Miljööverdomstolen avslår Ale och Göteborgs
kommuns yrkande om avvisning av överklagande, avseende
omprövning av villkor för tidigare meddelat tillstånd ang. reglering av
Mollsjön m fl sjöar i Göteborgs och Ale kommuner.
37. KF protokoll 2008-05-26 § 64 – Begäran om undantag av Rdn.tjänstens
fordon från kravet på alkolås KF undantar rdn.tj.fordon från kravet.
38. KF protokoll 2008-06-16 § 80 – Justering av budgetramar för Barn- och
ungdomsnämnden, Tekniska och Kommunstyrelsen på grund av
intäkter och kostnader för Ale Arena 2008.
39. HR prot.2008-05-15 § 13 o 15 -Uppföljning av fråga - pelarlift i
Skepplandahallen – samt tillgängligheten i Medborgarhuset - Uppdrag
till Ingvar Arvidsson TN att ansvara för att samordna ett möte med
Handikapporg.i Skepplandahallen samt med tillgänglighetsgruppen.
40. Cirkulär 8:59 – Sveriges kommuner och landsting – Normalavtal för
kommunal upphandling av postservicetjänster
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(20)

Sammanträdesdatum
2008-08-28

Forts TN § 71
41. Boverket informerar 2008:4 – Om vindsbränder i radhus och
flerbostadshus
42. Boverket informerar 2008:5 – Om ändrade byggregler från 1 juli 2008
43. KS protokoll 2008-08-12 § 156 – Yttrande över förslag till järnvägsplan,
delen Hede-Älvängen.
44. KS protokoll 2008-08-12 § 140 – Projektering av äldreboende i
Nödinge
45. KS protokoll 2008-08-12 § 145 – Yttrande ang.förslag till arbetsplaner
för utbyggnad av E45 på sträckorna Älvängen-Alvhem och AlvhemKärra för delen inom Ale kommun.
46. KS protokoll 2008-08-12 § 142 – Ansökan om detaljplan Starrkärr-Hult
1:11.
47. KS protokoll 2008-08-12 § 141 – Ansökan om detaljplanläggning av
fastigheten Nödinge 4:28.
BESLUT
1. Tekniska nämnden noterar anmälda delgivningar.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(20)

Sammanträdesdatum
2008-08-28

TN § 72
Kurser/Inbjudningar
1. Kurs i offentlighet och sekretess – 15 oktober i Stockholm
2. Seminarium Ny start för konkurrensutsättning och ökad
marknadsanvändning – 21 –22 oktober i Stockholm.
3. Branchdag – Jordens Mat 2008 - Ekologisk marknad i skördetid – 5
september på Gunnebo Slott.
BESLUT
1. Tekniska nämnden noterar anmälda kurser.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2008-08-28

TN § 73
Anmälan av delegeringsbeslut
1. Protokoll från Tekniska nämndens arbetsutskott 2008-08-12.

BESLUT
1. Tekniska nämnden godkänner anmält delegeringsbeslut.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(20)

