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TN § 78

TN0133/10

Omhändertagande av förorenade massor, Surte
Samhällsplaneringsavdelningen har tillsammans med
upphandlingsenheten genomfört en upphandling avseende
omhändertagande av förorenade massor från området Surte 2:38.
Huvudansvarig för framtagandet av förfrågnings- underlaget samt
utvärderingen har varit konsultföretaget Norconsult AB
Ale kommun avser att sanera delar av Surte 2:38, vilket innebär att
en stor mängd förorenade massor, ca 30 000 – 70 000 m³ ska
schaktas upp, transporteras bort och omhändertas externt. Arbetet
beräknas pågå mellan ett till tre år med start 2011.
Vid anbudstidens utgång hade anbud från två anbudsgivare kommit
in; från Ragn- Sells AB och NOHA AS. I enlighet med
förfrågningsunderlaget har anbuden utvärderats med hänsyn till det
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet där hänsyn tagits till pris,
justerat efter CO2-utvärdering, och referenser.
Så som framgår av bifogade utvärderingsdokument har NOAH AS
gjort avsteg från de i förfrågningsunderlaget ställda obligatoriska
kraven både vad avser entreprenören och tjänsten. Av denna
anledning har anbudet från NOAH AS förkastats redan i steg 1.
Ragns-Sells AB anbud uppfyller däremot samtliga ställda krav samt
har fått höga poäng avseende utvärderingen av referenser.
Upphandlingsenheten förordar därför att Ragn-Sells AB tilldelas
entreprenaden.
Som förutsättning för den kommande beställningen gäller att Ale
kommun beviljas sökta bidrag från Naturvårdsverket.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av upphandlingschef Catarina
Pernheim daterad 2010-10-06
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar att tilldela Ragn-Sells AB entreprenaden att
omhänderta förorenade massor från Surte 2:38.
2. Tekniska nämnden förklarar protokollet under den här paragrafen för
omedelbart justerad.
_____

Justerandes sign
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TN § 78

TN0133/10

BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att tilldela Ragn-Sells AB entreprenaden att
omhänderta förorenade massor från Surte 2:38
2. Tekniska nämnden förklarar protokollet under den här paragrafen för
omedelbart justerad
_____

Ärendet expedieras efter beslut till
Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 79
Tyst minut för Eva Sandkvist
Ingvar Arvidsson berättar att Tekniska nämndens ordinarie sekreterare Eva
Sandkvist tisdagen den 5 oktober somnat in efter en lång tids sjukdom.
En tyst minut hölls för Eva.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 80
Köptrohet
Upphandlingschef Catarina Pernheim informerar i ärendet
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar:
1. Notera informationen
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 81

TN0152/10

Yttrande avseende ny trafikplan med hastighetsplan för Ale kommun
Tekniska förvaltningens gatuavdelning har tillsammans med trafikgruppen
på miljö- och byggförvaltningen tagit fram en trafikplan med hastighetsplan
enligt ”Rätt fart i staden”.
Syftet med planen är att öka trafiksäkerheten, funktionsindela trafiknätet
och föreslå en hastighetsplan. Trafikplanen används som planeringsstöd av
kommunens handläggare. I trafikplanen finns åtgärdsförslag för
trafiksäkerhetsåtgärder i kommunens tätorter.
Tekniska förvaltningen har inga synpunkter på planens innehåll, men anser
att det är viktigt att de ekonomiska medel som behövs för att genomföra
planen tilldelas behovsnämnden.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av bitr gatuchef Carita Sandros daterad
2010-09-28
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt
eget
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt
eget
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 82
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Taxor för återställning av schakter
Det finns ett flertal ledningsägare och andra som har behov av att utföra
arbeten i kommunala gator och grönytor. För att få göra detta måste de
ansöka om tillstånd hos parkenheten.
Tidigare har byggherren själv ansvarat för återställningen av de berörda
ytorna, varefter besiktning och överlämnande skett. För att ytterligare
förbättra kvaliteten på återställningsarbetet avser gatuavdelningen nu utföra
återställning av ytskikt själva, med hjälp av ramavtalsentreprenören.
För att kunna utföra återställningen behöver en taxa införas för att debitera
byggherren för de kostnader som är förknippade med återställningen.
I taxan ingår omhändertagande av schakten från det att besiktning skett,
iordningställande av ytan i enlighet med de framtagna bestämmelserna,
ersättning på grund av ökade underhållskostnader samt en administrativ del
för att täcka kommunens hanteringskostnad.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av bitr gatuchef Carita Sandros daterad
2010-09-14
Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för
återställning av schakter i allmänna ytor i enlighet med bilagt förslag,
Taxa återställningsarbeten.
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att taxan ska gälla från
2011-01-01
_____
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar:
1. Notera informationen
2. Lämna ärendet öppet för beslut till Tekniska nämndens sammanträde
2010-10-07
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för
återställning av schakter i allmänna ytor i enlighet med bilagt förslag,
Taxa återställningsarbeten
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att taxan ska gälla från
2011-01-01
_____

Ärendet expedieras efter beslut till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 83

TN0153/10

Brukarundersökning, parkenheten
Parkchef Anders Alfredsson informerar i ärendet
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TN § 84

TN0129/10

Renhållningstaxa 2011
När renhållningstaxan 2009 skulle antas, stod renhållningen inför att
intäkterna på Sörmossen i stort sett skulle upphöra vilket innebar att de
ekonomiska synergieffekter som fanns mellan avfallsupplaget och
återvinningscentralen ej längre kunde tillgodoräknas renhållningen. Detta
ledde till en kraftig taxehöjning 2009. När BVIV gjorde framstötningar om
att fortsatt få lämna lätt förorenade massor på Sörmossen godkände
Länsstyrelsen att så fortsatt fick ske, vilket gjorde att synergieffekterna
kvarstod under både 2009 och 2010. Detta har i sin tur lett till ett överskott
för 2009 och det förväntas även ett mindre överskott 2010. Inför 2011
förväntar vi oss i dagsläget inga ytterliggare intäkter på Sörmossen så vi är
nu i det läge vi trodde vi skulle vara i för två år sen.
Förbränningsskatt på brännbart hushållsavfall 95 kr/ton som infördes
halvårsskiftet 2006 kommer från och med 1 oktober i år 2010 att slopas.
Enligt beräkningar inför 2011 kommer kostnaderna att minska med c:a
630 kkr, Behandlingskostnaderna för trä från återvinningscentralen
Sörmossen i Bohus kommer att minska med c:a 175 kkr. Detta
sammantaget ger en minskad kostnad på 805 kkr. Dessutom räknar vi
med att göra ett överskott 700 kkr 2010 utöver de intäkter från BViV som
tillfaller kommunens kassa.
Merkostnader 2011 där investeringar ger årliga kapitalkostnader såsom
ny sopbil 280 kkr, miljöcontainer 28 kkr, bom och kortsystem 120 kkr,
tank för EcoPar 24 kkr. Dessutom tillkommer merkostnader för
kommande EcoParbränsle ca 300 kkr/år, personal och driftskostnader
som kommer att belasta återvinningscentralen på ca 600 kkr tillsammans
med att vi inte kan få intäkter för administrativa kostnader vi haft för
Sörmossen vilket beräknas ge ett inkomstbortfall på 500 kkr. Sedan
tillkommer eventuell inflation, men den bedöms inte vara speciellt stor,
uppskattningsvis en merkostnad på 200 kkr 2011. Dessutom innebär
nedan föreslagen taxesänkning på storkärl ett inkomstbortfall på ca 300
kkr. Detta ger en summa på 2 352 kkr. Totalt blir beräknat netto på c:a 850 kkr. Vi har dock ett ackumulerat överskott vilket gör att
förvaltningen bedömer att vi inte behöver höja några taxor 2011.
Med bakgrund av detta föreslår förvaltningen att förutom 1000- liters kärl
inte att höja någon taxa för hushållsavfall inför år 2011. Detta gäller även
taxorna för slamsugning och containertömning då ekonomin för dessa
verksamheter i dagsläget är god.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Renhållningens strävan, nu som tidigare, är att få våra abonnenter från
både nya och gamla bostadsområden att ingå i gemensam sophämtning
(storkärl) så långt det är möjligt. Detta ger en bättre arbetsmiljö samt
ekonomisk vinning både för verksamheten och abonnenterna. För att
locka fler till detta behövs en bättre morot i form av större skillnader i
taxan mellan enskild sophämtning och gemensam sophämtning.
Kostnaderna för Sörmossens återvinningscentral (ÅVC) finansieras av
hushåll från flerfamiljsbostäder och villor, vilket nästa år beräknas till 5
000 kkr. Villaabonnenterna belastar ÅVC:n i mycket högre grad än vad
hushållen i flerfamiljsbostäder gör. Därför är det rimligt att sänka
grundavgiften för storkärl från 2,25 kr/liter och år till 1,70 kr/liter och år,
vilket motsvarar 0,55 kr per liter och år. Detta för att erhålla en mer
rättvis fördelning utifrån nyttan. Eftersom grundavgiften ingår i taxan per
liter och år, motsvarar detta 5% av årskostnaden.
Enligt Arbetsmiljöverket bör inte storkärl vara större än 800 liter.
Eftersom vi fortfarande har 1000 liters kärl kvar hos vissa abonnenter
föreslår vi istället som styrmedel att höja brukningstaxan för dessa kärl
med 10%.
Dessutom behöver en del redaktionella ändringar göras i
renhållningstaxan av framförallt arbetsmiljöskäl:
a) Förändring i text under rubriken Sophämtning, kärl 300-1000 liter:
För 1000-liters kärl godkännes ej dragavstånd över 21 meter. För
övriga kärl med dragavstånd över 21 meter tillkommer 2% per meter
baserat på 15-21 m brukningstaxan.
b) Taxan för 240-l säck utgår.
c) Taxan för 160-l säck baseras ej längre på taxepoäng utan på
dragavstånd med 7-metersintervall som det redan är för samtliga kärl.
d) Under taxan för Sophämtning, brännbart grovavfall och extra
säckar ska det stå en högsta vikt på 15 kg i enlighet med
Arbetsmiljöverkets normer.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av renhållningschef Lars-Olof Segerdahl
daterad 2010-09-14

Justerandes sign
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Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar att begära godkännande av
kommunfullmäktige att anta ny renhållningstaxa enligt bilagda förslag
innebärande följande sänkning respektive höjning: Grundavgiften i
taxan för hushållsavfall storkärl 300-1000 liter sänks med 0,55 kr/liter,
brukningstaxan för storkärl 1000 liter höjs med 10%.
2. Tekniska nämnden beslutar att begära godkännande av
kommunfullmäktige att övriga taxor för hämtning av hushållsavfall
samt taxorna för slamsugning och containertömning är oförändrade.
3. Tekniska nämnden beslutar att begära godkännande av
kommunfullmäktige att anta nya texter i gällande renhållningsaxa
enligt följande:
a) Förändring i text under rubriken Sophämtning, kärl 300-1000 liter:
För 1000-liters kärl godkännes ej dragavstånd över 21 meter. För
övriga kärl med dragavstånd över 21 meter tillkommer 2% per meter
baserat på 15-21 m brukningstaxan.
b) Taxan för 240-l säck utgår.
c) Taxan för 160-l säck baseras ej längre på taxepoäng utan på
dragavstånd med 7-metersintervall som det redan är för samtliga kärl.
d) Under taxan för Sophämtning, brännbart grovavfall och extra
säckar ska det stå en högsta vikt på 15 kg i enlighet med
Arbetsmiljöverkets normer.
4. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att den nya taxan ska
gälla från 2011-01-01
_____

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar:
1. Notera informationen
2. Lämna ärendet öppet för beslut till tekniska nämndens sammanträde
2010-10-07
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Renhållningschef Lars-Olof Segerdahl redogör i ärendet.
Sven Engdahl (V) föreslår ajournering av mötet.
Mötet ajourneras 14:33
Mötet återtas 14:36
Fredrik Johansson (M), Mikko Rautanen (S), Sven Engdahl (V), Minna
Ljungberg (MP) Monica Levinsson (S), Lennart Johansson (S) och Marcus
Larsson (MP) lämnar ett nytt förslag:
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny
renhållningstaxa för 2011 enligt taxebilaga. Avgifterna lämnas
oförändrade
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ta bort 1000-liters
kärlen
3. Tekniska nämnden beslutar att begära godkännande av
kommunfullmäktige att anta nya texter i gällande renhållningstaxa enligt
följande:
a. Taxan för 240-l säck utgår
b. Taxan för 160-l säck baseras ej längre på taxepoäng utan på
dragavstånd med 7-metersintervall som det redan är för samtliga
kärl
c. Under taxan för Sophämtning, brännbart grovavfall och
extra säckar ska det stå en högsta vikt på 15 kg i enlighet med
Arbetsmiljöverkets normer
4. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att den nya taxan ska
gälla från 2011-01-01
Minna Ljungberg föreslår en ny ajournering av mötet
Mötet ajourneras 14:57
Mötet återtas 15:05
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på de två beslutsförslagen
Ja, enligt Fredrik Johansson (M), Mikko Rautanen (S), Sven Engdahl (V),
Minna Ljungberg (MP) Monica Levinsson (S), Lennart Johansson (S) och
Marcus Larsson (MP) förslag till beslut
Nej, enligt förvaltningens förslag till beslut
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Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Fredrik Johansson (M),
Mikko Rautanen (S), Sven Engdahl (V), Minna Ljungberg (MP) Monica
Levinsson (S), Lennart Johansson (S) och Marcus Larsson (MP) förslag till
beslut
BESLUT
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny
renhållningstaxa för 2011 enligt taxebilaga. Avgifterna lämnas
oförändrade
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ta bort 1000-liters
kärlen
3. Tekniska nämnden beslutar att begära godkännande av
kommunfullmäktige att anta nya texter i gällande renhållningstaxa enligt
följande:
a. Taxan för 240-l säck utgår
b. Taxan för 160-l säck baseras ej längre på taxepoäng utan på
dragavstånd med 7-metersintervall som det redan är för samtliga
kärl
c. Under taxan för Sophämtning, brännbart grovavfall och
extra säckar ska det stå en högsta vikt på 15 kg i enlighet med
Arbetsmiljöverkets normer
4.

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att den nya taxan ska
gälla från 2011-01-01
_____

Protokollsanteckning från Fredrik Johansson (M), Sven Engdahl (V) och
Minna Ljungberg (MP)
Syftet med att inte sänka renhållningstaxan är att frigöra resurser till att
utforma nytt sopsorteringssystem

Ärendet expedieras efter beslut till:
Kommunstyrelsen
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Utökat investeringsanslag för ombyggnad av avloppsreningsverket i
Älvängen
Ett beslut från Länsstyrelsen daterat 2010-06-10 ger Ale kommun tillstånd
för fortsatt drift av avloppsreningsverket i Älvängen.
De ekonomiska medlen som äskades för 10 år sedan i samband med
restaureringen av byggnaderna är i dagsläget inte tillräckliga för den
driftsäkerhet som krävs i det nya tillståndet från länsstyrelsen.
När bräddning sker vid reningsverket ska det enligt det nya tillståndet mätas
och grovrensas. En uppskattad kostnad på 500 000 kr.
Nya mellanpumpar och mätöverfall, kostnad 270 000 kr.
Nya blåsmaskiner som syresätter avloppsvattnet i det biologiska steget,
kostnad 700 000 kr
Ett nytt värme/kylsystem där överskottsvärme från blåsmaskiner går via en
värmeväxlare och värmer upp bassänghallarna som idag värms upp med en
oljepanna. Kostnad 230 000 kr.
På investeringskontot 6048 finns idag 700 000 kr som har skvalpat runt i 10
år i avvaktan på beslutet från länsstyrelsen om fortsatt drift.
I det lämnade tillståndet finns två villkor att senast 31/12 2011 ”utreda de
tekniska och ekonomiska möjligheterna att begränsa utsläppen av totalkväve från
avloppsreningsverket till att uppnå 70 % reduktion alternativ högst 15 mg/l " och att
en handlingsplan där utsläppen dvs. bräddningar på ledningsnät och vid
reningsverket minimeras.
Denna utredning ska innehålla förslag till åtgärder för att skydda miljön och
en tidplan med kostnader för olika åtgärder.
Med detta som bakgrund önskar VA-enheten på ett tilläggsanslag på
1 000 000 kr. För att genomföra de förändringar som krävt på
avloppsreningsverket i enlighet med miljöbalken.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av VA-chef Lars Holm daterad
2010-08-24
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslutsförslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska nämnden beslutar att begära godkännande av
Kommunfullmäktige att bevilja ett extra investeringsanslag på 1 000 000
kr för upprustning av processdelen på avloppsreningsverket i Älvängen
_____
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TN0134/10

VA-chef Lars Holm redogör i ärendet
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att begära godkännande av
Kommunfullmäktige att bevilja ett extra investeringsanslag på 1 000 000
kr för upprustning av processdelen på avloppsreningsverket i Älvängen
_____

Ärendet expedieras efter beslut till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(31)

Sammanträdesdatum
2010-10-07

TN § 86

TN0130/10

Förslag till VA-taxa 2011
I förslagen till ”Strategisk plan” pekar båda de politiska blocken på den
handlingsplan och framtidsbeskrivning som ”VA 2050 ” ger om
förnyelsetakten på VA-nätet.
Ett tillskott på 6-7 miljoner per år för att minska utbytestakten är ett klokt
beslut för att möta framtida krav på miljöbelastning av utsläpp och
leveranssäkerhet på renvatten.
De saneringsarbeten som de senaste åren gjorts har visat på att bräddningar
av orenat avloppsvatten ut i Göta älv har minskat. Denna medvetna
satsning har krävt stora arbetsinsatser men i gengäld har miljöbelastningen
från Ale kommun på Göta älv reducerats.
Leveranssäkerheten på VA-tjänster har i jämförelse med många andra
kommuner varit mycket god trots den stränga vintern i kombination med
vägbyggnation av E 45
Göteborgs Vatten är en av två vattenleverantörer där ett nytt avtal om
vattenleveranser har tecknats för 2010, detta avtal ger en 42 %-ig höjning av
vattenpriset. Kungälvs kommun har muntligen uttryck att ett nytt
vattenavtal ska omförhandlas. Höjning på ovanstående nivå innebära en
ökad kostnad på VA-kollektivet med c:a 800 000 kr.
GRYAAB: s taxehöjning på avloppsrening för 2011 är 10 % vilket
motsvarar för Ale kommuns avloppsvolymer en ökad kostnad på drygt 500
000 kr.
En prisökning på VA-material (Rör, armaturer och reparationsmatrial) med
c:a 6 % under året, vilket motsvarar en ökad kostnad på c:a 150 000 kr.
Av stora investeringar som kommer framöver kan nämnas
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Dagvattensanering i Alvhem
15-20 Mkr
VA-plan 2050 pekar på att reinvesteringstakten
behöver halveras
6-7 Mkr/år
Avloppssanering i Nol vid Brandsbovägen, Egnahems
vägen och Industrivägen oberoende av nybyggnation 10 Mkr
Göteborgsvägarna i Surte och Älvängen
ledningsrenoveras före Bana väg bygger om dessa.
15 Mkr
Utjämningsmagasin i bäcken mellan Nödinge och Nol 2,5 Mkr

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(31)

Sammanträdesdatum
2010-10-07

TN § 86

TN0130/10

En höjning av brukningsavgiften på den fasta delen med 125 kr/år och
rörliga delen med
0,96 kr/m3 innebär att VA-kollektivet har förutsättningar att fortsätta sitt
saneringsarbete på ledningsnätet och möta kravet på att reinvesteringstakten
måste ökas.
Följande taxejusteringar föreslås.
Brukningstaxor
Brukningstaxan delas upp i en fast och en rörlig del. Kostnaderna visar på
en vattenförbrukning av 150 m3/år vilket motsvarar en familj med 1-2 barn.
Alla belopp är inkl. moms.
Taxa 2010
Förslag 2011

Fast avgift/år
1875: 2000:-

Rörlig avgift/m3
24:54
25:50

Totalkostnad 150 m3/
5556: 5825:-

Antalet fasta abonnemang är idag c:a 4900 st inklusive flerbostadshus och
industrier. Ovanstående höjning ger en intäktsökning för VA-kollektivet
med c:a 2,1 Mkr.
En kostnadsökning på 22,50 kr/mån för ett enfamiljshushåll.
Anläggningstaxor
Anläggningstaxan är den engångstaxa som debiteras när en fastighet ska
ingå i VA-kollektivet.
Kostnaderna för att upprätta en förbindelsepunkt har historiskt varit låg i
Ale kommun.
Anläggningskostnaden måste trots allt spegla den kostnadsutveckling som
råder för tillfället och i möjligaste mån täcka de kostnaderna som en
nyanslutning innebär.
Kostnaden för att upprätta en ny förbindelsepunkt § 5.1 föreslås höjas med
6 000 kr
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av VA-chef Lars Holm daterad
2010-09-10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(31)

Sammanträdesdatum
2010-10-07

TN § 86

TN0130/10

Tekniska förvaltningens beslutsförslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny VA-taxa
enligt upprättat förslag innebärande en höjning av brukningstaxan med
125 kr/år i fast avgift och den rörliga delen 0,96 kr/m3 .
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att kostnaden i
anläggningstaxan avseende upprättande av ny förbindelsepunkt § 5.1
höjs med 6 000 kr.
3. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att den nya taxan skall
gälla från 2011-01-01
_____
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar:
1. Notera informationen
2. Lämna ärendet öppet för beslut till Tekniska nämndens sammanträde
2010-10-07
_____
VA-chef Lars Holm redogör i ärendet.
Fredrik Johansson (M), Mikko Rautanen (S), Sven Engdahl (V), Minna
Ljungberg (MP), Monica Levinsson (S), Lennart Johansson (S) och Marcus
Larsson (MP) lämnar nytt beslutsförslag:
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny VA-taxa
innebärande en höjning av brukstaxan med 1.51 sek/m3 till 26.05 sek /
m3.
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att kostnaden i
anläggningstaxan avseende upprättande av ny förbindelsepunkt § 5.1
höjs med 6 000 kr inkl moms
3. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att den taxan ska gälla
från 2011-01-01

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(31)

Sammanträdesdatum
2010-10-07

TN § 86

TN0130/10

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på de två beslutsförslagen:
Ja, enligt Fredrik Johansson (M), Mikko Rautanen (S), Sven Engdahl (V),
Minna Ljungberg (MP), Monica Levinsson (S), Lennart Johansson (S) och
Marcus Larsson (MP) förslag till beslut
Nej, enligt förvaltningens förslag till beslut
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Fredrik Johansson (M),
Mikko Rautanen (S), Sven Engdahl (V), Minna Ljungberg (MP), Monica
Levinsson (S), Lennart Johansson (S) och Marcus Larsson (MP) förslag till
beslut.
BESLUT
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny VA-taxa
innebärande en höjning av brukstaxan med 1.51 sek/ m3 till 26.05
sek/ m3
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att kostnaden i
anläggningstaxan avseende upprättande av ny förbindelsepunkt § 5.1
höjs med 6 000 kr inkl moms
3. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att den taxan ska gälla
från 2011-01-01
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(31)

Sammanträdesdatum
2010-10-07

TN § 86

TN0130/10

Protokollsanteckning:
Tekniska nämnden har beslutat att inte anta förvaltningens förslag till beslut
om höjning av VA-taxan avseende den fasta delen, utan föreslår istället en
höjning av den rörliga delen av taxan i syfte att stimulera en minskad
förbrukning och öka möjligheterna för den enskilde att själv påverka sina
kostnader.
Beslutet innebär en risk för ekonomiskt negativa konsekvenser för VAkollektivet, då de fasta kostnaderna i princip är oförändrade oavsett
förbrukningsnivå.
De kostnadsökningar som redan skett och kommer att ske inom VAverksamheten finns beskrivna i sin helhet i tjänsteskrivelse från VA-chef
Lars Holm.
Undertecknad ställer sig därför inte bakom nämndens beslut.
Ann-Britt Svedberg
Tf förvaltningschef
Tekniska förvaltningen

Ärendet expedieras efter beslut till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(31)

Sammanträdesdatum
2010-10-07

TN § 87

TN0132/10

Uppföljning av Intern kontrollplan 2010

I bifogad bilaga görs en kort sammanfattning för vad som hittills gjorts och vad som
återstår avseende uppföljning av internkontrollplan 2010 för Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Sixten Engström
daterad 2010-09-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(31)

Sammanträdesdatum
2010-10-07

TN § 87

TN0132/10

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslutsförslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av interkontrollplan 2010
_____
BESLUT
1. Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2010
_____

Ärendet expedieras efter beslut till Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2010-10-07

TN § 88

TN0003/10

Ekonomiska rapporter 2010
Förvaltningsekonom Sixten Engström informerar i ärendet
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(31)

PROTOKOLL

26(31)

Sammanträdesdatum
2010-10-07

TN § 89

TN0137/09

Kostprogram
Kajsa-Stina Melin (s) föreslår 2006 genom en motion att Ale kommun ska
utarbeta ett kommungemensamt kostprogram för förskolor, grund- och
gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det egna hemmet. I programmet
ska finnas tydliga mål för ansvar, näringsrekommendationer,
måltidsordning, måltidssammansättning, måltidsmiljö, livsmedelshygien och
kompetens. Det ska vara möjligt att utvärdera kostprogrammet.
Ett kostprogram används som ett verktyg för kvalitetssäkring av
verksamheten samt som ett styrdokument för framtida utveckling.
Syfte med kostprogrammet är att ge riktlinjer som säkerställer en hög kvalité
inom all mathantering i kommunen.
Tekniska har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett kostprogram
för Ale kommun. En arbetsgrupp med representanter från samtliga
förvaltningar har deltagit i framtagande av kostprogrammet.
Kostprogrammet har varit i samtliga förvaltningar för remissvar.
Remissvaren har varit positiva till ett kostprogram. Arbetsgruppen för
framtagande av kostprogram har tagit till sig remissvaren och gjort
justeringar i kostprogrammet utifrån förvaltningarnas synpunkter.
För ett levande dokument är det viktigt att det avsätts resurser för
implementering av kostprogrammet och att mer ekonomiska medel avsätts i
livsmedelsbudget till en ökning av ekologiska inköp i kommunen.
Kostprogrammet ger riktlinjer som säkerställer en hög kvalité på all matoch miljöhantering kring måltiden i förskola, grund- och gymnasieskola och
i alla verksamheter inom äldreomsorg.
Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av kostchef Anne-May Hugo daterad
2010-09-13
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar:
1. Notera informationen
2. Lämnar ärendet öppet för beslut till Tekniska nämndens sammanträde
2010-10-07
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(31)

Sammanträdesdatum
2010-10-07

TN § 89

TN0137/09

Kostchef Anne-May Hugo redogör i ärendet.
Sven Engdahl (V) föreslår ajournering av mötet.
Mötet ajourneras 16:20
Mötet återupptas 16:25
Sven Engdahl (V), Minna Ljungberg (MP), Mikko Rautanen (S), Monica
Levinsson (S), Lennart Johansson (S) och Marcus Larsson (MP) föreslår
följande beslutsförslag:
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
Kostprogram med tekniska nämndens föreslagna ändringar (sid 10 och
12 under Måltidens sammansättning: ta bort ”gärna” en vegetarisk och
ändra till ”varav” en vegetarisk) att gälla för Ale kommun med
nedanstående förutsättningar
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra Kostprogram
till Kostpolicy
3. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att tilldela ekonomiska
resurser för implementering av kostprogrammet
BESLUT
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
Kostprogram med tekniska nämndens föreslagna ändringar (sid 10 och
12, under Måltidens sammansättning: ta bort ”gärna” en vegetarisk och
ändra till ”varav” en vegetarisk) att gälla för Ale kommun med
nedanstående förutsättningar
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra Kostprogram
till Kostpolicy
3. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att tilldela ekonomiska
resurser för implementering av kostprogrammet
_____
Ärendet expedieras efter beslut till: Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

28(31)

Sammanträdesdatum
2010-10-07

TN § 90
Informationer
Förvaltningschef Ann-Britt Svedberg informerar om problematiken när
beslutet och riktlinjer gällande övergripande/årliga nämndgranskning drar
ut på tiden. Finns väldigt lite tid att arbeta efter de riktlinjer som kommer
upp. Vill ha snabbare återkoppling.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

29(31)

Sammanträdesdatum
2010-10-07

TN § 91
Övrigt
Önskemål uppkom om att ändra Tekniska nämndens sammanträde i
november då mötet krockar med Miljö- och byggnämndens sammanträde.
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar att ändra sammanträdesdagen från
torsdagen 11 november till onsdagen 10 november
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2010-10-07

TN § 92
Kurser
Spiran kompetensutveckling AB:
• Utbildning för politiker och tjänstemän
JurArk AB:
• Offentlighet och sekretess
Kommunakuten AB:
• Kommunal juridik för tjänstemän och Förtroendevalda
PwC Academy:
• Intern kontroll – hur får vi det att fungera i praktiken
• Grundkurs i offentlighets- och sekretesslagstiftningen
• Juridik för assistenter, handläggare och förtroendevalda
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

30(31)

PROTOKOLL

31(31)

Sammanträdesdatum
2010-10-07

TN § 93
Delgivningar
49. BUN § 94 – Förstudie samt alternativa lösningar för lokaler i
Surte/Bohus
50. MBN § 154 – Framtagande av ny trafikplan och hastighetsplan
51. KS § 197 – Anhållan om detaljplaneläggning i Häljered för
verksamhetsändamål
52. KS § 201 – Omdisponering av investeringsmedel inom VA-enheten
53.KS § 204 – Övergripande / årlig nämndgranskning Tekniska nämnden
54. KS § 208 – Uppföljning av ”Till- och ombyggnad av Båtsmans
förskola”
55. KF § 99 – Strategisk plan för Ale kommun
56. KF § 106 – VA- och renhållningstaxor 2011
57. KF § 107 – Inrättande av ungdomsråd
58. KF § 112 – Svar på motion från Willy Kölborg (S), Göran Karlsson (V)
och Torbjörn Köre (MP) om förbättrad sopsortering i Ale
59. KF § 120 – Naturvårdsavtal och biotopskydd i Vättlefjäll
BESLUT
1. Tekniska nämnden beslutar notera informationen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

