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Information och överläggningar
Ekonomisk månadsuppföljning 2018
Sammanträdestider för Tekniska nämnden 2019
Remiss, Motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning - Thomas Pettersson (C)
Uppföljning av Alingsås kommuns policy för funktionshinder
Väghållningsansvar Vardsjövägen
Värdering av träd
Delegerade beslut 2018
Meddelanden 2018
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§ 81

Information och överläggningar
Ärendebeskrivning
 Föredragning Ekonomi
o Mika Lindberg, avdelningschef ekonomi, föredrar en reviderad månadsrapport
(jämfört med den som föredrogs på AU) med ett prognosticerat nollresultat.


Förvaltningschefen, aktuell information
o Markus Thunberg informerar:
 Säveån



Lägesrapport från gatuavdelningen
o Pågående större arbeten/projekt
o Sopning och asfaltering
o Kollektivtrafik
o Taxa allmän plats, pågående arbete
o Sollebrunn, trafiksäkerhet
o Vardsjön, rastplats
o Cykelmätning
o Trafikstrategi
o Åtgärdsvalstudie E20 sträckan Götarondellen och Svearondellen



Lägesrapport från parkavdelningen
o Driftmöte
o Höststädning snart klar
o Upphandling
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§ 82 2018.090 TN

Ekonomisk månadsuppföljning 2018
Ärendebeskrivning
En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för årets tio första månader och en
prognos för de kommande månaderna, som således tillsammans utgör en årsprognos (d.v.s.
ett års-scenario), har genomförts som planerat.
Ekonomiska tabeller med förklaringar till eventuella större avvikelser presenteras i bifogade
bilagor.
Förvaltningens förslag till beslut: Tekniska nämnden godkänner redovisning av
månadsuppföljningen.
Beredning
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet, 2018-11-13 § 50. Arbetsutskottet beslutade då att
hänskjuta ärendet till nämnden utan förslag till beslut.
Efter arbetsutskottet har en reviderad rapport med ett prognosticerat nollresultat tagits fram,
vilken presenteras på Tekniska nämndens sammanträde.
Beslut
Tekniska nämnden godkänner reviderad ekonomisk månadsuppföljning med ett
prognosticerat nollresultat.
Expedieras till
KS
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§ 83 2018.457 TN

Sammanträdestider för Tekniska nämnden 2019
Ärendebeskrivning
Nämnden beslutar årligen om sammanträdesdagar för nämnd och arbetsutskott.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för den nyinrättade nämnden
(idag Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden) för år 2019 enligt förslag i
tjänsteskrivelse.
Förslaget utgår från att den nya nämnden kommer att besluta att ha två arbetsutskott, ett
som bereder plan- och bygg ärenden och ett som bereder tekniska ärenden (Gata, VA, Park,
Avfall). De ärenden som berör bägge arbetsutskotten, såsom ekonomisk uppföljning,
remissvar m.m., bereds förslagsvis endast av presidiet. Då presidiet kommer vara beredande
organ i dessa ärenden, har även månadsvisa tider för dessa möten föreslagits.
Beredning
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet, 2018-11-13 § 51.
Beslut
Tekniska nämnden fastställer sammanträdestiderna för den nyinrättade nämnden.
Tekniska nämnden tar del av förvaltningens förslag till utbildning för den nyinrättade
nämnden 2019.
Tekniska nämnden föreslår den nyinrättade nämnden att delegera till presidiet att göra
eventuella ändringar av tidpunkter för presidiesammanträden.
Protokollsanteckning
Tekniska nämnden lämnar följande anteckning till protokollet: Det bör finnas två
arbetsutskott, ett för plan- och byggärenden och ett för tekniska ärenden, under den
nyinrättade nämnden.
Expedieras till
KLK, Nämndadministratörer, Ledningsgrupp
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§ 84 2017.096 TN

Remiss, Motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning - Thomas Pettersson (C)
Ärendebeskrivning
Thomas Pettersson (C) har i december 2016 lämnat en motion till kommunfullmäktige om att
Alingsås kommun ska implementera WHO:s Water Safety Plans (WSP) för
dricksvattenförsörjningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till
miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden.
I april 2017 beslutade tekniska nämnden (TN § 18 Dnr 2017.096 TN 008) att lämna följande
yttrande; ”Tekniska nämnden ställer sig positiv till alla typer av arbetssätt som kan undanröja
risker som påverkar den kommunala dricksvattenkvaliteten, men gör bedömningen att
implementering av riskanalys enligt WHO:s Water Safety plans – utöver vad som krävs enligt
Svensk lagstiftning och branschriktlinjer – inte är aktuellt i dagsläget.” Hela beslutet bifogas
detta ärende.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet i maj 2018 och beslutade då att återremittera för att
erhålla fördjupad kunskap i ärendet. Av en anteckning från kommunfullmäktige framgår att
man önskar utreda kostnaderna som följer av en implementering i enlighet med Thomas
Petterssons förslag samt fördelarna för kommunen.
Beredning
Det finns i dagsläget inget krav inom Sverige eller EU på att dricksvattenproducenter ska
arbeta med WSP. I Sverige arbetar dricksvattenproducenterna med flera delområden som
ingår i arbetssättet, som HACCP och råvattenskydd. I en WSP ingår också bland annat
säkerhet inom områdena sabotage och skadegörelse, IT och mikrobiologiska
säkerhetsbarriärer.
Tekniska förvaltningen i Alingsås kommun följer svensk lagstiftning och vad som är
rekommenderat från svensk branschorganisation, Svenskt vatten. Tekniska förvaltningen
arbetar som exempel kontinuerligt med riskanalyser såsom riskanalyser enligt HACCPprinciper (från råvattentäkt till tappkran), MBA (mikrobiologisk barriäranalys), RSA (Risk och
sårbarhetsanalys) och riskanalyser i samband med upprättande av vattenskyddsområden.
Under 2019 kommer QMRA (Kvantitativ mikrobiologisk riskanalys) att genomföras för
samtliga vattenverk och riskanalys för sabotage och skadegörelse kommer att intensifieras i
samband med införandet av NIS (Network and Information Security, eller på svenska
Nätverk- och informationssäkerhet. Under 2019 kommer Tekniska förvaltningen även
fokusera på risker i dricksvattenförsörjning i samband med klimatförändringar.
Tekniska förvaltningen ställer sig fortfarande positiv till alla typer av arbetssätt som kan
undanröja risker. Arbetssättet som Thomas Pettersson förespråkar är dock relativt oprövat i
Sverige och det är svårt att hitta en referenskommun till Alingsås kommun för att bedöma
arbetssättets effekter och kostnaderna. Thomas Pettersson, som varit med att driva liknande
projekt utomlands, välkomnas därför att redovisa resultat och kostnad från hans tidigare
projekt enligt detta arbetssätt.
Beslut
Tekniska nämnden har inget ytterligare att yttra i ärendet utan hänvisar till tidigare lämnat
yttrande.
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Bilagor:
Motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom dricksvattenförsörjning –
Thomas Pettersson (C)
Yttrande på remiss, Motion om att införa strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning
TN § 18, 2017-05-16, Yttrande på remiss, Motion angående införande av strukturerade
riskanalyser inom dricksvattenförsörjning – Thomas Pettersson (C)
KS § 100, 2018-05-30, Svar på motion angående införande av strukturerade riskanalyser
inom dricksvattenförsörjning – Thomas Pettersson (C)
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§ 85 2018.486 TN

Uppföljning av Alingsås kommuns policy för funktionshinder
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor ska gälla för alla kommunala
verksamheter, nämnder samt de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen har en
övergripande och samordnande funktion. Nämnderna skall komplettera policyn med
handlingsplaner vilka ska inarbetas i nämndbudgeten. Kommunstyrelsen ansvarar för
uppföljning av policyn. En samlad utvärdering av policyn ska göras i slutet av
mandatperioden.
Nu är det dags för samtliga nämnder och bolag att redovisa vad som gjorts mellan 20142018 kring funktionshinderfrågor. Svaren ska redovisas enligt ett frågeformulär.
Frågeformuleringarna bygger på de strategier som är uppställda i policyn.

Sammanställning av svar gällande tekniska nämnden:
Medvetenhet/bemötande
Fråga: Hur har ni bidragit till att kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd personal
och förtroendevalda har ökat?
Svar: Anställda har fått möjlighet att delta på Prova-på utbildning ”Hur svårt kan det va”
anordnat av kommunens funktionshinderstrateg. Personal som arbetar med planering av den
fysiska miljön har gått denna utbildning. Representanter från dessa avdelningar deltog i den
Nationella tillgänglighetskonferensen i Alingsås hösten 2014. Frågan tas upp löpande i
planeringsfasen av våra olika projekt och åtgärder.

Tillgänglighet
Fråga: Vad har ni gjort för att era offentliga lokaler och allmänna platser är mer tillgängliga för
alla invånare?
Svar: Vid projektering och anläggningar i den fysiska utemiljön tillämpas ”Tillgängliga och
användbara miljöer. Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet” i så stor utsträckning det
är möjligt. Nivåskillnader, lutningar, skötsel etc tas med i planeringen.
Fråga: Hur har ni arbetat för att ha information tillgänglig för alla invånare?
Svar: Före produktion av informationsskyltar har t.ex. kommunens tillgänglighetsstrateg
konsulterats. Annonsering i lokalpress, information på sociala medier.
Fråga: På vilket sätt har ni beaktat tillgänglighetsperspektivet i upphandling av varor och
tjänster samt vid anlitande av konsulter?
Svar: Riktlinjerna ”Tillgängliga och användbara miljöer. Riktlinjer och standard för fysisk
Justerandes sign
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tillgänglighet” anges t.ex. många gånger som krav i förfrågningsunderlag vid upphandling av
projekteringskonsulter. Tillgänglighetsperspektivet vägs in i projektering och planering.

Delaktighet
Fråga: Vilka åtgärder har gjorts för att personer med funktionsnedsättning har givits lika
möjligheter att delta i samhällslivet?
Svar: Konkreta åtgärder i parkmiljö är t.ex. olika typer av tillgänglighetsanpassade
parkmöbler, tillgängliga gångvägar/ramper till nya anläggningar. Förbättrad belysning.
Fråga: Vilka möjligheter har ni skapat för att personer med funktionsnedsättning har fått
tillgång till meningsfullt arbete/aktivitet eller utbildning?
Svar: Vid anläggande av nya lekplatser/ upprustning av befintliga lekplatser är ökad
tillgänglighet ett krav, åtminstone en del av lekplatsen ska vara tillgänglighetsanpassad.
Exempelvis Nolhaga lekplats och Parkgatans lekplats i Sollebrunn

Samordning/samverkan
Fråga: Vilka samarbetsformer mellan nämnder/förvaltningar/bolag, som berör personer med
funktionsnedsättning, har ni varit delaktiga i under nuvarande mandatperiod?
Svar: Representanter från gatu- och parkavdelningarna har regelbundet deltagit i
funktionshindernätverkets möten. De har också tillsammans med representanter från de
förtroendevalda årligen deltagit i möten anordnade av Kommunala Rådet för
Funktionshinderfrågor t.ex. Dialogdagen. Likaså deltog representanter från gatu- och
parkavdelningarna i VG-gruppen under den tid den var verksam (2014-2016).
Beredning
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-11-13, § 52.
Beslut
Tekniska nämnden godkänner svaret som sitt eget och översänder till KLK.
Expedieras till
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12

Tekniska nämnden
Protokoll
2018-11-20

§ 86 2016.463 TN

Väghållningsansvar Vardsjövägen
Ärendebeskrivning
Markus Thunberg, gatuchef, föredrar ärendet muntligen.
Beslut
Tekniska nämnden tar del av information och delegerar till gatuchef att föreslå beslut i
ärendet, vilket därefter ska vidare till Kommunfullmäktige för fastställande.
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§ 87 2018.498 TN

Värdering av träd
Ärendebeskrivning
Trädvärdering har stor betydelse för att medvetandegöra trädens värde i den urbana miljön. I
och med att träden får ett ekonomiskt värde är det lättare att visa hur värdefulla de är. Ett
viktigt redskap är att sätta vite på träden så att de t.ex. skyddas under byggprocesser.
För att få en trovärdig bild av trädvärdering så bör den vara lika oavsett vem som värderar.
År 2015 tog SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i samarbete med ett flertal större kommuner
fram en nationell trädvärderingsmodell för park- och gatuträd som bygger på objektiva
värden. Denna modell, Alnarpsmodellen, är enkel att använda och använder få parametrar.
I bifogade ”Formulär för ekonomisk värdering” räknar man ut trädets ersättningsvärde enligt
följande; (Trädets värde x Skador och vitalitet) + Etableringskostnad
Detta ersättningsvärde är att likställa med ett träds vitesbelopp. Det är emellertid svårt att
sätta ersättningsbelopp när inte hela trädet dör vid skadetillfället. Särskilt svår blir
bedömningen vid mindre skador.
Med utgångspunkt i vitesbeloppet (ersättningsvärdet enligt Alnarpsmodellen) har därför en
bedömningsmall tagits fram (bifogas). Mallen ger ett specifikt ersättningsbelopp för varje
unikt skadefall.
Tekniska förvaltningen föreslår att Alnarpsmodellen används när det är aktuellt med
ekonomisk värdering av träd i Alingsås kommun.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att vid all ekonomisk värdering av träd i Alingsås kommun ska
Alnarpsmodellen användas.
Expedieras till
KLK, Samhällsbyggnad
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§ 88 2018.007 TN

Delegerade beslut 2018
Ärendebeskrivning
Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i nämndens
delegationsordning.
Förvaltningschefsbeslut: Delegationsbeslut för ändring av attesträtt för Peter Jacobsson och
Olof Ekbäck.
Trafikärenden:
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Beslut enligt listor från avdelningscheferna:
Tekniska för./verksamhetsstöd:
VA-avd: Gatuavd: Park/Natur: Avfall: Beslut
Tekniska nämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15

Tekniska nämnden
Protokoll
2018-11-20

§ 89 2018.008 TN

Meddelanden 2018
Ärendebeskrivning
Inkomna skrivelser/meddelanden som ej redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser
lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till tekniska nämnden.
1. KS § 186, 2018-10-31, VA-taxa 2019, Ärende 2018.339/360 TN-005
2. KS § 184, 2018-10-31, Delårsbokslut 2018 för Alingsås kommun, Ärende 2018.491/070
TN-001
3. KFN § 57, 2018-10-22, Gräfsnäsparken – överflyttning av huvudmannaskap, Ärende
2018.271/350 TN-004
4. KS § 176, 2018-10-15, Löneväxling till pensionsförsäkring för anställda, Ärende
2018.472/028 TN-001
5. KS § 173, 2018-10-15, Omvärldsanalys för Alingsås kommun inför mandatperioden 20192022, Ärende 2018.471/050 TN-001, 002
Beslut
Tekniska nämnden tar del av skrivelserna och lägger dem till handlingarna.
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