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§ 90

Information och överläggningar
Ärendebeskrivning
 Föredragning Ekonomi
o Mika Lindberg, avdelningschef ekonomi, går igenom den ekonomiska
månadsuppföljningen.


Risk- och väsentlighetsanalys
o Analys har genomförts under förmiddagen genom bland annat grupparbeten
som både TN:s ledamöter och tjänstemän deltagit i. Resultatet kommer att
ingå i kommande flerårsstrategiarbete.

Avdelningschefernas information
 John Eriksson, avdelningschef avfall, informerar om följande:
o Taxa 2019
o Säckkunder
o IT-system
o Alkolås
o Samverkansavtal
o NKI


Jennie Eriksson, avdelningschef VA, informerar om följande:
o Rekryteringar
o Tidplan rötkammarprojekt
o Fjärravlästa mätare



Agneta Wendesten, avdelningschef park, informerar om följande:
o Skötselkartor
o Pågående projekt



Markus Thunberg, avdelningschef gata, informerar om följande:
o Planering 2019
o Nya organisationen Gata-Park
o Aktuella arbeten: Klintens väg, Afzelivägen, Gustav Adolfsgatan, serviser och
vattenläckor, mindre arbeten gatunät
o Pendelparkeringar stationen
o Winter is coming
o Översyn plogdistrikt
o Nya spridare inköpta, effektivare och mindre personbundet
o Parkeringsutredning påbörjad
o Översyn taxa allmän plats pågår, klart februari
o ÅVS Sveaplan-Götaplan nästan klar
o Trafikstrategi och trafikutredningar pågår
o Kollektivtrafik
o Cykelfrämjandets cyklistvelometer 2018
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§ 91 2018.090 TN

Ekonomisk månadsuppföljning 2018
Ärendebeskrivning
En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för årets elva första månader och en
prognos för december, som således tillsammans utgör en årsprognos (d.v.s. ett årsscenario), har genomförts som planerat.
Ekonomiska tabeller med förklaringar till eventuella större avvikelser presenteras i bifogade
bilagor.
För Teknisk förvaltning, som inkluderar deponier, fordonshantering, gata & park/natur samt
kollektivtrafik prognosticeras ett nollresultat. Totalt sett för investeringsredovisningen
prognosticeras en positiv avvikelse på ca 2 694 tkr.
För Avfall prognosticeras en positiv avvikelse med ca 1 370 tkr. Totalt sett för
investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 492 tkr (mer förbrukat av
investeringsbudgeten).
För VA prognosticeras en negativ avvikelse mot budget med ca 1 274 tkr.
Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 22 919 tkr (ej
förbrukat av investeringsbudgeten).
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-12-11, § 55.
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisning av månadsuppföljningen.
Expedieras till
KS
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§ 92 2018.507 TN

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska
nämnden
Ärendebeskrivning
Med anledning av att Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden sammanslås från
och med den 1 januari 2019 behöver delegationsordningen uppdateras.
I förvaltningens förslag till delegationsordning för den sammanslagna nämnden har
utgångspunkt tagits i de båda nämndernas tidigare gällande delegationsordningar,
Delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden (antagen av SBN 2018-03-19, § 39) och
Delegationsförteckning för tekniska nämnden (antagen av TN 2016-12-13, § 53) TN, och
dessa två har helt enkelt satts ihop till ett enda enhetligt dokument.
Delegationsordningen har uppdaterats till att omfatta beslut som behöver tas enligt GDPR.
Gällande beslut inom tekniska förvaltningens specifika verksamhetsområden har inga
förändringar gjorts.
Inom samhällsbyggnads verksamhetsområde har däremot vissa revideringar gjorts, främst
gällande bygglovsärenden, med anledning av att lagstiftningen har ändrats samt att den
kommer att förändras ytterligare 1 januari 2019 då den s.k. taxerabatten införs. Denna
innebär att om beslut inte fattas inom de lagstadgade handläggningstiderna, reduceras
avgiften med 1/5 för varje vecka handläggningstiden överskrids. Vad gäller de ärenden där
beslut ska fattas av samhällsbyggnadsnämnden, förlängs handläggningstiden med ca 5
veckor. Förvaltningen föreslår därför nämnden att på nytt ge förvaltningen delegation att fatta
bygglovsbeslut i riksintresset för kulturmiljövård i stadskärnan, och därmed ta bort det
generella undantaget från delegation gällande bygglov (SBN 2018-03-19, § 39) med
lydelsen:
”Undantag från delegation gällande bygglov: Bygglovsbeslut i riksintresset för kulturmiljövård
i stadskärnan (enligt 4 kap MB) ska tas upp för beslut i samhällsbyggnadsnämnden”
Ytterligare ändringar som föreslås är följande:
Begäran om planeringsbesked: Sedan den 1 juli 2017 finns möjligheten för kommunen att i
ett pågående detaljplaneärende begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen.
Planeringsbeskedet infördes som ett steg i att göra planprocessen mer effektiv. Det är ett
bindande besked där länsstyrelsen i sin tillsyn gör en bedömning om detaljplanen omfattar
ingripandegrunderna i 11 kapitlet 10 § andra stycket i plan- och bygglagen, PBL. Plan-och
bygglovschef föreslås få delegation på att begära planeringsbesked.
Beslut om tidsbegränsat bygglov samt beslut om förlängning av tidsbegränsat bygglov:
förvaltningen föreslås få delegation för att fatta beslut om tidsbegränsat bygglov samt för att
fatta beslut om förlängning av tidsbegränsat bygglov.
Beslut om bygglov: i nytt förslag till delegationsordning föreslås att förvaltningen får
delegation även på beslut om bygglov för parkeringar med överstigande 50 platser, ny- eller
Justerandes sign
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tillbyggnad som inte dominerar över huvudbyggnaden och som har en bruttoarea
sammanlagt överskridande 120 kvadratmeter, industribyggnad på över 1000 kvadratmeter
bruttoarea, ny eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation avloppspumpstation och
därmed jämförliga byggnader även med en bruttoarea överstigande 40 kvadratmeter. Vidare
föreslås förvaltningen också få delegation på att fatta beslut om bygglov även för nybyggnad
eller väsentlig ändring av större upplag och materialgårdar, fasta cisterner med större volym
än 10 kubikmeter.
Vad gäller Fastighetsbildningslagen (1970:988) FBL, föreslås även planarkitekter få
delegation på att godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning. Tidigare
delegation för stadsarkitekt och Plan-och bygglovschef föreslås kvarstå.
Vad gäller bestämmelser i Anläggningslagen (1973:1149), AL, föreslås även planarkitekter få
delegation på att beslut om att begära förrättning, företräda byggnadsnämnden vid samråd
med lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan om förhandsbesked eller bygglov
bör avgöras innan gemensamhetsanläggning inrättas samt godkänna beslut eller åtgärd
enligt 30 § AL. Tidigare delegation för stadsarkitekt och Plan-och bygglovschef förslås
kvarstå.
Vad gäller bestämmelser i Ledningsrättslagen (1973:1144), LL, föreslås även planarkitekter
få delegation på att företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten
med rätt att anföra att frågan om förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan upplåtelse
av ledningsrätt sker samt godkänna beslut eller åtgärd enligt 28 § LL. Tidigare delegation för
stadsarkitekt och Plan-och bygglovschef förslås kvarstå.
Oaktat samtliga ovanstående förslag ger delegationsordningen inte förvaltningen rätt att
avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, med undantag
för befogenheten att fatta beslut i brådskande ärenden (12 kap. 5 § PBL samt 6 kap. 39 §
KL.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-12-11, § 56.
Beslut
Tekniska nämnden antar den reviderade delegationsordningen för
Samhällsbyggnadsnämnden att börja gälla från och med den 1 januari 2019.
Expedieras till
SBK, TF
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§ 93 2018.384 TN

Remiss - Motion om en Karin Boyeplats i Alingsås - Jan Kesker (L), Anita
Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L)
Ärendebeskrivning
Jan Kesker (L), Anita Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 125 lämnat en motion om att inrätta en Karin Boyeplats i Alingsås för att hedra hennes anknytning till staden. Enligt motionen ska platsen vara
en sådan som man kan relatera till i vardagslag och samtidigt vare en samlingsplats vid
speciella högtidstillfällen.
Förvaltningens yttrande
Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till förslaget. Platsen kan ses som ett komplement till
de två platser i staden som redan anknyter till Karin Boye – Minnesstenen i Nolby och Karin
Boye-rummet på Kulturhuset. Genom inrättandet av en Karin Boye-plats knyts dessa tre
platser samman till en större enhet. Platserna kan t.ex. knytas samman till en Karin Boyeslinga genom staden.
Tekniska förvaltningen föreslår, i samtycke med representant från kultur- och
fritidsförvaltningen, att denna plats anläggs i den västra delen av Plantaget. På denna plats
finns i dagsläget endast en grusplan och ett iordningställande av en Karin Boye-plats på
denna plats skulle kunna bli ett vackert komplement i parken.
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att kunna planera in aktiviteter med anknytning till
Karin Boye på denna plats.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-12-11, § 57.
Arbetsutskottets förslag till beslut var då att tekniska nämnden tillstyrker förvaltningens
förslag om att anlägga en Karin Boye-plats i Plantaget under 2019, under förutsättning att
finansiering löses utöver ram.

Förslag till beslut

Beslut
Tekniska nämnden återremitterar ärendet för en mer exakt kostnadsberäkning.
Expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 94 2018.500 TN

Remiss- Förslag på uppdragsbeskrivning för Naturvårdsgruppen
Ärendebeskrivning
En biologisk mångfald och fungerande ekosystem är förutsättningar för en hållbar
samhällsutveckling. Naturvården berör många olika delar av den kommunala verksamheten
och många förvaltningars ansvarsområden. Det finns ett behov av en
förvaltningsöverskridande naturvårdsgrupp där olika kompetenser kan mötas och skapa
samsyn. För en effektiv skötsel, utveckling, bevarande och nyttjande av kommunens
naturområden behövs samarbete över förvaltningsgränserna.
Miljöskyddskontoret har i ett utkast till Uppdragsbeskrivning för Naturvårdsgrupp gett förslag
på mål/uppdrag, uppföljning och organisation av en förvaltningsöverskridande
naturvårdsgrupp med start i början av 2019. Tekniska förvaltningen föreslås ha två funktioner
i gruppen; skogsförvaltning samt landskapsarkitektur. Naturvårdsgruppens ansvar är att
samordna, skapa samsyn och identifiera behov, samt skapa förutsättningar för identifierade
projekt. Tidsåtgången beräknas bli ca 40 timmar/år/person.
En styrgrupp föreslås bestående av personer med mandat att fatta beslut över sin specifika
verksamhet samt har personalansvar över deltagare i Naturvårdsgruppen. Styrgruppen
beräknas träffas minst 4 gånger per år.
Naturvårdsgruppen kan identifiera behov för olika typer arbetsgrupper. Naturvårdsgruppen
kan då initiera bildandet av en sådan arbetsgrupp genom att ta fram en projektbeskrivning
och förslag till projektledare och projektgrupp, detta lämnas sedan till styrgruppen som
beslutar om inrättandet av arbetsgruppen. Ansvaret för projektet eller arbetsgruppens arbete
lämnas därefter över till projektägaren. Projektledaren förväntas återrapportera om arbetets
fortskridande till Naturvårdsgruppen.
Identifierade behov är:
 Grönplan för tätorterna
 Ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder i samhällsplaneringen
 Strategier för samhällstillväxt på jordbruksmark
 Strategier för samhällstillväxt i naturvärdesklassade områden
 Gröna stråk – Grön infrastruktur
Miljöskyddsnämnden beslutade 2018-10-26 att förslaget på uppdragsbeskrivning för
naturvårdsgruppen skulle skickas på remiss till berörda nämnder. Miljöskyddsnämnden bad
även att respektive nämnd skulle redogöra för hur mycket resurser man ställer till förfogande
för respektive arbetsgrupp för de identifierade behoven.
Förvaltningens yttrande
Tekniska förvaltningen anser att inrättandet av en förvaltningsöverskridande naturvårdsgrupp
är en mycket bra åtgärd för att samla kommunens kompetens inom naturvårdsområdet och
samordna alla de frågor som rör förvaltning och nyttjande av naturområden.
Den föreslagna uppdragsbeskrivningen ger en bra start för en naturvårdsgrupp och
förvaltningens funktioner i gruppen (skogsförvaltning respektive landskapsarkitektur) ger en
Justerandes sign
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god representation i de frågor som berör förvaltningens ansvarsområden.
Tidsåtgången för dessa (40t/år/person) är rimlig och förväntas kunna planeras in i
tjänstemännens arbetstid.
Alla de identifierade behov som olika arbetsgrupper föreslås ta fram kan anses som
nödvändiga dokument för det övergripande målet i Alingsås vision, tillväxtprogram och i de
lokala miljömålen, nämligen en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Om
samhällsutbyggnaden i Alingsås kommun ska främja den biologiska mångfalden, i mark och
vatten, såväl som i den bebyggda miljön måste de befintliga grönstrukturerna stärkas
samtidigt som ekosystemtjänster i utvecklingen av nya och befintliga områden beaktas. En
Grönplan för tätorterna är t.ex. ett användbart verktyg för planering och förvaltning av
kommunens grönområden men Alingsås kommun saknar ett uppdaterat och aktuellt
dokument. En grönplan för kommunägd naturmark gjordes 1997 och en Grönstruktur i
Alingsås stad gjordes 2003. Gröna stråk – Grön infrastruktur är även det ett mycket
angeläget dokument för den framtida planeringen av sammanhängande stråk från skog och
mark in i stadskärnan, vilka har stor betydelse biologiskt, klimatmässigt och socialt, men som
saknas för Alingsås kommun.
Därför är det av stor vikt att nödvändiga resurser ställs till förfogande för att arbetsgrupper
ska kunna arbeta fram dessa värdefulla planer och strategier. Naturligtvis är det svårt att i
detta skede redogöra för hur mycket resurser nämnden kan ställa till förfogande, eftersom
det till stor del beror på tidsplanerna för de olika planerna/strategidokumenten. Ska planerna
tas fram inom de närmaste åren måste de personella resurserna ökas med åtminstone 1
person inom förvaltningen.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-12-11, § 58.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka bildandet av en naturvårdsgrupp med start 2019,
och har under år 2019 personella resurser omfattande max 80 arbetstimmar att avsätta.
Därefter tas nytt beslut avseende personella resurser inför varje år.
Expedieras till
Miljöskyddsnämnden
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§ 95 2018.499 TN

Remiss - Förslag på reviderad uppdragsbeskrivning för
vattensamordningsgruppen
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden antog 2017-06-15 §29 Uppdragsbeskrivning för
Vattensamordningsgruppen. I den uppdragsbeskrivningen framgår det att en revidering ska
ske senast januari 2019, och därefter vart fjärde år. Uppdragsbeskrivningen för kommunens
vattensamordningsgrupp har utvecklats och Miljöskyddsnämnden önskar Tekniska
nämndens, Samhällsbyggnadsnämndens och Kommunstyrelsens synpunkter gällande den
nya utformningen.
Miljöskyddsnämnden önskar också att nämnderna meddelar vilka resurser man kan
ställa till förfogande för arbete i identifierade arbetsgrupper.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen ställer sig mycket positivt till vattensamordningsgruppens nya utformning. Med
hjälp av spetskompetenser och styrgruppsmedlemmar från kommunens olika förvaltningar så
tror vi att det finns stora möjligheter till ett effektivt och lösningsorienterat arbetssätt gällande
kommunens gemensamma vattenrelaterade frågor.
Kommentarer till uppdragsbeskrivningen
Då vattensamordningsgruppen arbetar förvaltningsöverskridande i projekt-, styr och
arbetsgrupper saknas en förvaltningsövergripande funktion i styrgruppen såsom
förvaltningschef.
Gällande identifierade behov av arbetsgrupper så önskas förtydligande av vad som menas
med klimatanpassningsstrategi och släckvattenutredningsstrategi.
Ekonomisk bedömning
Resurser till förfogande:
Tekniska förvaltningen bidrar med 1 st representant från VA-avdelningen till att medverka i
vattensamordningsgruppen.
Beslut om resurser från tekniska förvaltningen till arbetsgrupper fattas inför bildandet av
respektive arbetsgrupp.
Beslut
Tekniska nämnden ställer sig, med ovanstående kommentarer, positiv till
vattensamordningsgruppens nya utformning.
Expedieras till
MN
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§ 96 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 Josefin Pehrson.
- Attestlistor för tekniska nämnden 2018, ändring av ansvarskoder
Trafikärenden:
- Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
- Tillfälliga lokala föreskrifter
Beslut
Tekniska nämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
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§ 97 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 § 199, 2018-11-21, Förändring av renhållningstaxan 2019. Ärende 2018.410/381 TN006
2. SBN § 192, 2018-11-19, Nytt gatunamn vid Vimpeln. Ärende 2018.516/300 TN-001
3. KS § 209, 2018-11-12, Månadsuppföljning 2018 Alingsås kommun, driftekonomi,
september. Ärende 2018.090/078 TN-030
4. KS § 192, 2018-10-31, Digital målbild för Alingsås kommun – öppen och smart. Ärende
2018.086/300 TN-005
Beslut
Tekniska nämnden tar del av skrivelserna och lägger dem till handlingarna.
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2018-12-18

§ 98

Arbetsmiljön på gatuavdelningen
Beslut
Tekniska nämnden lämnar i enighet följande protokollsanteckning:
Gatuavdelningen i allmänhet, och gatuchefen i synnerhet, har det senaste året fått ett
flertal nya uppdrag, såsom framtagande av trafikstrategi. Detta medför en alltför hög
arbetsbelastning på denna tjänst, framförallt med tanke på att de extra resurser för den nya
organisationen gata/park som under hösten äskats inte har tilldelats i den av
kommunfullmäktige nyligen beslutade flerårsstrategin.
Tekniska nämnden ser allvarligt på den arbetssituation som råder och vill framhålla att det
inte är hållbart att det ligger på gatuchefen att jobba med detta uppdrag utan möjlighet att
rekrytera personal till de nya arbetsuppgifterna.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

