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§ 65
Ramavtal Rikstens friluftsstad (TEF/2017:88)
Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till ramavtal för utveckling av Rikstens friluftsstad enligt Bilaga 2.
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
Sammanfattning

För att komma vidare i utvecklingen av Rikstens friluftsstad och öka exploateringsgraden från tidigare tänkta cirka 2500 till 3500 bostäder har ett förslag till nytt ramavtal mellan Botkyrka kommun och Rikstens friluftsstad
AB arbetats fram.
För va-verksamheten innebär förslaget till avtal i korthet att kommunen
bygger ut allmänna anläggningar, att verksamhetsområdet utökas och vataxan tillämpas för anläggningsavgifter. Rikstens friluftsstad ligger till stor
del inom vattenskyddsområdet för Tullinge vattentäkt vilket kan medföra
särskilda krav på anläggning och byggande inom området.
Protokollsanteckning

Tekniska nämnden noterar att botkyrkaborna uppskattar vårt tidigare arbete
med dagvattenparker och ser gärna att även dagvattendammarna i Riksten
skall vara mötesplatser.

__________
Expedieras till
Linda Evjen
Åsa Engwall
Antonio Ameijenda
Kommunfullmäktige
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§ 66
Livscykelanalys (miljöberäkningsverktyg) statusrapportering, information
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Gunilla Isgren redogör för hur arbetet med livscykelanalysen ser ut samt genomförandet.
Utvecklingsprojekt – projektledning IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH.
Deltagare från branschorganisationer, näringsliv och offentlig sektor
Projektets mål - ett öppet LCA-verktyg.
Syfte - ökad marknadsimplementering av LCA på ett kostnadseffektivt sätt.
Få resurseffektiva och klimatanpassade byggnader.
Visionen - en komplett verktygslåda för att jobba med ständig förbättring.
Underlätta för certifiering av byggnader - Miljöbyggnad 3.0 har LCAkriterium. Effektivt verktyg för LCA-krav i upphandling.
Projektet kommer ta fram ett LCA-verktyg som görs tillgängligt antingen
via en hemsida eller ett verktyg (klient, app)
Till verktyget tas en databas fram för de mest frekventa resurserna för byggnader så att en klimatdeklaration kan beräknas
Allmän data ska kunna bytas mot specifika data från miljövarudeklarationer.
Projektgruppen bidrar aktivt till Sweden Green Building Councils arbete
med att specificera krav baserade på LCA-metodik
__________
Expedieras till
Gunilla Isgren
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§ 67
digitala körjournaler , information
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Dan Wallén, enhetschef fordon och verkstad, tekniska förvaltningen redogör
för arbetet med digitala körjournaler, enligt följande punkter.
Vår utmaning att vi ska bli en fossilfri organisation till 2030
Fordonsflottan är fossilfri, alla fordon kan köras fossilbränslefritt
Fordonen tankas fossilbränslefritt till 70 procent
Säkerställa att insamlad information är av högsta klass
Ge en tydlig bild av den totala fordonskostnaden för respektive enhet
Hjälpa de verksamheter som är i behov av att optimera sina rutter för att
uppnå biogastankningsmålen
Förenkla hanteringen av körjournalshanteringen
__________
Expedieras till
Dan Wallén
Peter Arnhjort
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§ 68
Lokalförsörjningsprocessen statusrapport, information
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen och sänder en första rapport till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Förvaltningschef Åsa Engwall redogör för arbetet med lokalförsörjningsprocessen.
I mål och budget 2017 gavs följande uppdrag:
”Tekniska nämnden har i kommunalfullmäktiges beslut om förutsättningar
för nämndernas arbete med mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020
fått i uppdrag att tillsammans med övriga nämnder upprätta en lokalresursplan
Organisation
Arbetet med att definiera lokalförsörjningsprocessen hanteras i SPUG för
lokalförsörjning. SPUG lokalförsörjning har haft två möten samt har två till
möten inplanerade.
Lokalresursplanen är resultatet av processen lokalresursplanering som i sin
tur är en del av lokalförsörjningsprocessen.
I den 2015 beslutade processen för lokalresursplanering finns följande organisation definierad:
Lokalberedning samt lokalstyrgrupp är fortfarande inte implementerade.
Den operativa lokalsamverkan pågår, men inte i en tydligt definierad form. I
dagsläget finns regelbundna lokalsamordningsmöten inbokade mellan
Lokalför-sörjning och fastighet och:
Utbildningsförvaltningen
Vård och omsorgsförvaltningen
UBAB.
Möten med socialförvaltningen, kultur och fritid, AVUX samt kommunledningsförvaltningen är av sporadisk karaktär.
__________
Expedieras till
Åsa Engwall
Frank Renebo
Kommunstyrelsen
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§ 69
Rapportering uppdrag Lokalbank, information
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen och sänder en första rapport till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Dejan Smiljanic redogör för arbetet med lokaleffektivet, lokalbank, enligt
följande.
I samband med Mål och budget 2017 definierades följande uppdrag:
”Tekniska nämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheterna inom utbildningsområdet så att de kan arbeta med lokaleffektivisering.
Det kan till exempel handla om att skapa en ”lokalbank” och regler för en
sådan så att verksamheter ska kunna lämna delar av lokal eller hela lokaler.
En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1
2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.”
En första statusrapport gjordes i samband med delår 1 2017, TEF/2017:50
Denna statusrapport belyser fortsatt arbete.
Organisation
För uppdraget har tekniska förvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen skapat en arbetsgrupp som består av Dejan Smiljanic och Ackad
Barsom från utbildningsförvaltningen samt från tekniska förvaltningen
Frank Renebo, Jonas Studeny samt Maria Wilén Lindskog. Arbetsgruppen
träffas löpande.
Parallellt har även Botkyrkabyggens före detta VD Ulf Nyqvist genomfört
en utredning som bland annat behandlar lokalbank. Komplett utredning
finns som bilaga.
Det finns ett antal principfrågor som behöver belysas innan förslag till inriktning kan presenteras. Nedan går vi igenom de frågeställningar som arbetsgruppen hittills avhandlat:
Finansiering av lokalbanken
1.Införande av lokalbank innebär att kostnaden för vakanta lokaler kom-mer
att öka. Finansiering kan lösas internt inom respektive förvaltning
eller genom att lokalbanken finansieras solidariskt av alla förvaltningar, dvs.
genom att kostnaden bärs centralt av kommunstyrelse eller tek-niska nämnden. Tekniska nämnden kan alternativt tilldelas ett årligt an-slag och överskjutande kostnad finansieras centralt via kommunstyrel-sen.
Ett annat alternativ är att tekniska nämnden finansierar lokalbanken med justering/höjning av internhyrorna.
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2.Möjlighet att återuthyra tillbakalämnad lokal med någon annan förvaltning eller extern hyresgäst är starkt förknippad med kriterierna för att få
lämna tillbaka en lokal. Hårda kriterier ökar möjligheterna till åter-uthyrning
och därmed minskning av lokalkostnaderna. Mjuka kriterier ger en större
flexibilitet för återlämnande förvaltning.
3.Ska återlämnande förvaltning få behålla de ramanslag som beviljats baserat på tidigare lokalinnehav?
4.Ska återlämning av lokal minska kostnaden motsvarande självkostnaden
för aktuell lokal eller motsvarande internhyran för lokalen?
__________
Expedieras till
Dejan Smiljanic
Frank Renebo
Kommunstyrelsen
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§ 70
Vattenförsörjningsplanen, information
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Linda Evjen Va-chef presenterar vattenförsörjningsplanen, Information om
genomfört utredningsarbete, Botkyrkas blå värden – vattenprogram enligt
följande punkter:
Skapa förutsättningar för naturliga ekosystem
Tillgodose Botkyrkabornas behov av dricksvatten
Skapa goda förutsättningar för rekreation och fiske
Öka kunskapen om och förståelsen för vatten
En åtgärd i vattenprogrammet
Behov av en helhetsbild över vattenresurserna i kommunen och hur dessa
svarar mot behoven av framtida vattenförsörjning
>Tala om var vattenresurserna och behoven finns, nu och i framtiden
>Översikt tillgängliga resurser
>Prioritering av vilka resurser som är viktiga för vattenförsörjningen
>Behandlar de naturgivna vattenresurserna

__________
Expedieras till
Linda Evjen
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§ 71
Mål och budget 2018 , information om förvaltningens förslag till fortsatt inriktning utifrån 2017 (TEF/2017:85)
Beslut
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag till inriktning
av mål och budget 2018 med plan 2019-2021 enligt bilaga 1 samt uppdrar
till förvaltningen att komplettera med ekonomiska konsekvenser, förslag till
nämndens måttsatta mål samt förslag till nämndens investeringar.
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har följt förutsättningar och anvisningar för nämndernas arbete med
mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 som fastställts av kommunfullmäktige den
27 april 2017. Förvaltningen noterar att nämndens 3 väsentligaste utvecklingsområden som
nämnden beslutade inför 2017 överensstämmer väl med kommunfullmäktiges framtida målbild. Tekniska förvaltningens bedömning utifrån tidigare analyser, mål- och budgetseminarium 2016 och årets omvärldsanalys är nämndens 3 väsentligaste utvecklingsområden
som nämnden arbetade fram inför 2017 ska behållas.
Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med att precisera måttsatta mål inom varje utvecklingsområde samt komplettera med ekonomiska konsekvenser. Vidare kommer förvaltningen att komplettera med förslag till investeringar inför nämndens sammanträde den 28
augusti. Vid detta sammanträde ska nämnden även behandla svar på de särskilda uppdrag
som kommunfullmäktige har lämnat till tekniska nämnden.
Nämndens yttrande om mål och budget 2018 ska därefter lämnas till kommunstyrelsens
budgetberedning senast den 4 september. Även de särskilda uppdrag som fullmäktige beslutat att ge till respektive nämnd ska lämnas då. Enligt kommunens budget- och uppföljningsprocess ska nämnderna fatta beslut om internbudget för 2018 samt plan för internkontroll
senast under december 2017.
Protokollsanteckning

Markus Rydell (KD), Sture Nordberg (TUP) och Andrei Ignat (M) antecknar till protokollet att de kommer med eget förslag till budget under hösten.
__________
Expedieras till

Åsa Engwall
Inger Larsson
Frank Renebo
Peter Arnhjort
Åsa Forslund
Linda Evjen
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§ 72
Förvaltningschefen informerar
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Åsa Engwall förvaltningschef redogör kortfattat för läget på förvaltningen
samt hur rekrytering av medarbetare fortgår.

__________
Expedieras till
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§ 73
Anmälningsärenden (TEF/2017:89, TEF/2016:15)
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda ärenden
Ärendet

Följande handlingar anmäls:
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag §80, 2017-04-27, Policy och riktlinjer för representation (KS/2017:94)
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §100, 2017-05-02, Uppföljning internkontrollplan 2016 (KS/2017:92)
Tekniska förvaltningens PM daterat 2017-05-09, Projekt VA Grödinge, projektnummer 3904 lägesrapport
Miljö och hälsoskyddsnämndens delegationsbeslut daterat 2017-05-16, beslut om att lämna klagomål utan åtgärd gällande förorening på Fågelviksvägen 24
__________
Expedieras till
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§ 74
Delegationsärenden (TEF/2017:28)
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.
Ärendet

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt tekniska nämndens delegationsordning . Beslut som fattas med
stöd av delegering ska anmälas till tekniska nämnden.
Följande beslut anmäls:
Delegation gällande ersättare daterat 2017-05-19 TEF/2017:7
Personalärenden 2017-03-06—2017-05-15 TRF/2017:28
_________
Expedieras till
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§ 75

Beslut om anbudsgivare för överföringsledningar etapp 1,
Grödinge.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med genomförd utvärdering att Bro &
Väg Mälardalen AB med organisationsnummer 5563132397 tilldelas kontrakt för entreprenaden avseende utförande av va-överföringsledningar etapp
1.
Tekniska nämnden ger kommunledningsförvaltningen, upphandlingsenheten
i uppdrag att verkställa beslutet.
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att senast den 15 januari
2019 lämna en slutredovisning av genomförd entreprenad.
Sammanfattning

Tekniska nämnden beslöt vid sammanträdet den 3 april 2017, § 26, att godkänna start av projektet samt att påbörja upphandlingen. Byggstart planeras
till i augusti i år och färdigställande under maj 2018.
Kommunledningsförvaltningen, har på uppdrag av och i samverkan
med tekniska förvaltningen annonserat förfrågningsunderlaget avseende utbyggnaden av va-överföringsledningar etapp 1. Upphandlingen har utförts
som ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Efter
genomförd utvärdering av inkomna anbud föreslår förvaltningen att tekniska
nämnden ska anta anbudsgivaren Bro & Väg Mälardalen AB med organisationsnummer 5563132397 för utförandet.

_________
Expedieras till
Maria Höglund
Anders Kuylser
Linda Evjen
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§ 76
Tekniska nämndens svar till kommunfullmäktige gällande
precisering av nämndens behov av medel som frigörs 2017
som en konskevens av införande av komponentredovisning (TEF/2017:59)

Beslut

1. Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag till svar till kommunfullmäktige gällande precisering av nämndens behov av medel som frigörs
2017 som en konsekvens av att komponentredovisning införs.
2.Tekniska nämnden beslutar om omedelbar justering.
Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens behandling av nämndernas rapportering av tertial 1
den 7 juni 2017 beslutade kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige,
överlämna tekniska nämndens rapportering i den del som avser nämndens
omfördelning av de medel som frigörs vid införande av komponentredovisning.
Tekniska nämnden beslutade den 15 maj 2017 att godkänna en reviderad internbudget för 2017. Motivet till att revidera internbudgeten var uppnå en
bättre överensstämmelse mellan faktiska uppdrag och ekonomisk balans
vilket inte var fullt möjligt förrän en första analys av införandet av komponentredovisningen inom nämndens ansvar blev klar. Införandet av denna redovisningsmetod är den sista av tekniska nämndens handlingsplan om 8
punkter som beslutades under 2013 för att åtgärda de brister som noterats
vid revisionens granskningar.
Under våren 2016 började tekniska förvaltningen med att förbereda verksamheterna på att reglerna som anges i Rådet för kommunal redovisning
skulle införas 2017. Under 2016 anlitades ett externt företag PwCs rådgivningsdel för att göra en kunskapsöversikt och flera yrkeskategorier deltog i
någon av de 4 utbildningar som genomfördes mellan maj 2016 till januari
2017. En styrgrupp bildades och en projektledare anställdes i februari 2017.
Först därefter har det operativa arbetet kunnat ta vid liksom de analyser som
behövs för att se vilken inverkan den ändrade redovisningsmetoden får i
praktiken inom nämndens ansvarsområde. Detta har redovisats och behandlats i ett separat ärende i tekniska nämnden den 15 maj 2017. Ärendet har
anmälts till kommunstyrelsen.
I ärendet framgår att införandet är komplicerat och det operativa arbetet bedöms ta cirka 2 år. Förutom att det är ett omfattande arbete får det påverkan
på kommunens resultat. Dels påverkas ekonomin av att poster byter plats i
redovisningen. Poster som enligt tidigare redovisning hanterats som en
kostnad i resultatredovisningen får nu inte hanteras så. Exempelvis handlar
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det om kostnader för planerat underhåll av lokaler och fastighet. Flera sådana poster ska nu delas in i komponenter utifrån bedömd teknisk livslängd
och redovisas som en materiell anläggningstillgång. I och med detta uppstår
ett ekonomiskt ”friutrymme” i nämndens internbudget 2017.
Å andra sidan finns poster som tidigare hanterats som en del av en investering. Denna hantering är inte längre tillåten och sådana poster ska redovisas
på det årliga resultatet. Eftersom det bland annat är ett stort antal utredningar och rivningar som ska göras under 2017 leder detta till att den tidigare
beslutade internbudgeten kommer i obalans. Det är främst sådana poster
som nu redovisas till kommunfullmäktige i detta ärende.
Att denna situation skulle kunna uppstå som en effekt under införandefaserna framgår i nämndens yttrande i mål och budget inför 2017. Men omfattningen var inte känd i sin helhet före den första analysen blev klar inför
tertial 1 2017 och det var därför inte möjligt för tekniska förvaltningen att
arbeta in detta i den internbudget som nämnden beslutade om i december
2016.
Protokollsanteckning

Tekniska nämnden antecknar till protokollet att punkt 5 med listan över utredningar kan komma att minskas ned till kommunfullmäktige efter politisk
beredning.
__________
Expedieras till

Åsa Engwall
Inger Larsson
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§ 77
Frågor från förtroendevalda samt medskick till verksamheten
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att flytta punkten till kommande sammanträde.
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§ 78
Information om förlikning i ärendet Allégården
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen och beslutar att kalla till
extra sammanträde 2017-06-21.
Sammanfattning

Förvaltningschef Åsa Engwall redogör för ärendet Allégården.
Protokollsanteckning

Andrei Ignat (M) antecknar till protokollet att Allégården bör rivas och att
det på platsen byggs bostäder, nytt äldreboende bör byggas i Vårsta eller på
annan lämplig plats.

__________
Expedieras till
Åsa Engwall
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