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2019-02-11
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-11

§ 11
Information om investeringsprocessen
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Linda Claesson, investeringscontroller på kommunledningsförvaltningen,
informerar om investeringsprocessen. Riktlinje för investering i Botkyrka
kommun beslutades av kommunfullmäktige den 18 december 2018.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-11

§ 12
Tekniska nämndens internkontrollplan 2019 (TEF/2018:313)
Beslut
Tekniska nämnden godkänner internkontrollplanen för 2019 enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 och 2 om Internkontroll 2019. Tekniska nämndens tilllägg till internkontrollplan 2019, bilaga 2, kompletteras 2019-02-11.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2019. Kommunledningsförvaltningen uppmanar även respektive
förvaltning att ta in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan. Tekniska nämnden tar in alla kontrollmoment. Utöver dem kommer
ytterligare fyra kontrollpunkter finnas med som avser investering, anläggningsregister fordon, VA-taxan och uppföljning av uppdrag. Dessa kontrollpunkter är från 2018 och vi behöver fortsätta arbetet med åtgärderna för att
få dem godkända.
Tekniska förvaltningen kommer att arbeta med internkontrollen i projektform för att skapa ökad delaktighet och lärande inom förvaltningen. Kontrollpunkterna kommer att delrapporteras i oktober månad och hela internkontrollen för 2019 återrapporteras sedan i mars. Alla kontrollpunkter som
inte är godkända tas upp i nästkommande års internkontrollplan. Även åtgärder följs upp så att inget förblir ogjort.
Ärendet
Den interna kontrollen ska säkra en effektiv förvaltning och hindra att allvarliga fel och skador inträffar. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnderna ansvarar
för att utforma och organisera den interna kontrollen inom sina områden och
finna effektiva system för uppföljning.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-12-18.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-11

§ 13
Tekniska nämndens mål och internbudget 2019 samt investeringsplan 2019 (TEF/2019:12)
Beslut

1.

Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag till mål- och internbudget för 2019 samt anmäler denna till kommunfullmäktige.

2.

Tekniska nämnden antar investeringsplan för 2019 samt uppdrar till
tekniska förvaltningen att verkställa uppdragen enligt denna planering.

Sammanfattning

Tekniska nämndens budget uppgår till 600 000 kronor. Anslaget avser kostnader för politisk verksamhet och har höjts med 86 000 kronor från och med
2019 för ökade arvodeskostnader. All verksamhet i övrigt ska finansieras av
intäkter från lokaluthyrning samt andra ersättningar för uppdrag som beställs av andra kommunala verksamheter. Botkyrka kommuns vaverksamhet ska finansieras genom avgifter och taxor inom anslutna brukare
inom verksamhetsområdena.
Förvaltningens förslag till investeringsplan 2019 följer den av kommunfullmäktige fastställda investeringsplanen vid sammanträdet den 18 december 2018. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
verkställa nämndens investeringsplan.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december beslutade fullmäktige att ge nämnderna olika specifika uppdrag som nämnderna ska rapportera. Beslutet innebär att tekniska nämnden ska i särskilt ärende rapportera
uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål- och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.
Ärendet
Tekniska nämnden beslutade den 4 september 2018 om nämndens yttrande
inför kommunens samlade planering av mål och budget för 2019. Kommunfullmäktige fastställde mål och budget 2019 vid sammanträdet den 18 december 2018. Tekniska förvaltningen har nu tagit fram en mer detaljerad
verksamhetsbudget för nämndens olika ansvarsområden för 2019 utifrån
centrala anvisningar.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2019-01-10.
Särskilt yttrande

Jenny Karinsdotter Granqvist (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Per Börjel (TUP) instämmer i yttrandet.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-11

§ 14
Plan för kompetensförsörjning 2020-2023 (TEF/2018:302)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens kompetensförsörjningsplan 2020–2023.
Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till kompetensförsörjningsplan för perioden 2020–2023. Kompetensförsörjning handlar om hur vi ska
hitta rätt medarbetare för uppdraget, att vi som arbetsgivare främjar medarbetarnas utveckling så att deras förmågor ska matcha med kommunens behov så att vi behåller dem i verksamheten.
Karaktären i tekniska förvaltningens breda verksamhet kännetecknas av att
medarbetarna representerar många skilda yrkesbakgrunder. Inom förvaltningens statistik avspeglas detta bland annat genom att det finns 23 AIDkoder för att klassificera yrkesrollerna. Förvaltningen är en relativt ung förvaltning då den bildades den 1 januari 2015 och befinner sig i ett uppbyggnadsstadium när det gäller att forma och utveckla organisationen så att förvaltningen ska kunna leverera stöd till de verksamhetsbedrivande förvaltningarna som mer direkt ger medborgaren välfärdsservice.
I förvaltningens kompetensförsörjningsplan återfinns bland annat personalstatistik, bedömda pensionsavgångar, identifierade bristyrken och kompetenshöjande utvecklingsinsatser.
Ärendet

Kommunstyrelsen har beslutat att en årlig kompetensförsörjningsplanering
ska vara en del av kommunens mål- och budgetprocess.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2019-01-28.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-11

§ 15
Omvärldsanalys 2020-2023 - Tekniska förvaltningen
(TEF/2019:20)
Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen om tekniska förvaltningens omvärldsanalys och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen.
Sammanfattning

Tekniska förvaltningen lämnar sin omvärldsanalys utifrån ett organisatoriskt
perspektiv som innebär att förvaltningens verksamheters uppdrag är att vara
en stödprocess till övriga verksamhetsdrivande förvaltningar och dess
nämnder. Inledningsvis konstaterar vi att omvärldspaning behöver ske kontinuerligt, gemensamt och ges tid för. Under 2018 har förvaltningen besökt
mässor som berör verksamheterna, deltagit i nätverk både inom kommunen,
men också utanför kommunen.
Förvaltningen har arbetat utifrån kommunledningsförvaltningens anvisningar samt valt att utgå från föregående års arbete då förvaltningen delade in
omvärldsanalysen i en yttre omvärld, i form av ett 360 graders perspektiv
med tekniska förvaltningens verksamheter i centrum samt en inre, närvärld.
För att beskriva vår närvärld utgår vi från intressentanalyser, partners och
samarbete, intressenternas och/eller kundernas framtida betalningsförmåga
samt vårt varumärke. Inom respektive textavsnitt pekar vi på ett antal faktorer som vi bedömer som osäkerheter framåt.
Ärendet

Omvärldsanalysen är en del av kommunens styrsystem i kommunens mål
och uppföljningsprocess. I denna ingår att varje förvaltning ska ta fram
verksamhetsspecifika omvärldsanalyser som ska redovisas till respektive
nämnd. Syftet med analysen är att skapa en gemensam bild av förändringar i
omvärlden som påverkar kommunen och dess verksamheter. Genom att bevaka samhällsutvecklingen får vi bättre möjligheter att fatta strategiskt långsiktiga beslut i Mål och budget med flerårsplan 2020-2023.
Förvaltningarnas omvärldsanalyser ska redovisas utifrån de medborgarprocesser som förvaltningen berörs av samt lämnas senast den 16 februari
2019. I det här dokumentet redovisas omvärldsanalysen som berör tekniska
nämndens verksamhetsområde. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan
samt en lokalresursplan behandlas i nämnden som separata ärenden.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2019-01-16.
Särskilt yttrande

Jenny Karinsdotter Granqvist (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-11

§ 16
Svar på remiss - Policy för arbetsintegrerande sociala företag (TEF/2018:315)
Beslut

Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-15 som svar på remissen.
Sammanfattning

Tekniska förvaltningen är positiv till policyn med en sammanhållen riktning
i Botkyrka kommun kring samarbete med och utveckling av arbetsintegrerande sociala företag. Det är även i linje med ett av våra politiska mål att
möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna och ett jämlikt Botkyrka. Utöver detta anser tekniska förvaltningen att det behövs ett tydligt
uppdrag och mandat för att främja och utveckla arbetsintegrerande sociala
företag.
Ärendet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för arbetsintegrerande sociala företag. Anledningen är att det
behövs en sammanhållen riktning för utveckling och samarbete med arbetsintegrerande sociala företag utöver befintlig strategi och riktlinje.
Med arbetsintegrerande sociala företag menas att det är företag som driver
näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster) med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få
och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle, som skapar delaktighet
för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt,
som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter och som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.”
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2019-01-15.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-11

§ 17
Ledamotsinitiativ - Utredning om projektuppföljning
(TEF/2019:25)
Beslut

Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda och föreslå lämplig uppföljning av projekt i tekniska nämnden.
Ärendet

Per Börjel (TUP) ingav till tekniska nämnden den 21 januari ett ledamotsinitiativ om uppföljning av projekt i tekniska nämnden.
Tidigare har genomgång och redovisning av pågående projekt gjorts löpande av tekniska förvaltningen. Även slutredovisning av projekt görs löpande. Nämnden ska självklart även i fortsättningen ha genomgång av projekt. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att redovisa förslag till formen
för redovisning.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2019-01-29.
Yrkande

Per Börjel (TUP) yrkar bifall till ordförandens förslag.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-11

§ 18
Beslutade uppdrag från verksamhetsnämnder
(TEF/2019:21, TEF/2019:19, TEF/2019:18)
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Reservationer

Kjell Sjöberg (M) och Andrei Ignat (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendet

Tekniska förvaltningen anmäler samtliga uppdrag som verksamhetsbedrivande nämnder beslutat att uppdra till nämnden och dess förvaltning. Förvaltningen kommer att analysera och planera för när uppdragen kan verkställas.
Yrkande

Kjell Sjöberg (M) yrkar att ärendet återremitteras till tekniska förvaltningen
för undersökning av ärendet om återuppbyggnad av skjuthall vid Botkyrka
skyttecenter.
Propositionsordning

Ordföranden ställer avgörande idag mot yrkandet om återremiss och finner
att ärendet ska avgöras idag.
Särskilt yttrande

Per Börjel (TUP), Sture Nordberg (TUP), Mats Westerberg (TUP), Kjell
Sjöberg (M), Andrei Ignat (M) och Jenny Karinsdotter Granqvist (V) lämnar
ett särskilt yttrande, bilaga.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-11

§ 19
Anmälningsärenden (TEF/2019:7, TEF/2019:6, TEF/2019:5,
TEF/2018:274, TEF/2018:248, TEF/2018:247, TEF/2018:246,
TEF/2018:245, TEF/2018:244, TEF/2015:168, TEF/2015:143)
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar.
Handlingar

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-11-22, § 214, slutredovisning
av projektnummer 3902 – Malmtorpsvägen Vårsta.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-18, § 263, slutredovisning
av projektkonto 6216 – Förskolan Sörgården.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-18, § 264, slutredovisning
av projektkonto 6214 – Nybyggnation av förskolan Prästkragen.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-18, § 265, slutredovisning
av projektkonto 6160 – Gruppboendet Lövkojan.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-18, § 266, slutredovisning
av projektkonto 6254 – Förskolan Violen.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-18, § 267, slutredovisning
av projektkonto 6164 – Tumba gymnasium, Skyttbrink.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-18, § 268, slutredovisning
av projektkonto 6257 – Fasadrenovering Tullinge gymnasium.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-18, § 273, riktlinje för investeringar.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-18, § 275, öppna nämndsammanträden mandatperioden 2018-2022.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-18, § 276, riktlinje för
kompetensfond.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-11

§ 20
Delegationsbeslut (TEF/2019:24, TEF/2018:97)
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.
Ärendet

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt tekniska nämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till nämnden.
Tekniska förvaltningen redovisar delegationsbeslut i skrivelse daterad
2019-01-24 och skrivelse 2019-01-17 gällande personalärenden.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-11

§ 21
Förvaltningschefen informerar
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Frank Renebo, tf teknisk direktör, informerar om inventering av riskträd,
upphandling av nytt fastighetssystem, lokalbank, nya internhyresmodellen,
fler felanmälningar i januari och om läget med Samariten och Allégården.
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Tekniska nämnden
2019-02-11
S ÄR S K ILT Y T T R AN D E

Tekniska nämndens mål och internbudget 2019 samt
investeringsplan 2019 (TEF/2019:12)
Vid behandlingen av nämndens väsentliga områden, under rubriken ”minska
påverkan på klimat och miljö” hävdas bland annat följande: ”Ytterligare steg
för att åstadkomma en klimatneutral kommunal organisation senast 2020 behöver nu tas. Ett steg i denna riktning ska ske genom att alla nya förskolelokaler har en deklaration som visar att miljön är fri från gifter”.
Vi tycker att det finns en poäng i att särskilja vad som är klimatarbete, dvs
arbete för att minska utsläpp av växthusgaser, och miljöarbete som till exempel minskad förekomst av gifter. Formuleringen ovan är ett exempel på det
vanliga misstaget att sammanblanda detta.
Vänsterpartiet anser givetvis att både klimat- och miljöarbetet är viktigt för
kommunen att arbeta med. Men rätt åtgärder måste sättas in för att på ett
verkningsfullt sätt kunna lösa det formulerade problemet. En giftfri förskola
kommer inte att bidra nämnvärt för att göra kommunen klimatneutral. Motsvarande felslut finns även på en annan plats i texten där ”klimatbeteende”
kopplas till att förskoleklasser besöker reningsverk, när detta snarare är en
miljöåtgärd. Sammanfattningsvis så borde detta avsnitt ha formulerats på ett
delvis annat sätt.

Jenny Karinsdotter Granqvist (V)

Tekniska nämnden
2019-02-11
S ÄR S K ILT Y T T R AN D E

Omvärldsanalys 2020–2023 – Tekniska förvaltningen
(TEF/2019:20)
I omvärldsanalysen hävdas att skattekraften, vanligtvis mätt som skatteunderlaget i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång, minskar i Botkyrka.
Detta stämmer inte enligt SCB:s siffror utan den har ökat varje år sedan 1995
(så långt tillbaka man kan söka hos SCB).
Inte heller den relativa skattekraften (riksmedelvärde, andel av genomsnittlig
skattekraft i Sverige) minskar i Botkyrka enligt SCB utan har legat stabilt i
ett decennium.
Däremot är det sant att försörjningsbördan ökar i kommunen och att skattekraften inte ökar tillräckligt mycket för att kompensera för ökade kostnader
inom till exempel skolan och äldreomsorgen. Här spelar den demografiska
utvecklingen en central roll och det är ett problem som Botkyrka delar med
de flesta andra kommuner i landet.
Ovanstående anmärkning är måhända en detalj, men med anledning av att
det ibland sprids en bild av att det går sämre för Botkyrka än vad som faktiskt är fallet, så kan det vara värt att ändra formuleringen i omvärldsanalysen till kommande år så att den bättre fångar den faktiska problematiken.

Jenny Karinsdotter Granqvist (V)

Tekniska nämnden

Ärende 8

Särskilt yttrande
2019-02-11

Beslutade uppdrag från verksamhetsnämnder

Föreliggande uppdrag har givits direkt från Kultur- och fritids- respektive Utbildningsförvaltningen.
Enligt tidigare beslut skall Tekniska förvaltningen endast motta denna typ av uppdrag från annan
nämnd och ej direkt från annan förvaltning. Vi förutsätter därför att Tekniska förvaltningen
informerar Kultur- och fritids- respektive Utbildningsförvaltningen om detta och därefter inväntar
uppdrag från respektive nämnder.
Verksamhetsnämnder har naturligtvis rätt att besluta om delegation till förvaltningen för beställande
av uppdrag från Tekniska förvaltningen. I föreliggande fall framgår inte detta av handlingarna.
Per Börjel (TUP)

Sture Nordberg (TUP)

Mats Westerberg (TUP)

Kjell Sjöberg (M)

Andrei Ignat (M)

Jenny Karinsdotter Granqvist (V)

