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§ 18
Information om aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Planeringschef Lars Olson, kommunledningsförvaltningen, informerar om
innehåll och betydelse av aktualitetsprövningen av kommunens översiktsplan. Ärendet ska behandlas i kommunfullmäktige den 26 april 2018.
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§ 19
VA-investeringsfond för dagvatten i norra Botkyrka
(TEF/2018:56)
Beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. VA-investeringsfonden för dagvattenhantering i norra Botkyrka ska
kvarstå till 2022-12-31.
2. VA-investeringsfonden tas i anspråk då projektet slutredovisas och löses
upp under avskrivningstiden.
Sammanfattning

Botkyrka kommun har beslutat att bygga nya reningsanläggningar för dagvattnet från norra Botkyrka. Kommunfullmäktige beslutade i november
2017 om en ny totalbudget för projektet, 150 500 000 kronor.
I samband med bokslutet 2011 inrättades en investeringsfond att använda
till projektet och denna fond föreslås kvarstå till 2022-12-31 då projektet beräknas slutredovisas. Därefter tas fonden i anspråk och löses upp under avskrivningstiden.
VA-verksamheten har arbetat med projektet men inte kunnat genomföra det
enligt ursprunglig plan varför det finns ett behov av att aktualisera frågan
om va-investeringsfonden igen.
Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-02-12.
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§ 20
Tekniska förvaltningens uppföljning av internkontrollplan
2017 (TEF/2016:170)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens uppföljning av
internkontrollplanen för 2017.
Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att återrapportera om
förbättringar inom inköp och upphandling senast under nämndens
sammanträde i juni samt vid uppföljning av delår 2.
Sammanfattning

Tekniska nämnden behandlade en delrapport om nämndens beslutade
kontrollmoment vid sammanträdet den 16 oktober 2017. Utöver nämndens
egna internkontroll ska kommunstyrelsen göra en granskning.
Kommunstyrelsen har nu granskat kontrollmomenten inom områdena ekonomi, HR och upphandling. Kontrollen visar att tekniska nämnden har ett
gott resultat inom: attestförteckningar, attest förtroendekänsliga, korthantering, inköp och hyra av personbil, rekrytering, löneadministrativa processen
och delegationsordningen. Förvaltningen har prioriterat områdena och noterar att vi lär oss av våra goda resultat och använder beprövade arbetssätt
inom flera områden.
Inom HR-området noteras att förvaltningen behöver se till att nya chefer
prioriterar samtliga 4 moment i chefsintroduktionen. Kommunstyrelsen ska
ytterligare förankra rutinen för detta.
När det gäller inköp- och upphandling har förvaltningen tillsammans med
upphandlingsenheten vid tidigare internkontroll uppmärksammat att rutiner
och mötesformer behöver utvecklas och att specifika ”lathundar” används
inom olika avtalsområden. Det är inte lätt att göra alla inköp rätt.
Förvaltningen framför vikten av att digitalt system för inköp måste införas i
kommunen. Förvaltningen säkerställer att alla befattningar som kommer att
göra inköp har rätt utbildning. En återrapportering av förvaltningens arbete
med inköp och ramavtal föreslås lämnas till tekniska nämnden senast i juni
och i samband med uppföljning av delår 2.
Utvecklingsmöjligheter finns även inom områdena: representation,
statsbidrag, rehabilitering, arbetsmiljö, ramavtal, direktupphandling samt
moms på VA fakturor.
Inom förvaltningen bedrivs arbetet med interkontrollen i projektform med
ansvariga deltagare från verksamheterna. Internkontrollen används som ett
steg i ökat lärande.
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Ärendet

Den interna kontrollen ska säkra en effektiv förvaltning och hindra att
allvarliga fel och skador inträffar. Ett annat viktigt syfte är att
internkontrollen ska vara stöd för verksamheternas utveckling och lärande.
Nämnderna ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen
inom sina områden och att finna effektiva system för uppföljning.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att se till att det finns en
god intern kontroll. Internkontrollen ska rapporteras i samband med
årsbokslutet.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-02-12.
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§ 21
Årsredovisning 2017 för tekniska nämnden (TEF/2018:45)
Beslut

1.Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens årsredovisning för
2017.
2.Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens uppföljning av
nämndens beslutade investeringsplan 2017-2020 som redovisas i årsredovisningen.
3.Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens redovisning till
kommunfullmäktige avseende åtgärder och aktiviteter inom driftsramen som
uppstått som en följd av införande av komponentredovisning, enligt årsredovisningens bilaga 2.
4.Tekniska nämnden överlämnar beslutade handlingar enligt punkterna 1-3
ovan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
5. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna att
5,0 miljoner kronor av årets resultat avsätts till investeringsfonden avseende
utbyggnaden av dagvattenhantering norra Botkyrka.
6. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att 1,8 miljoner
kronor av årets resultat inklusive ränteeffekter tillförs regleringsfonden, VA.
7. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna att
projekten nedan som avser tidigare beslutade investeringsprojekt och projektmedel omförs till 2018. Dessa projekt som avses är följande:
Filmbuss
Markinvesteringar utegårdar, intäkter
Markinvesteringar utegårdar, kostnader
Gränsdragning Tunaskolans utegård
Vårsta vattentorn

0,700 mkr
0,1273 mkr
0,3791 mkr
0,120 mkr
2 mkr

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har upprättat en årsredovisning för 2017 och en uppföljning av nämndens beslutade investeringar för perioden 2017-2020.
Det finansiella resultatet för 2017 innebär ett överskott om 29 mkr, varav
6,8 mkr utgörs av VA-verksamheten. Under året har nämnden infört rätt redovisningsmetod, komponentredovisning. Något som nämnden har haft i
uppdrag att göra utifrån tidigare års revisionsgranskningar. Införandet har
delats upp i 3 etapper och löper enligt plan. I jämförelse med tidigare redovisningsmetod kommer ändringen successivt att förbättra det ekonomiska
resultatet, även om viss obalans uppstår under införandet.
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Verksamhetsresultatet utifrån nämndens 3 väsentliga utvecklingsområden
pekar på att förvaltningens resultat fortsätter i god positiv riktning liksom
verksamheternas beröringspunkter inom berörda medborgarprocesser.
Viktiga planeringsdokument för kommunen har blivit klara detta år. Främst
nämns uppdraget med en sammanhållen lokalförsörjningsplan för 20182021, vattenförsörjningsplan samt att översyn av va-avgifter från och med
2019 helt överensstämmer med kommunens mål- och uppföljningsprocess.
Vidare har digitala körjournaler inom transportområdet införts. Effekterna
framåt är, förutom att systemet ökar förmågan till styrning och planering av
bränsle, kan den digitala plattformen bidra till att förenkla Botkyrkabornas
vardag. Inom VA-området fortsatte utbyggnaden av infrastrukturen för
automatisk datainsamling av alla nya vattenmätare. 2019 beräknas infrastrukturen för detta vara helt klar.
Under 2017 har vi levererat 460 förskoleplatser, 58 nya vård- och omsorgsplatser samt 12 platser för gruppboende. Andra investeringsprojekt är i
byggskede eller i planeringsskede för leverans till verksamheterna under
2018 och framåt.
Inhyrningsavtal har ingått för boendeform i Tullinge för nyanlända, socialtjänstens administrativa verksamhet i Tumba samt ingående av hyresavtal
med tillhörande försäljning av fastigheten för Tumba sjukhem där byggnation pågår så att 120 vård- och omsorgsplatser i nystandard ska kunna erbjudas Botkyrkaborna. Det sistnämnda var ett uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till tekniska nämnden vid sammanträdet i september 2014.
Under året rustades 91 objekt inom re-investeringsmedel (51,6 mkr). I dialog med elevråd och förskolors elever har ett flertal utemiljöer rustats med
statsbidrag, andra har förbättrats av årets kull feriepraktikanter (464) med
stöd av årets handledare.
Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-02-13, reviderad 2018-03-08.
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§ 22
Slutredovisning reinvesteringar verksamhetslokaler
(TEF/2018:51)
Beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av reinvesteringar verksamhetslokaler 2017.
Sammanfattning

Tekniska nämndens investeringsbudget tillfördes initialt ett anslag om
11 miljoner kronor (mkr) för reinvesteringar i verksamhetsfastigheter under
2017. Anslaget är bland annat avsett att användas för planerat underhåll av
lokaler. Medlen används i enlighet med Botkyrkas ekonomiska reglemente
samt reglerna för komponentavskrivningar. I samband med delår 1 godkände kommunfullmäktige ett tillägg om 44 mkr som tillfördes anslaget.
Totalt har reinvestering gjorts på 91 olika objekt. De mest omfattande planerat underhållsåtgärderna avser Botvidsgården 7393 tkr, Tallidsskolan
3482 tkr, Gruppboendet Däldvägen 3013 tkr, Storvretens gruppboende 2098
tkr, Brantbrinks gruppboende 1693 tkr, Grindtorpsskolan 1388 tkr, Förskolan Fröhuset 1368 tkr, Kommunalhuset 1331 tkr, Förskolan Aspen 1269 tkr,
Riksteatern 1172 tkr, Banslättsskolan 1139 tkr, Brunna sporthall 1022 tkr.
Totalt har 51,6 mkr upparbetats under året.
Ärendet

Planerat underhåll har traditionellt utförts med driftsmedel. De redovisningsregler som måste följas i och med införandet av komponentavskrivning
innebär att majoriteten av de åtgärder som utförs som planerat underhåll
måste betraktas som reinvestering. Det förekommer även avhjälpande underhåll eftersom de uppfyller kraven på investering måste betraktas som reinvestering. Dessa åtgärder är dock inte lika vanligt förekommande.
Den ursprungliga budgetavsättningen för reinvesteringar – 11 mkr, har genom införandet behövts förändras. Investeringsram för detta är 55 mkr. Totalt under 2017 har 51,6 mkr lagts på reinvesteringar.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-02-07.
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§ 23
Slutredovisning och delredovisning av va-verksamhetens
förnyelse av va-ledningar 2017, projektnummer 3954-3961
(TEF/2018:50)
Beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning för 2017 av projekt förnyelse och relining av VA-ledningar med projektnummer 3954-3958.
Tekniska nämnden beslutar för egen del:
2. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens delredovisning
för 2017 av projekt förnyelse och relining av VA-ledningar med projektnummer 3959- 3961.
3. Tekniska nämnden godkänner att upparbetade kostnader i de tre delredovisade projekten, 3959-3961, bokförs på 2017.
Sammanfattning

VA-verksamheten har under 2017 slutfört fem förnyelseprojekt inom ramen
för investeringsprojekten förnyelse av VA-ledningar och relining av VAledningar. Dessa slutredovisas som ett samlat investeringsprojekt. VAverksamheten har också påbörjat tre förnyelseprojekt som inte hunnit slutföras varför dessa projekt delredovisas.
Beslutad investeringsram för 2017 var 14 miljoner kronor och totalt utfall
16,9 miljoner kronor. 15,1 miljoner kronor avser de projekt som slutredovisas (projektnummer 3954-3958) och 1,8 miljoner kronor avser de projekt
som delredovisas (3959-3961). Totalt blev utfallet 16,9 miljoner kronor.
Differensen beror på att det projektet som avsåg huvudvattenledningen,
sträckan mellan Tullinge och Tumba, var mer komplicerad än vad som var
möjligt att bedöma i förväg. Vidare krävde detta projekt extra schaktning,
hantering av förorenade massor och mer renovering på grund av dålig kondition i anslutande ledning.
Sammantaget bedöms genomförda projekt ha bidragit till att förbättra konditionen av ledningsnätet och till ökad leveranssäkerhet av vatten- och avloppstjänster till medborgarna.
Ärendet

Förnyelse av VA-ledningar är viktigt för att Botkyrka kommun ska fortsätta
ha god förmåga att förse Botkyrkabor och näringsverksamheter med vattenoch avloppstjänster och därigenom uppnå en ekonomisk hållbar utveckling,
säkerställa anläggningstillgången och genom en planerad förnyelse minskas
risken att skjuta förnyelsebehovet framför oss.
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VA-verksamhetens investeringsram för förnyelse var under 2017 14 miljoner kronor varav 12 miljoner kronor avsåg förnyelse och 2 miljoner kronor
för relining. Relining är en metod för att förnya ledningar varför dessa
14 miljoner kronor redovisas samlat.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-02-14.
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§ 24
Slutredovisning av projektkonto 6178 - Förskolan Granen
(TEF/2016:45)
Beslut
1.Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av
investeringsprojektkonto 6178 förskolan Granen.
2. Tekniska nämnden anmäler slutredovisningen till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Förskolan Granen består av 7 avdelningar samt mottagningskök.
Förskolan Granen är startskottet för ytterligare 13 förskolor i norra Botkyrka
som är föremål för förnyelse. Förskolans barn var evakuerade i Brunna paviljongerna, som även ska fungera som en evakueringslösning för några av
de 13 förskolorna.
Byggnationerna startade april 2016 och slutbesiktningen utfördes i december 2016. Förskolan öppnade januari 2017
Projektet slutredovisades i tekniska nämnden 2017-11-13, § 124. Eftersom
projektets internränta var fel belastad innehöll slutredovisningen en uppskattad internränta.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-05, § 34, återremittera ärendet till tekniska nämnden för ytterligare beredning.
Korrekt internränta har nu utretts. Avvikelsen mot budget är 261 690 kronor. För projektet noteras en positiv avvikelse jämfört med budget.
Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-02-22, kompl 2018-03-08.
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§ 25
Fördelning av VA-medel avseende reinvesteringar
(TEF/2018:63)
Beslut

Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att under 2018 genomföra förnyelseprojekt enligt tabellen nedan.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23 att godkänna att VAverksamheten under 2018 använder 14 miljoner kronor för förnyelse av valedningar. Verksamheten har prioriterat åtgärder och föreslår att de projekt
som presenteras i tabell 1 genomförs. Uppföljning av projekten sker vid
delår 1 och 2 samt genom separat slutredovisning senast i samband med
nämndens årsredovisning.
Tabell 1. Förslag till förnyelse av VA-ledningar 2018.
Projekt
Skogshemsvägen (påbörjat 2017)
Hålvägen (påbörjat 2017)
Rikstensvägen (påbörjat 2017)
Huddingevägen
Geijersvägen/Bellmansväg
Boställsvägen/Nedergårdsvägen/Hemmansvägen
Segersjövägen
Storvretsvägen
Banslättsvägen

Ledningsslag
Vatten
Vatten
Vatten/spillvatten
Vatten/spillvatten
Vatten/spillvatten/Dagvatten
Vatten/spillvatten
Spillvatten
Vatten
Vatten/spillvatten

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-02-16.
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§ 27
Beslut om anmälan av delegationsbeslut (TEF/2018:32)
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att samtliga beslut som fattas genom delegation
med stöd av tekniska nämndens uppdrag enligt 6 kap. 37 § samt 7 kap. 8 §
kommunallagen (2017:725) (”KL”) ska anmälas till tekniska nämnden.
Sammanfattning

I och med den nya kommunallagens (2017:725) ikraftträdande den
1 januari 2018 gäller nya regler för anmälan om delegationsbeslut.
De nya reglerna innebär att varje nämnd ska besluta i vilken utsträckning
beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § KL och 7 kap.
5 och 6 §§ KL ska anmälas till den.
Det betyder att tekniska nämnden ska fatta beslut om i vilken utsträckning
beslut som delegerats till presidiet, ett utskott, en ledamot, ersättare, anställd
hos kommunen samt beslut som delegerats till en förvaltningschef (som i sin
tur får uppdras åt en annan anställd), ska anmälas till nämnden. Beslut som
nämnden beslutar inte ska anmälas ska protokollföras särskilt, om beslutet
får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. KL, det vill säga genom laglighetsprövning.
Beslut som har delegerats till ordföranden, eller en annan ledamot som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas måste däremot alltid
anmälas till nämnden. Detta framgår av 6 kap. 40 § KL samt 7 kap. 8 § KL.
Med anledning av det som anges ovan föreslås tekniska nämnden fatta beslut om att samtliga beslut som fattas genom delegation med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § KL samt 7 kap. 8 § KL ska anmälas till tekniska
nämnden.
Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-01-23
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§ 28
Information om analys av kommunal verksamhet för
gata/park drift (TEF/2018:53)
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans utreda, analysera samt ta fram konsekvenser av om kommunen skulle lägga ut
skötsel, renhållning och vinterväghållning av kommunens gatunät samt
gång- och cykelvägar på upphandling. Utredningen ska särskilt belysa
aspekten att den egna regin idag möjliggör praktik och arbetsträning för flertalet personer samt erbjuder plats för personer som är utanför ordinarie arbetsmarknad. Redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 30 april 2018.
Under senare delen av 2016 räknade tekniska förvaltningens driftsenhet för
gata/park drift fram ett nytt pris avseende markskötsel, renhållning och vinterväghållning utefter samhällsbyggnadsförvaltningens anvisade standard
och övriga skötseldokument. I förhållande till tidigare avtal/beställning innebar det nya avtalet en avsevärd ambitionshöjning och därmed en ökad
kostnad. Den ökade kostnaden för drift och skötsel av kommunens gator och
parker har varit och är alltjämt föremål för diskussioner.
Kommunens avtalsleverantör inom området revision- och rådgivning,
KPMG, kommer utreda effekterna och analysera samt ta fram konsekvenser
av om kommunen skulle lägga ut skötsel, renhållning och vinterväghållning
av kommunens gatunät samt gång- och cykelvägar på upphandling.
Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-02-08.
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§ 29
Anmälningsärenden (TEF/2018:14, TEF/2015:27)
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar.
Handlingar

Kompetensförsörjningsplan tekniska förvaltningen 2019-2022, beslutad av
tekniska nämnden 2018-02-12.
Arbetsmiljöverkets avslutsbrev 2018-02-13 angående Allégården, Tumba.
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§ 30
Delegationsbeslut (TEF/2018:38)
Förslag till 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
2018-02-15.
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§ 31
Förvaltningschefen informerar
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Åsa Engwall, förvaltningschef, informerar om vad som är på gång inom
förvaltningen. Det handlar bland annat om revision, planering inför 2019,
utveckling av förvaltningens organisation och processarbete.
Peter Arnhjort, verksamhetschef teknik och logistik, informerar om felanmälan, hur man felanmäler och hur felanmälan tas emot.
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§ 32
Frågor från förtroendevalda samt medskick till verksamheten
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Åsa Engwall, förvaltningschef, svarar på frågor som uppkommit vid nämndens möte den 12 februari. När det gäller frågan om medarbetarundersökningen så finns jämförelser, likheter och skillnader med andra kommuner.
När det gäller frågan om konsthallen i Tumba finns ett uppdrag om att förhandla om lokalerna. När det gäller Hågelby har anbudstiden för etapp 1
förlängts. Frågan om bilhyra kvarstår.
Boje Ericson (L) tar på nytt upp frågan om Maden och brister som kvarstår
främst när det gäller elarbetet. Felanmälan har gjorts.

18[18]

