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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-08-27

§ 72
Ekonomisk uppföljning januari - juni 2018 (TEF/2018:192)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för perioden
januari till och med juni 2018 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning

Tekniska nämndens anslagsbudget för 2018 uppgår till 514 tkr. Detta anslag
ska finansiera nämnden och förtroendevaldas arbete i nämnden. Övriga
verksamheter som nämnden ansvarar för förutsätts vara intäktsfinansierade.
Som en effekt av att nämndens verksamheter helt övergår till komponentavskrivning, hanteras större del av underhållskostnader som investering. Detta
innebär att underhållsbudgeten inom fastighetsområdet minskas med
43 mnkr. Från och med 2018 finns ett årligt investeringsanslag för detta på
55 mnkr.
Uppföljningen är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden
mellan januari och juni, samt en helårsprognos. Nämndens nettoprognos för
helår visar nu på ett negativt resultat på -24 mnkr, en försämring från delårsrapport 1 där helårsprognosen bedömdes hamna på -11 mnkr. Det vi ser nu
beror på bytet av avskrivningsmetod, komponentredovisning. Förvaltningen
har i tidigare rapporter beskrivit den obalans och prognososäkerhet som kan
uppstå under införandet av redovisningsmetoden som gäller sedan 2014. Införandet ska vara klart i sin helhet detta år.
Förklaringen till det ökade underskottet finns främst hos lokalförsörjning
och fastighet. Underskottet är nu cirka -16 mnkr och består av ökade kapitalkostnader om -10 mnkr. Detta som en konsekvens av redovisningsmetoden. En post avser ökad hyreskostnad som beror på att hyra avseende
vård- och omsorgsboende i Samariten har deponerats hos länsstyrelsen. I
övrigt finns ökade kostnader för markskötsel.
Förvaltningens övriga verksamheter följer i stort sett delårsrapport 1 och de
avvikelser som noteras är av mindre karaktär.
Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-08-14.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-08-27

§ 73
Mål och budget 2019 med plan 2020-2022 för tekniska
nämnden (TEF/2018:109)
Beslut

1. Tekniska nämnden har tagit del av informationen om tekniska förvaltningens förslag till Mål och budget 2019 med plan 2020-2022 enligt till
ärendet hörande bilagor.
2.Tekniska nämnden noterar informationen om att tidigare beslutade investeringar behöver justeras med tilläggsbudgetar om sammanlagt
158 100 tkr.
Projektnummer Investeringsprojekt
6111
6170
6119
6200
6xxx

Rödstu Hage
Hågelby upprustning
Nya Hallundaskolan
Förskola Riksten nr 3‐Vega (DP 4)
Ekvägen upprustning

(tkr) TB
‐8 500
‐65 000
‐39 000
‐15 600
‐30 000

Ny budget
‐43 000
‐105 000
‐275 228
‐75 600
‐40 000

Sammanfattning

De ekonomiska förutsättningarna för samtliga verksamheter inom tekniska
nämndens ansvarsområden är att verksamhetskostnaderna ska täckas av hyror,
avgifter och interndebiteringar. Ramen som ska avse förtroendevaldas sammanträden samt kostnader för nämndsekreterare är 514 tkr.
Beträffande effekterna av nämndens/förvaltningens arbete med att införa komponentredovisning för hela investeringsverksamheten kan noteras att det har
bidragit till obalans i budgetplaneringen och skapat stor prognososäkerhet. Arbetena har bedrivits enligt plan och införandet är nu i slutfasen och det kan nu
konstateras att det får en skarp relativ påverkan på i synnerhet driftsutrymmet
för fastighetsverksamheten. Inför 2019 bedöms kostnaderna för kapitaltjänst
öka med cirka 27 mnkr.
Ytterligare faktorer som bidrar till att förvaltningen kommer att ha svårt att
uppnå en budget i balans 2019 och framåt är omkostnader som är en direkt
konsekvens av feriepraktikanter, cirka 3 mnkr och finansiering av lokalbank,
cirka 12-16 mnkr
För att finansiera de ökade kostnaderna för kapitaltjänst och feriepraktikanter
behöver justering ske i samband med den nya internhyresmodellen.
Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-08-15.
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§ 74
Internkontroll - Återrapportering av förvaltningens arbete
med inköp och ramavtal (TEF/2018:216)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens återapportering av
arbetet med inköp och ramavtal.
Sammanfattning

Resultatet för att använda sig av ramavtal har ökat från 91 % 2017 till 97 %
och är nu godkänt. Avtalstroheten har ökat och förvaltningens möten med
upphandlingsenheten tillsammans med utbildningsinsatser har gett resultat.
Resultaten för övriga 3 kontrollmoment visar att vi behöver förbättra:
- Rangordningen i ramavtalen. Detta är en ny kontrollpunkt för 2018.
I underlaget finns en större ombyggnad från 2015 som ger ett negativt utslag
i kontrollmomentet. Denna är en etappindelad ombyggnad och som är
mycket olämplig att ändra under pågående byggnation.
- Att rätt upphandlingsform används.
- Direktupphandling. Här visar resultatet att det brister i dokumentationen i
verktyget TendSign och detta moment förväntas förbättras inför tertial 2.
Det som stödjer förvaltningen framåt är nya rutiner och återkommande arbetsmöten med upphandling leder i rätt riktning. Ett inköpssystem skulle
leda till att vi alltid använder oss av rätt leverantör. En roll inom inköp som
arbetar med hela förvaltningen skulle stödja arbetet under tiden ett
inköpssystem implementeras.
Ärendet

I uppföljningen av internkontrollplanen för 2017, som behandlades vid tekniska nämndens sammanträde den 12 mars 2018, § 20, beslutade nämnden
att förvaltningen skulle följa upp resultaten och återrapportera detta senast
vid nämndens sammanträde i juni samt vid uppföljning av delår 2.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-08-08.
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§ 75
Beslut om att utse dataskyddsombud samt entledigande av
befintligt dataskyddsombud (TEF/2018:193)
Beslut

1. Tekniska nämnden utser Hugo Quisbert på företaget Arkiv IT till dataskyddsombud för tekniska nämnden från och med den 7 september
2018.
2. Tekniska nämnden entledigar kommunjurist Nelli Issa som dataskyddsombud för tekniska nämnden från och med den 7 september 2018.
Sammanfattning

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer
från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel
del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Tekniska förvaltningen
har för att stärka kompetensen inom området upphandlat dataskyddsombud
som tjänst genom en så kallad direktupphandling.
Den övergripande och viktigaste uppgiften för ett dataskyddsombud är att
övervaka att nämnden och förvaltningen följer dataskyddsförordningen. Det
innebär bland annat att samla in information om hur nämnden och förvaltningen behandlar personuppgifter, kontrollera att dessa följer bestämmelser
och interna styrdokument och att informera och ge råd inom nämnden och
förvaltningen. Dataskyddsombudet ska också ge råd om konsekvensbedömningar, vara kontaktperson för Datainspektionen, vara kontaktperson för de
registrerade och personalen inom nämnden och förvaltningen samt samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att nämnden och förvaltningen
följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvarige (nämnden).
Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-07-10.
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§ 76
Beredningsuppdrag om cykelpool - att utreda hur en cykelpool kan utvecklas i Botkyrka kommun (TEF/2018:98)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner att förslag om fortsatt utveckling av intern
cykelpool hanteras inom stödprocessen ”Tillhandahålla internservice” och
dess processteam.
Sammanfattning

Sedan några år tillbaka finns det ett antal vanliga cyklar och elcyklar inköpta
till olika verksamheter inom kommunen. Dessa cyklar återfinns idag vid
kommunhuset och Ekvägen. Beläggningsgraden på dessa cyklar är mycket
låg troligen på grund av att möjlighet inte finns att boka dessa cyklar, dålig
kännedom om att cyklarna finns samt att cyklarna är knutna till olika verksamheter. Mot bakgrund av detta föreslås att frågan om intern cykelpool
lyfts in i processteamets arbete kring internservice vid det nya kommunhuset och andra större kommunala arbetsplatser.
Trafikförvaltningen i Stockholms län har i ärende SL 2016–0239 utrett
utbyggnadsstrategi för lånecykelsystem i Stockholms län och lämnar i sin
bedömning och rekommendation att utbyggnad av cykelpool för allmänheten bör äga rum i nära samarbete med utövaren av kollektivtrafiken och
kommunen i egenskap av markägare då plats för cykelställ/cykelparkeringar
allt som oftast är en fråga för kommunen. Det finns också frågeställningar
kring finansiering av en cykelpool genom skattemedel och/eller reklamfinansierade cyklar. Mot bakgrund av detta bör förslag till beslut om fortsatt
utredning kring ett eventuellt införande av cykelpool för Botkyrka kommuns
medborgare fattas inom ramen för Botkyrka kommuns ledning.
Ärendet

Tf ordförande Lena Ingren (S) har lämnat ”Beredningsuppdrag om cykelpool” till tekniska förvaltningen att utreda hur en cykelpool kan utvecklas i
Botkyrka kommun.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-06-25.
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§ 77
Analys beställningar till lokalförsörjning och fastighet per
juli 2018 (TEF/2018:209)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens analys av beställningar per juli 2018
Ärendet
Beställningar inkomna sedan 2015 har sammanställts i excel och redovisas
som bilaga. Analysen ger vid hand en kortare status per beställning. Analysen kompletteras fortlöpande och i denna tjänsteskrivelse redovisas status
per juli 2018. Kolumnerna önskad och bedömd leverans är ännu inte uppdaterade.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-07-13.
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§ 78
Incidentrapportering: värmeböljan och torkan 2018
(TEF/2018:218)
Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.
Ärendet

Med anledning av den torra försommaren och den mycket varma och torra
sommaren 2018 lämnar tekniska förvaltningen en rapport om hur situationen har varit både inom förvaltningens verksamheter och hur det har hanterats utifrån medledarnas perspektiv inklusive våra 450 feriepraktikanter.
Från och med mitten av juli månad har tjänsteförrättande förvaltningschefer
haft avstämningar två gånger per vecka för samtal och lägesgenomgång. Informationen har handlat om vad som kan göras för att lindra effekter av
värmeböljan inom verksamheter och information som riktas till våra medledare har publicerats på den interna kanalen, Botwebb.
Generellt är det varje chef som ansvarar för varje medledares hälsa på arbetet. Rekommendationer om vad som kan göras för att minska den ökade påfrestningen som värmen medfört har lagts ut på kommunens interna webb
och man har också inom förvaltningens enheter lyssnat och samtalat om
vilka behov varje medledare har. Anpassning av arbetstider har gjorts för de
arbetsområden där så är möjligt. Inom förvaltningen har få klagomål framförts till närmaste chef och förvaltningsledningen.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-08-09.
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Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 79
Incidentrapportering: dricksvattnet i Tullingeberg
(TEF/2018:219)
Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.
Ärendet

Onsdagen den 1 augusti gick VA-avdelningen ut med ett meddelande där
man rekommenderade att dricksvattnet inom Tullingeberg bör kokas. Skälet
till kokningsrekommendationen var att resultaten vid ordinarie egenkontroll
den 24 juli samt uppföljande prover av dricksvattnet visade att vattnet var
otjänligt på grund av koliforma bakterier. Den 23 augusti upphävdes kokningsrekommendation i Tullingeberg.
Vattenprover har tagits i Tullingebergsområdet och i referenspunkter i Tullinge den 26 och 30 juli, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14 och 15 augusti.
Vid provtagningarna den 26 och 30 juli samt 1 augusti var vattnet otjänligt i
Tullingebergsområdet på grund av koliforma bakterier. Därefter har vattnet
varit tjänligt med anmärkning på grund av koliforma bakterier och vi har
sett en sjunkande trend i antal bakterier.
Vid dessa prover har även larm kommit om e.coli-bakterier, men inga e.coli
har kunnat bekräftas i något prov.
I referenspunkterna i Tullinge har inget prov varit otjänligt.
Preliminära labbresultat under mätperioden 24-30 juli samt den 3-4 och den
6 augusti och den 13 augusti visade även förekomst av e.coli-bakterie.
Dessa resultat ändrades i de bekräftande resultat i alla kontrollpunkter. Provresultaten från mätning den 10 augusti visade att dricksvattnet var utan anmärkning. Detta provtillfälle skickades även till annat ackrediterat laboratorium som också bekräftade samma resultat. Eftersom provsvaren som togs
den 13 augusti på nytt innehöll koliforma bakterier beslutades under onsdagen den 15 augusti att kokningsrekommendationen skulle fortsätta i Tullingeberg.
För att häva kokningsrekommendationen inom Tullingeberg krävs att 2
skilda provtagningstillfällen visar att dricksvattnet är helt utan anmärkningar. Enbart Tullingeberg var berörd av kokningsrekommendationen.
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Åtgärder för att rengöra vattnet sattes in från den 1 augusti. I första fasen
ändrades flödesriktningen och vattenflödet ökades genom brandposter och
stödspolning. Vattentornet ”Kulan” tömdes och skrubbades rent på insidan.
På grund av att 2 av 8 kontrollpunkter alltjämt visade koliforma bakterier
men med nivåer som noteras som tjänligt med anmärkning, beslutades den
6 augusti att vattentornet skulle kloreras. Detta för att säkert kunna leverera
dricksvatten enligt Livsmedelsverkets bestämmelser för friskt allmänt
dricksvatten och detta ska vara helt utan mikroorganismer och bakterier.
Sedan klorprocessen avslutats kopplades vattentornet in i ordinarie produktion samtidigt som vattenflödet ökades för att omsätta vattnet för att på så vis
spola igenom systemet efter avslutad klorrengöring.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-08-16, kompletterad 2018-08-24.
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§ 80
Muntlig information om VA-verksamhetens uppdrag inom
Botkyrkas blå värden
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Botkyrkas blå värden är ett kommunövergripande program som syftar till att
skapa samsyn och samordna kommunens arbete med vatten.
Linda Evjen, va-chef, informerar om VA-verksamhetens uppdrag inom
Botkyrkas blå värden, generella åtgärder till exempel ta fram VA-plan och
förnyelseplan VA, drift- och utredningsåtgärder och VA-projekt.
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§ 81
Beslutade uppdrag från verksamhetsnämnden
Utgår
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§ 82
Anmälningsärenden (TEF/2018:211, TEF/2018:210,
TEF/2018:208, TEF/2018:199, TEF/2018:198, TEF/2018:197,
TEF/2018:196, TEF/2018:191, TEF/2018:189, TEF/2018:188,
TEF/2018:185, TEF/2018:184, TEF/2018:183, TEF/2018:157,
TEF/2018:143, TEF/2017:156, TEF/2016:169, TEF/2016:99)
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar.
Handlingar

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-03-22, § 57, Hallunda – godkännande att påbörja projektering av ny grundskola.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-05-31, § 121, aktualiserad
klimatstrategi för Botkyrka kommun.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-05-31, § 122, policy för festlokaler i Botkyrka kommun.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-05-31, § 124, uppdrag – Utforma riktlinjer som omöjliggör uthyrning av lokaler till konfessionella friskolor i Botkyrka kommun.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-06-19, § 138, översyn av
nämndorganisation inför mandatperiod 2018-2022: ny politisk organisation.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-06-19, § 139, utvärdering av
ny organisation av kommunledning och införandet av ett processtyrt arbetssätt.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-06-19, § 145, översyn av arvodesregler och ersättningsreglementen.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-06-19, § 147, riktlinjer för service till Botkyrkaborna via Botkyrkas medborgarcenter.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-06-19, § 148, beslut om anslutningsavgifter för VA, Botkyrka kommun.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-06-19, § 152, antagande av detaljplan för område vid Brotorpsvägen.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-06-19, § 155, svar på motion –
Utred möjligheten att korta arbetstiden för kommunanställd städpersonal.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-06-04, § 163, översyn av kommunal fastighetsdrift.
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Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-06-04, § 165, revidering av
kommunstyrelsens delegationsordning.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokollsutdrag 2018-05-28, § 42, PFASförorening vid fd F18 Tullinge, Riksten.
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2018-06-12, § 211, PFASförorening vid fd F18 Tullinge, Riksten.
Utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-05-08, § 45, verksamheten vid
förskolan Natt och Dag upphör.
Förslag till detaljplan för Tullinge 16:121, (Ulfsbergsgården), Tullinge,
Botkyrka kommun - Samråd.
Förslag till detaljplan för Ringleken 1, (Aspens förskola), Norsborg,
Botkyrka kommun - Samråd.
Förslag till detaljplan för förskolan Staren, (Kvarnhagsskolan 2), Alby,
Botkyrka kommun - Samråd.
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§ 83
Delegationsbeslut (TEF/2018:38)
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
2018-08-06.
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§ 84
Förvaltningschefen informerar
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Åsa Engwall, förvaltningschef, informerar om att arbetet med ny modell för
internhyra pågår, planering inför 2019, utveckling av förvaltningens organisation och rekryteringar.
Åsa Engwall informerar också om kv Samariten, nuvarande avtal för vårdoch omsorgsboende. Uppkommen tvist handlar om hyran för den tid som
lokal inte kan användas på grund av ombyggnation, lokalareor, tidplan för
inflyttning till boendet och eventuellt tillägg till hyra för vissa poster
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§ 85
Frågor från förtroendevalda samt medskick till verksamheten
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Stefan Dayne (KD) tar upp frågan om kostnader för ombyggnaden av Allégården i Tumba.
Åsa Engwall, förvaltningschef, informerar om att kommunfullmäktige tagit
investeringsbeslut om 155 mnkr. Uppdaterad information ges i delårsrapport
2 i september.
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§ 86
Extra sammanträde i september
Beslut

Tekniska nämnden beslutar om ett extra sammanträde den 4 september
2018.
Ärendet

För beslut om mål och budget 2019 med plan 2020-2022 beslutas om ett extra sammanträde för tekniska nämnden den 4 september 2018.
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