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BOTKYRKA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
2018-04-12

Ni är välkomna till kommunhuset.
Gruppmöten börjar 18:30. Kaffe, té och smörgås serveras i anslutning till dessa.
Sammanträdet börjar 19:00.
Vänligen meddela frånvaro till annette.westerberg@botkyrka.se
Välkomna!
Marcus Ekman
ordförande
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Annette Westerberg
nämndsekreterare
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Betalkort för personal inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen(AVUX/2018:39)
Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att bevilja betalkort med kreditgräns SEK 10 000 till följande personer:
 Marie-Louise Khan-Tamakloe, förvaltningschef
 Lars Brandin, tf. verksamhetschef Xenter
 Håkan Sundborg, sektionschef/chef Yrkeshögskolan
 Anna Eriksson, chef Estetiska spetsutbildningarna
 Lottie Carnö, biträdande verksamhetschef
Sammanfattning

Anställda kan erhålla betalkort efter beslut av aktuell verksamhetsnämnd för
inköp för kommunens räkning enligt kommunstyrelsen beslut diarienummer KS/2009:517. Kortet får endast användas för inköp för kommunens
räkning. Privata köp är inte tillåtna. Betalkortet får inte användas för kontantuttag.
Inköp på internet, eller på annat sätt där man uppger den säkerhetskod som
finns på kortets baksida, ska av säkerhetsskäl göras med återhållsamhet.
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Referens

Mottagare

/Karin Norman/

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Betalkort för personal inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att bevilja betalkort med kreditgräns SEK 10 000 till följande personer:
 Marie-Louise Khan-Tamakloe, förvaltningschef
 Lars Brandin, tf. verksamhetschef Xenter
 Håkan Sundborg, sektionschef/chef Yrkeshögskolan
 Anna Eriksson, chef Estetiska spetsutbildningarna
 Lottie Carnö, biträdande verksamhetschef
Sammanfattning

Anställda kan erhålla betalkort efter beslut av aktuell verksamhetsnämnd för
inköp för kommunens räkning enligt kommunstyrelsen beslut diarienummer KS/2009:517. Kortet får endast användas för inköp för kommunens
räkning. Privata köp är inte tillåtna. Betalkortet får inte användas för kontantuttag.
Inköp på internet, eller på annat sätt där man uppger den säkerhetskod som
finns på kortets baksida, ska av säkerhetsskäl göras med återhållsamhet.

Marie-Louise Khan-Tamakloe
Förvaltningschef

_________
Expedieras till

Marie-Louise Khan-Tamakloe, förvaltningschef
Lars Brandin, tf. verksamhetschef Xenter
Håkan Sundborg, Sektionschef/chef Yrkeshögskolan
Anna Eriksson, chef Estetiska spetsutbildningarna
Lottie Carnö, biträdande verksamhetschef
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Uppdrag till Tekniska nämnden avseende fastigheten Näktergalen (AVUX/2018:41)
Förslag till beslut

Arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden uppdrar till tekniska nämnden att genom dess förvaltning verkställa uppdraget om ersättningslokaler
till dagliga verksamhetens enhet inom fastigheten Näktergalen.
Sammanfattning

Dagliga verksamhetens lokaler på fastigheten Näktergalen bedöms som uttjänta. I kommunfullmäktiges mål och budget 2018 har totalt 44 mnkr avsatts för projekt att etablera verksamheten i nya lokaler. Alby gård har efter
utredning bedömts som lämplig verksamhetslokal för tio deltagare, vilket
kräver att även en kompletterande lokal behöver etableras i nära anslutning
då verksamheten behöver plats för 18-20 deltagare.
De investeringar som behöver vidtas bedöms ligga inom ramen för den investeringsram som beslutats i kommunfullmäktiges Mål och budget 2018.
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Referens

Mottagare

Karin Norman

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Uppdrag till tekniska nämnden att verkställa uppdraget om
ersättningslokaler till dagliga verksamheten inom fastigheten Näktergalen
Förslag till beslut

Arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden uppdrar till tekniska nämnden att genom dess förvaltning verkställa uppdraget om ersättningslokaler
till dagliga verksamhetens enhet inom fastigheten Näktergalen.
Sammanfattning

Dagliga verksamhetens lokaler på fastigheten Näktergalen bedöms som uttjänta. I kommunfullmäktiges mål och budget 2018 har totalt 44 mnkr avsatts för projekt att etablera verksamheten i nya lokaler. Alby gård har efter
utredning bedömts som lämplig verksamhetslokal för tio deltagare, vilket
kräver att även en kompletterande lokal behöver etableras i nära anslutning
då verksamheten behöver plats för 18-20 deltagare.
De investeringar som behöver vidtas bedöms ligga inom ramen för den investeringsram som beslutats i kommunfullmäktiges Mål och budget 2018.
Förvaltningens synpunkter och förslag

En enhet inom den dagliga verksamhetens autismverksamhet, belägen inom
fastigheten Näktergalen, bedrivs i lokaler som sedan ett flertal år tillbaka av
fastighetskontoret inom den tekniska förvaltningen, bedömts som uttjänta.
Mot bakgrund av att lokalen ska ersättas har det löpande underhållet eftersatts.
Ett antal olika alternativ har, efter att lokalerna dömts ut, undersökts och ett
förslag till lämplig ersättningslokal har nu presenterats av tekniska förvaltningen. Den lämpliga lokalen ifråga är Alby Gård. De investeringar som behöver vidtas bedöms ligga inom ramen för den investeringsram som beslutats i kommunfullmäktiges Mål och budget 2018.
Alby gård bedöms kunna inrymma verksamhetslokaler för tio deltagare medan verksamheten behöver utrymmen för ytterligare 8-10 deltagare. Detta
behov kan dock lösas genom att en kompletterande byggnad anläggs inom
fastigheten i anslutning till Alby gård. Denna kompletterande byggnad inryms inom den budget på 11 mnkr som tidigare anslagits i projektet som
evakueringslokal.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök /HandläggareAdress/ · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post /karin.norman@botkyrka.se/
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-12

Då verksamheten idag bedrivs i utdömda lokaler är det av största vikt att
tekniska förvaltningen snabbt ges möjlighet att påbörja nödvändiga åtgärder
för att komma vidare till ett ombyggnadsskede samt vidtar erforderliga åtgärder för att kunna etablera en kompletterande verksamhetslokal inom fastigheten.

Marie-Louise Khan-Tamakloe
Förvaltningschef

_________
Expedieras till

Tekniska förvaltningen
Daglig verksamhet

Karin Norman
tf. Administrativ chef

2[2]
Dnr AVUX/2018:41

1[1]
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
2018-04-12
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Mottagare

Karin Norman

Utdrag från tekniska förvaltningens rapport
Rapportering av pågående investeringsprojekt 2018 inom lokalförsörjning
och fastighet
Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltning
Projekt 6114 Näktergalen evakuering Status, utredning av Albygård klart,
inväntar beslut från AVUX Beslutad totalbudget, 11 mkr
Projekt 6154 Resurscenter ersättning Näktergalen Status, utredning av Albygård klart, inväntar beslut från AVUX Beslutad totalbudget, 33 mkr
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