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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-07

§ 98
Svar på medborgarförslag - Förhindra att mängder av paddor och grodor blir överkörda mellan Klätterberget/Tullinge
Strand (TEF/2016:102)
Beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Tekniska nämnden anser att tunnlarnas skick behöver ses över till våren för
att säkerställa deras funktion och att det eventuellt går att göra mer för att
leda grodorna rätt i diskussion med de närboende.
Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har förståelse för förslagsställarens synpunkter och
gör in i det längsta vad som kan göras för att värna om den biologiska
mångfalden. Samtidigt är det svårt att stänga av en befintligt fungerande
väg under delar av året. Tullinge strand har inte heller någon stor genomfartstrafik, utan trafiken är till stor del begränsad till de boende längs vägen.
Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av
Louise Linder om att förhindra att paddor och grodor blir överkörda på
vägen mellan Klätterberget/Tullinge strand.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2016-10-12.
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§ 99
Frågor från förtroendevalda och medskick till verksamhetsansvariga
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Lars Lönnkvist, VA-chef, informerar om dagvattenhantering vid nybyggnation, risk- och sårbarhetsanalys och läget med Tullinge vattenverk.
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§ 100
Följduppdrag och återrapportering Brunna (punkt 4)
(TEF/2016:18)
Beslut

Tekniska nämnden överför den första delen av uppdraget att förhandla fram
ett markavtal med Hallunda Fritidsträdgårdsförening till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden får även i uppdrag att tillse att angöring till platsen går att ordna.
Sammanfattning

Tekniska nämnden har av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, § 4,
punkt 4, fått i uppdrag att tillsammans med utbildningsnämnden planera ny
tillfällig plats för de förskolepaviljonger som idag finns intill Brunnaskolan.
Den östra halvan av kolonilottsområdet som Hallunda Fritidsträdgårdsförening arrenderar är den plats inom Brunnaområdet där paviljonger kan placeras.
I samma protokoll enligt beslutspunkt 1 ges samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att ta fram en detaljplan för nya Hallundaskolan med sporthall på
del av fastigheterna Hallunda 4:33 och 4:34. Det är den plats där förskolepaviljongerna står idag.
Hanteringen av mark- och arrendefrågor hanteras idag av samhällsbyggnadsnämnden. För att tekniska nämnden ska kunna utföra uppdraget att
flytta förskolepaviljonger till föreslagen plats behöver samhällsbyggnadsnämnden först få uppdraget att inleda och slutföra förhandlingar med Hallunda Fritidsträdgårdsförening. Angöringsvägen till östra delen av koloniområdet är fastighetsmark, Örtagården 1. Nyttjanderätt bör förhandlas fram
med samfälligheten. När en lösning nåtts kan tekniska nämnden förbereda
flyttning av paviljongerna. Tidplanen ska kommuniceras till tekniska nämnden.
Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2016-10-13.
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§ 101
Slutredovisning av investeringsprojekt - Tornet 4, vård- och
omsorgsboende i Hallunda (TEF/2016:144)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av
investeringsprojektet Tornets vård- och omsorgsboende och överlämnar
slutredovisningen till kommunfullmäktige. Nämnden för över projektets
överskott på 21 205 918 kronor till kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Tornets vård- och omsorgsboende öppnade för inflyttning under våren 2014.
Anläggningen har 54 lägenheter för vård och omsorg, ett storkök för tillagning av 500 portioner mat som hemtjänsten distribuerar och en restaurang
som serverar vällagad och näringsrik mat till en rimlig kostnad. Efter inflyttningen kompletterades anläggningen med bland annat komfortkyla och
ett extra varmförråd för att förvara hjälpmedel.
Vård- och omsorgsförvaltningen beställde ett boende den 27 april 2012. Detaljplanen antogs i juni 2012. Projektet fick bygglov 28 augusti 2012 och
startbesked den 8 oktober 2012. Bygget startade i oktober 2012 och slutbesiktning utfördes i mars 2014.
En procent av entreprenadsumman var avsatt för konstnärlig utsmyckning.
Konstprojektet utfördes av Sasha Huber och har titeln Circles of light. Det
består av invändiga och utvändiga belysningsarmaturer, de invändiga armaturerna visar bilder från Botkyrka.
Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2016-10-10.
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§ 102
Slutredovisning av investeringsprojekt 6179 - Fittja sporthall (TEF/2015:212)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av
projektkonto 6179 som gäller ombyggnad och renovering av Fittja sporthall.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om ombyggnad och renovering av Fittja
sporthall i 2015 års ettårsplan. Projektet fick bygglov den 2 juli 2015 och
startbesked lämnades den 27 juli. Byggnationen startade i juli 2015 och
slutbesiktningen utfördes den 12 januari 2016, entreprenaden godkändes.
Förutom den planerade renoveringen byttes en trasig spillvattenledning ut
till en kostnad av 790 000 kronor.
Ärendet
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2016-10-12.
Särskilt yttrande

Kristoffer Szubzda (SD) och Micael Lejon (SD) lämnar ett särskilt yttrande,
bilaga.
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§ 103
Ekonomisk uppföljning oktober 2016 för tekniska nämnden
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen, och följer upp den ekonomiska rapporten vid nämndsammanträdet i december.
Ärendet

Tekniska förvaltningen redovisar i en tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning oktober 2016 för tekniska nämnden.
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§ 104
Tekniska förvaltningens uppföljning enligt internkontrollplanen för 2016 (TEF/2016:15)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens uppföljning och delrapportering enligt internkontrollplanen för 2016.
Sammanfattning

Nämnderna ska följa upp 8 av kommunstyrelsens 19 kontrollmoment under
2016 samt rapportera resultatet i början av november. Tekniska nämndens
plan för 2016 års internkontroll behandlades vid nämndens sammanträde
den 7 mars 2016, § 14.
Tekniska förvaltningen har utfört den uppföljning som nämnden har beslutat
om för 2016. Under hösten har kommunstyrelsen beslutat om att ny internkontroll ska införas den 1 november. Bland annat ska redovisningen av internkontroll ske i samtidigt med årsbokslutet. Därför föreslår förvaltningen
att denna uppföljning betraktas som en delrapport.
Förvaltningens kontroll visar att verksamheterna behöver mer utbildning,
steg för steg-manualer som stödjer arbetet samt att viss arbetsfördelning behöver ändras så att exempelvis mer komplicerade fakturor hanteras i tidigare
skede av rätt yrkeskompetens. När det gäller förvaltningens arbete med systematisk arbetsmiljö har alla medarbetare genomgått en utbildning under
hösten. Syftet är att utbildningen ska lägga grunden för att utveckla handlingsplaner så att verksamheterna på så vis mer systematiskt upptäcker och
förebygger brister i arbetsmiljön.
Ärendet

Den interna kontrollen ska säkra en effektiv förvaltning och hindra att allvarliga fel och skador inträffar. 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 för
att se till att det finns en god intern kontroll.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2016-10-26.
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§ 105
Yttrande över remiss om Botkyrkas blå värden - Vattenprogram för Botkyrka kommun (TEF/2016:137)
Beslut
Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2016-10-13, som svar på miljö- och hälsoskyddsnämndens remiss.
Sammanfattning
Det är ett omfattande arbete som lagts ned av den projektgrupp som tillsattes
under våren 2015. Till stora delar instämmer tekniska förvaltningen i remissunderlaget bland annat när det gäller de mål som framställs på sidan 6 i underlaget. Ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna behöver dock utvecklas när
programmet ska implementeras.
Eftersom programmet rör kommunens ansvar för allmänna vatten och avloppsverksamheterna på så sätt att denna verksamhet ”förorenar” sjöar till viss del
med dagvattenutsläpp, så är det den stora utmaningen. Vattendirektivet anger
att inga verksamheter får inverka negativt på sjöarnas status utan ska se till att
de får god status. För att successivt uppnå god vattenstatus blir en konsekvens
att den årliga investeringsvolymen behöver öka för att ordna renings- och fördröjningsdammar på olika sätt. Något som också tidigare har presenterats i verksamhetens framåtsikt och omvärldsanlys.
Ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har sänt rubricerad remiss till tekniska nämnden för yttrande. Programmet är kommunövergripande och syftar till att skapa
samsyn och samordna kommunens arbete med vatten. Det är ett strategiskt dokument som samlar frågor som rör vatten, så att olika nämnder och sakägare får
stöd i sitt arbete och möjlighet att påverka vattenvårdsarbetet.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2016-10-13.
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§ 106
Fastställande av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (TEF/2016:130)
Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för den allmänna va-anläggningen för tjänsterna vatten och avlopp
där avloppsanläggningen gäller spillvatten i området Kagghamra, Grödinge. I en del av området gäller avloppsanläggningen tryckavlopp, enligt till ärendet hörande ritning,
där avloppsanläggningen avser spillvatten i området Eldtomta strand,
Grödinge, enligt till ärendet hörande ritning,
i området Sandstugan, Uttran. I ett delområde avser avloppsanläggningen endast spillvatten, enligt till ärendet hörande ritning,
där avloppsanläggningen avser spillvatten i området Lindhov, enligt till
ärendet hörande ritning,
i området Vreta gårds väg, Norra Tumba, enligt till ärendet hörande
ritning,
i området Riksten, enligt till ärendet hörande ritning,
där avloppsanläggningen avser spillvatten i området vid f.d. Uttrans
station, enligt till ärendet hörande ritning,
där avloppsanläggningen avser spillvatten i området Hågelby och
Skrävsta, enligt till ärendet hörande ritning,
där avloppsanläggningen avser tryckavlopp i området Kolonistigen,
Näverstigen och Stockstigen, Östra Storvreten, enligt till ärendet hörande ritning,
i området Dynamiten, Lavretsvägen Uttran, enligt till ärendet hörande
ritning,
där avloppsanläggningen avser spillvatten i industriområdet Loviseberg,
enligt till ärendet hörande ritning.
Sammanfattning

Enlig lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska kommunfullmäktige
fastslå utökningen av verksamhetsområden för dagvatten, vatten och spillvatten. Beslutet ska visa vilka fastigheter som ingår i området.
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Kommunens avdelning för vatten och avlopp ska kontinuerligt uppdatera
kartor som redovisar verksamhetsområdet för det kommunala ledningsnätet.
Det var ett antal år sedan den senaste uppdateringen av Botkyrka kommuns
verksamhetsområde för vatten- och avloppsnätet så det blir nu många tillkommande områden. En rutin kommer att utformas så att uppdatering sker
regelbundet.
Ärendet

Verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning ska redovisas i fastighetsförteckningen eller på kartan. Redovisningen ska ta upp det område och de
nyttigheter som huvudmannen för den allmänna va-anläggningen ska tillhandahålla, det gäller vattenförsörjning och hantering av spillvatten och
dagvatten.
En utökning av verksamhetsområdet blir det i samband med exploatering,
va-utbyggnad och komplettering med dagvatten, vatten och spillvatten där
denna nyttighet inte funnits tidigare. Normalt sammanfaller verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning med det detaljplanelagda området eller
motsvarande.
Verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen behöver nu utökas i samband med exploateringen för bostäder och industri
som pågår i Botkyrka kommun. Vi behöver också uppdatera tjänster som
tillhandahålls i några av de nuvarande verksamhetsområdena.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2016-10-11.
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§ 107
Förvaltningschefen informerar
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Åsa Engwall, förvaltningschef, informerar om rekryteringsläget, pågående
arbeten till exempel läget om fastigheten Samariten, översyn av hyresmodellen och kompetensutvecklingsplanen för hösten 2016.
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§ 108
Anmälningsärenden (TEF/2016:141)
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar.
Handlingar

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, daterat 2016-09-29, § 166, avslut av
projektering Tullinge idéhus.
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§ 109
Delegationsbeslut
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 fattats med
stöd av delegering ska anmälas till tekniska nämnden.
Följande beslut anmäls:
Delegation 2016-09-14 gällande ersättare, TEF/2016:83.
Förhyrning av verksamhetslokaler för utbildningsförvaltningen, Riksten 9:2,
TEF/2016:151.
Bestridande av inkassokrav, TEF/2016:145 och TEF/2016:146.
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2016-11-07
Ärende 5 Slutredovisning av investeringsprojekt 6179- Fittja sporthall (TEF/
2015:212)
Sverigedemokraterna ser positivt på renoveringen av Fittja sporthall. Att kommunens olika
idrottslokaler är i gott skick är av stor vikt för våra medborgare. Dessa lokaler som t.ex våra
badhus är även av stor vikt för folkhälsan och samhällsgemenskapen. Ett stort antal
medborgare boende i Storvreten har kontaktat oss om att kommunen borde renovera
Storvretsbadet. Det medskick vi vill göra till majoriten är att påbörja arbete med att göra en
storskalig renovering av storvretsbadet som vi och ett stort antal medborgare anser har
förfallit.

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Kristofer Szubzda

Michael Lejon

