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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-07

§ 10
Muntlig information om forskningsprojektet KTH mobilitypool
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Per Gyllenspetz, projektledare från Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
och Martin Prieto Beaulieu från Gröna Bilister informerar tillsammans med
Gunilla Isgren, samhällsbyggnadsförvaltningen, om hur projektet kommer
att läggas upp i Botkyrka och tidplan för introduktion.
Möjlighet till provkörning av el-fordon har också funnits.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-07

§ 11
Information om medarbetarundersökning 2015
(TEF/2016:16)
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Sedan 2002 har Botkyrka kommun årligen genomfört medarbetarundersökningar i samarbete med en extern konsult. Syftet med undersökningen är att
mäta medarbetarnas uppfattning om sin arbetsplats och sina arbetsförutsättningar i Botkyrka kommun.
Årets medarbetarindex, som är ett sammanfattande resultat av enkäten, ligger på 72. Resultatet för kommunen totalt är ett medarbetarindex på 68.
HME – Hållbart medarbetarindex är 77 och jämförbart med Botkyrka kommun 78. Inom delindex av HME ligger område ledarskap (78) och styrning
(78) något högre än motivation (75).
Svarsfrekvensen för förvaltningen ligger på 95 %, vilket är en glädjande hög
nivå. Genomsnittet för hela kommunen är 83 %.
Utifrån resultatet så har varje enhet till uppgift att ta fram en handlingsplan
som syftar till att stärka verksamheten inom de områden där så behövs. Utifrån handlingsplanerna tas en förvaltningsövergripande aktivitetsplan för de
mest prioriterade frågorna fram.
Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2016-02-11.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-07

§ 12
Svar på revisionsskrivelse - Uppföljande granskning av investeringsprojekt inklusive lokalförsörjningsprocess
(TEF/2015:225)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens tjänsteskrivele, daterad 2016-02-23, som svar på revisorernas skrivelse ”Uppföljande granskning av investeringsprojekt inklusive lokalförsörjningsprocess”.
Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska förvaltningen att i samarbete med
kommuneldningsförvaltningen utvärdera lokalförsörjningsprocessen och
rapportera till nämnden senast hösten 2017.
Sammanfattning

Kommunens revisorer har i skrivelse daterad 2015-11-02 efterfrågat kommunstyrelsens och tekniska nämndens svar på revisionsrapporten ”Uppföljande granskning av investeringsprojekt inklusive lokalförsörjningsprocess”.
Svaren ska även innehålla en redovisning över vilka åtgärder som granskningsresultatet föranleder.
Revisorernas granskning riktar sig i första hand till tekniska nämnden men
berör i väsentliga delar även kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen har samrått kring svaren på de punkter
revisorerna framhåller i sin rapport. Kommunledningsförvaltningen besvarar
punkterna i rapporten med kommunövergripande inriktning medan tekniska
förvaltningen besvarar de som riktar sig direkt till tekniska nämnden.
Tekniska förvaltningen har under 2015 byggt upp den nya organisationen.
Under året har flera vakanser medfört att en stor del av förbättringsarbetet
har skjutits fram i tiden. De vakanser som saknats är bland annat fastighetschef, förvaltarchef, fastighetsekonom och driftschef.
Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2016-02-23.
Särskilda yttranden

Sture Nordberg (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) och Andrei Ignat (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Kristoffer Szubzda (SD) och Niklas Lekander (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-07

§ 13
Årsredovisning 2015 - Tekniska nämnden (TEF/2015:254)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens årsredovisning för
verksamhetsåret 2015, samt
begär att investeringsmedel för lokalförsörjning och fastighet med 1,1 mnkr,
för va-verksamheten med 152,6 mnkr och för teknik och logistik med
3,3 mnkr, enligt specifikation i årsredovisningen, ombudgeteras till 2016,
samt
begär en ombudgetering av ”kompetensutvecklingspengarna” om 136 tkr av
ej förbrukade driftmedel.
Sammanfattning

I årsredovisningen redovisas det ekonomiska utfallet, med inriktning på att
kommentera viktiga förändringar eller avvikelser i relation till ettårsplanens
driftbudget samt investeringsbudget. Vidare görs en uppföljning av de åtaganden som finns formulerade i ettårsplan. I materialet analyseras resultatet
som uppnåtts och vilka slutsatser som kan dras för framtiden.
Den ekonomiska uppföljningen visar att tekniska nämndens verksamheter
totalt har ett positivt budgetutfall på 10,5 mnkr, vilket består av både negativa och positiva avvikelser. Budgetöverskottet är störst inom lokalförsörjning och teknik och logistik.
Ärendet

Tekniska förvaltningen överlämnar med en tjänsteskrivelse, daterad
2016-02-22, årsredovisning 2015 för tekniska nämnden.
Särskilda yttranden

Stefan Dayne (KD), Andrei Ignat (M) och Sture Nordberg (TUP) lämnar ett
särskilt yttrande, bilaga.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-07

§ 14
Internkontrollplan 2016 - Tekniska nämnden (TEF/2016:15)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättad internkontrollplan för 2016.
Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvariga fel och skador.
Nämnderna ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för att utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för
uppföljning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till
att det finns en god intern kontroll.
Kommunledningsförvaltningen har för 2016 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Som grund för internkontrollplanen har en risk- och väsentlighetsanalys gjorts, vilken ligger till grund för vilka områden/rutiner/processer
som ska granskas särskilt under 2016.
I likhet med 2015 års internkontrollplan har kommunledningsförvaltningen
gjort en bedömning att några av deras övergripande kontrollmoment bättre
kan granskas av förvaltningarna/nämnderna. Tekniska nämnden kommer att
ta in sex av kommunstyrelsens 19 kontrollmoment i sin kontrollplan. Därutöver kommer två ytterligare kontrollpunkter finnas med som avser dröjsmålräntor samt va-moms, kontrollpunkt 5 och 6.
Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2016-02-22.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-07

§ 15
Internbudget 2016 - Tekniska nämnden (TEF/2015:253)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner den av tekniska förvaltningen upprättade internbudgeten för år 2016.
Sammanfattning

Internbudgeten är en beskrivning av hur den av kommunfullmäktige beslutade ettårsplanen fördelas inom tekniska förvaltningen. Den visar ramen
uppdelad på respektive enhet, samt på driftbudget och investeringsbudget.
Totalt har tekniska nämnden en ram där verksamheterna budgeterar ett 0-resultat.
Det som ramen för 2016 innehåller är kostnader för nämnden (-500 tkr) samt ett
särskilt tillskott (-1 200 tkr) för kostnader i samband med uppdraget ”Omvandling Tumba vård- och omsorgsboende” samt en regleringspost för omorganisation
2015-2016 (+ 479 tkr). Totalt resulterar det i en ram om -1 221 tkr.
Som bilaga till internbudgeten finns en förteckning över budgetansvariga
och beslutsattestanter.
Ärendet

Tekniska förvaltningen överlämnar med en tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-25,
internbudget 2016 för tekniska nämnden.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-07

§ 16
Information om omvärldsanalys 2017-2020 - Tekniska förvaltningen (TEF/2015:252)
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Omvärldsanalysen är en del av den nya budget- och uppföljningsmodellen
för kommunen. Kommunledningsförvaltningen har 2015-11-23 skrivit anvisningar för de verksamhetsspecifika omvärdsanalyser som respektive förvaltning ska lämna till kommunledningsförvaltningen senast 2016-02-19.
Tekniska förvaltningens omvärldsanalys redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-02-22.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-07

§ 17
Muntlig information om internservice, säkerhet och försäkring
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Åsa Forslund, tf förvaltningschef, informerar om kontorsservice som från
och med årsskiftet tillhör verksamheten städservice inom tekniska förvaltningen.
Information om säkerhet och försäkringsfrågor lämnas vid senare nämndsammanträde.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-07

§ 18
Förvaltningschefen informerar
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

John Staberg, tf fastighetschef, informerar om pågående arbete inom lokalförsörjning och fastighet, prioriterade projekt och rekryteringar som är på
gång.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-07

§ 19
Anmälningsärenden (TEF/2016:18, TEF/2016:15,
TEF/2015:217, TEF/2015:192, TEF/2015:171)
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar.
Handlingar

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-01-28, § 1, revidering av VAtaxan.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-01-28, § 4, följduppdrag och
återrapportering Brunna.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-01-11, § 2, särtaxa och verksamhetsområde i Eldtomta, Grödinge.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-02-01, § 30, internkontrollplan
2016, kommunstyrelsens övergripande ansvar.
Tekniska förvaltningens egenkontroll för dricksvattnet i Botkyrka kommun
2016-01-14.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-07

§ 20
Delegationsbeslut (TEF/2016:13)
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:
Konsulttjänster inom verksamhetsutveckling/analys 2016-02-02,
TEF/2016:13.
Upphandlingar enligt lista daterad 2016-01-25, KS/2014:756, 2015:476,
2014:527, 2015:309, 2015:341, 2015:26, 2015:228, 2014:707, 2015:617,
2014:778.
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  lokalförsörjningsprocess	
  (TEF/2015:225)	
  
Föreliggande revisionsrapport uttrycker en knivskarp kritik. För andra gången inom loppet av ett
par år underkänner revisionen i princip tekniska nämndens styrande förmåga och tekniska
förvaltningens bristande förmåga till ändringar och förbättringar inom ett flertal områden.
I flera projekt har stora kostnadsöverdrag blivit följden av bristfälliga beslutsunderlag, brister i
genomförande, styrning, ledning, kontroll och uppföljning.
Det är majoritetens ansvariga politikers skyldighet att se till att det finns rätt kompetenser på
förvaltningarna. Det är dock uppenbart att man inte har ställt tillräckliga krav på tekniska
förvaltningen. Ansvariga politiker från majoriteten har inte agerat i enlighet med
kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. När läget är allvarligt måste man prioritera bland
arbetsuppgifter. Men istället för att ta tag i problemen har majoritetens ansvariga politiker uppvisat
en ”låt-gå-mentalitet” genom att fokusera på fel saker.
Vi i Tullingepartiet har under en lång tid uttryckt oro över utvecklingen och riktat stark kritik mot
den politiska ledningen. Men problemen har tillåtits fortskrida, trots upprepade påpekanden från
revisionen och oppositionen. Tillräckliga åtgärder har inte vidtagits för att få kontroll över
situationen. I november gick vi tillsammans med Alliansen ut med ett pressmeddelande där vi
påpekade bristerna i styrningen av den tekniska förvaltningen.
Dessutom har vi i oppositionen inte fått tillgång till all information. Den information som begärts av
oppositionen har inte redovisats vilket bidragit till att vi inte kan ha den insyn som krävs för att göra
en ordentlig uppföljning.
Vidare har det varit en rörig situation i tekniska förvaltningen där en sparkad fastighetschef brutit
mot upphandlingsregler och undertecknat hyreskontrakt där han saknar befogenhet. Det har även
saknats relevanta underlag till fakturor på ca 15 miljoner kronor.
Felaktiga fakturor och pengar som flyttas på ett sätt som gör det svårt att följa upp ekonomin är
oacceptabelt. Botkyrka kommun måste bli bättre på att få kronorna att gå ihop. Det krävs en
kulturändring där ansvarsfull förvaltning av skattebetalarnas pengar sätts i första rummet. Vi i
Tullingepartiet kräver en sund ekonomisk hushållning där chefer, som gång på gång inte håller
budget, friställs från sina tjänster.
Av en lång rad brister, som påtalats ett flertal år i följd av både oppositionen och revisionen, är
ovanstående några exempel på förhållanden som lättare kan överblickas och kontrolleras i en
medelstor kommun med färre ärenden. I en medelstor kommun som Tullinge skulle bli, kan
kontrollen utföras på ett effektivare sätt än i en stor kommun; det blir lättare att skapa sig en
helhetsbild och följa upp att pengar används på rätt sätt. I en medelstor kommun har alla ansvariga
ögonen på sig.
	
  
Sture	
  Nordberg	
  (TUP)	
  

Särskilt yttrande

Tekniska nämnden

Ärende 3: Svar på revisionsskrivelse – Uppföljande granskning av
investeringsprojekt inklusive lokalförsörjningsprocesen (TEF/2015:225)
Revisionsrapporten är en beklaglig läsning. Detta är ännu en i raden av rapporter som visar på de
stora brister som finns inom den tekniska förvaltningen. Vi Kristdemokrater har under lång tid
uttryckt stor oro för över utvecklingen inom tekniska förvaltningen gällande bl.a. ekonomisk
framförhållning och planering, brister i att kommunicera korrekta siffror och information för
nämnden i tid för beslut, framförhållningen gällande fastighetsenhetens underhåll och utvärdering
av läget för lokalernas skötselbehov vilket leder till stora budgetavvikelser p.g.a. ständiga
felbudgeteringar, brist på löpande inventering över de lokaler som kommunen förfogar över eller
de inhyrda m.m. Trots åratal av påtalade brister både från revisorer och från oppositionen samt
den senaste nedslående revisionsrapporten så har inga åtgärder vidtagits för att komma till rätta
med detta.
Vad gäller att ”passivt godkänna” de ekonomiska rapporterna som nämns i revisionsskrivelsen så
har vi i opposition inte samma insyn i dessa frågor som majoriteten och får inte all den behövliga
information som krävs för att kunna åstadkomma en genomgripande uppföljning, även om vi har
ett kollektivt ansvar som nämnd. Vi Kristdemokrater har yttrat oss i ett antal ärenden angående
brister i förvaltningens styrning och uppföljning. Vi lade i mars månad ett yttrande gällande
brister i planering och framförhållning i årsredovisningen, vi yrkade på återremiss av
delårsrapport i maj månad när siffror saknades i beslutsunderlag, vi lade två yttranden gällande
brister i ärendena ekonomisk uppföljning respektive uppföljning av internkontrollplan i
november månad och gick tillsammans med alliansen och TuP ut med ett pressmeddelande,
också i november månad, om den oacceptabla styrningen av tekniska förvaltningen i Botkyrka.
I den genomförda granskningen framgår att det finns betydande brister när det gäller både
lokalförsörjningsprocessen, handlingsplanen, delegationsordningen, slutredovisning av
investeringsprojekt och uppföljning av budgetansvar och attester. När nämnden efterfrågar
fullgod information inför beslut så saknas detta gång på gång.
Det tog 4,5 år, från det att revisorerna först påtalade behovet av att se över
lokalförsörjningprocessen till kommunstyrelsen, tills dess att en ny lokalförsörjningsprocess
fastställdes av styrelsen. Den löpande information som begärts av nämnden gällande
investeringsprojekt inom lokalförsörjning och fastighet har inte redovisats överhuvudtaget under
det första halvåret av 2015. Det är oerhört viktigt att löpande se över att
lokalförsörjningsprocessens tre delar efterföljs. Hur ser behoven ut, hur är tillgången på lokaler
som kommunen förfogar över eller de inhyrda och hur ser underhållsbehovet av dessa lokaler ut?
Lokalförsörjningsprocessen är kärnan i verksamheten för den tekniska nämnden och påverkar i
stor grad flera andra nämnders verksamheter och måluppfyllelse.

Nämnden har inte heller informerats om vem/vilka det är som arbetar med
lokalförsörjningsprocessen vilket måste ske snarast.
Den fastställda handlingsplanen har inte följts upp under 2015 vilket är en mycket viktig del i
nämndens ansvar för att se till att handlingsplanens punkter blir åtgärdade och rapporten visar
också att kvarvarande punkter inte heller är intagna i planen för intern kontroll 2015.
Det tog också fyra år för nämnden att fastställa en ny delegationsordning trots att revisorerna
påtalat behovet av denna för en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av granskad
verksamhet. Det tog sedan ytterligare ett år efter fastställandet innan anmälan av
delegationsbeslut började redovisas för nämnden. Trots fastställd delegationsordning så är
redovisningen än idag otillräcklig då det inte redogörs för alla delegationsbeslut.
Under fem års tid har man från revisorernas sida påvisat brister kring slutredovisning av
investeringsprojekt utan att resultat för att åtgärda dessa problem presenterats. Det är svårt att
följa upp projekt när inte ens fundamentala uppgifter i årsredovisningen är korrekta och
fullständiga. Det blir också problematiskt att avgöra om man inom ett projekt har hållit sig till
budget när man har en omfattande eftersläpning i slutredovisning på flera år, då inte alla etapper
inom vissa projekt har en politiskt fastställd budget samt att olika projekt blandats ihop då
överskott förts över från den ena till det andra projektet. Detta skapar en röra som gör det
omöjligt att på ett fullgott sätt styra och följa upp.
Det behövs bättre framförhållning gällande fastighetsenhetens underhåll och en mer korrekt
utvärdering av läget för lokalernas skötselbehov och bättre uppföljning och kontroll av attester.
Risken är annars att vi fortsättningsvis också får stora budgetavvikelser som inte går att förebåda
då de äldre lokalerna där underhållsläget anses vara svårbedömt är många.
Bristerna är många och genomsyrar stora delar av förvaltningens enheter och situationen inom
den tekniska förvaltningen har eskalerat från att vara problematisk till katastrofal.

Tumba 2016-03-07

Stefan Dayne (kd)

Andrei Ignat (m)

Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2015-03-07
Ärende 3 Svar på revisionsskrivelse- uppföljande granskning av
investeringsprojekt inklusive lokalförsörjningsprocess (TEF/2015:225)
Den tekniska förvaltningen har under lång tid haft vanskött ekonomi. Vi Sverigedemokrater
hoppas att de nya rutiner och människor som nu finns till förvaltningens förfogande är rätt
lösning på dessa problem. Sverigedemokraterna har varit representerade i nämnden sedan
valet 2014 och har därför inte sett denna vanskötsel på nära håll. De senaste nämnderna har
visat på felbudgeterade projekt och ekonomiska prognoser som varit långt ifrån verkligheten.
Det råder inga tvivel att nämnden måste ha fokus på att dessa brister och problem som måste
åtgärdas omgående samt att alla partier som är representerade i nämnden kontinuerligt blir
uppdaterade om dessa ärenden.

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Kristofer Szubzda

Niklas Lekander

Särskilt yttrande

Tekniska nämnden

Ärende: Årsredovisning 2015 – Tekniska nämnden (TEF/2015:254)
Det framgår i årsredovisningen att det behövs bättre framförhållning gällande fastighetsenhetens
underhåll och en mer korrekt utvärdering av läget för lokalernas skötselbehov och bättre
uppföljning och kontroll beträffande byggprojekt.
Människans närmiljö i vårt boende och samhället runt omkring oss är av stor vikt för vårt
psykiska och fysiska välbefinnande. En trygg och estetiskt tilltalande närmiljö är viktig för att vi
ska må väl och utvecklas i positiv riktning. Därför är det av stor vikt att åtgärder vidtas gällande
miljön i våra fastigheter och inte minst skolor, förskolor och äldreboende. Fuktskador med mögel
som följd och dålig ventilation kan leda till allergibesvär, trötthet och lättare spridning av
infektioner. Barn, äldre och inte minst personaler ska inte behöva vistas i lokaler där det är dålig
luft som är potentiellt skadlig för deras hälsa. Detta är något som måste prioriteras och åtgärdas
så snart som möjligt.
Det som avviker i årsredovisningen är bl.a. underhållet som visar ett budgetunderskott på ca 26
miljoner kronor på grund av bristande planering vilket leder till att många fastigheter behöver
avhjälpande och akuta åtgärder. Vi har yttrat oss i ett antal ärenden angående dessa
otillräckligheter samt upprepande brister i förvaltningens styrning och uppföljning.
Det blir också problematiskt att avgöra om man inom ett projekt har hållit sig till budget när man
har en omfattande eftersläpning i slutredovisning på flera år, då inte alla etapper inom vissa
projekt har en politiskt fastställd budget samt att olika projekt blandats ihop då överskott förts
över från den ena till det andra projektet. Det skapar en röra som gör det omöjligt att på ett
fullgott sätt styra och följa upp. Detta visar sig av årsredovisningen då byggprojekten under 2015
skapat ett underskott på sammanlagt ca 36 miljoner kronor.
Bristerna är många och vi kan konstatera att det behövs bättre framförhållning gällande
fastighetsenhetens underhåll och en mer korrekt utvärdering av lokalernas skötselbehov och
bättre uppföljning och kontroll av läget samt mer korrekta budgetkalkyler gällande byggprojekten.
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