SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden
2013-09-23

Plats och tid

Karsby International School, Norsborg, kl 19:00-20:40

Beslutande

Dan Gahnström (MP), ordförande
Lennart Lundell (M)
Birgitta Majby (S)
Michael Erikson (M)
Marit Strand Pettersen (V)
Nils Andersson (S)

Ersättare

Ayisha Farooq (S) t o m 19.45, Nikolaos Tzelepis (S), Roger
Kindström (S), Andrei Ignat (M), Bertil Persson (V), Peter Siebert
(FP), Aslan Izgi (KD)

Övriga deltagande

Magnus Andersson, Maude Andersson Pekkanen, Lars Cha, Jakob
Grigoriadis, Gunilla Melkersson, John Staberg, Elisabeth Persson

Utses att justera

Michael Erikson

Plats och tid för justering

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-09-30, kl 17.00

Sekreterare

Susanne Stangenberg (S)
Lars-Göran Liljedahl (S)
Staffan Sundin (M)
Lars Hansson (TUP)
Markus Rydell (KD)

Paragrafer

64 – 70

Elisabeth Persson

Ordförande

Dan Gahnström

Justerare

Michael Erikson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2013-09-23

Anslaget den

Nedtas den

2013-10-01

2013-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Elisabeth Persson
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-23

§ 64
Delårsrapport augusti 2013 för tekniska nämnden
(sbf/2013:139)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättad delårsrapport för januari – augusti
2013.
Tekniska nämnden begär samtidigt att 15 mnkr i investeringsmedel, överförs från tekniska nämnden till vård och omsorgsnämnden. Överföringen
avser 140 mnkr i investeringsmedel för äldreboendet Tornet, varav 15 mnkr
ska användas för inventarier och inredning.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar delårsrapport augusti 2013 med
tjänsteskrivelse daterad 2013-09-17.
Det beräknade utfallet gentemot budget för helåret 2013, beräknas totalt för
nämnden bli ett negativt budgetutfall på 2 010 tkr, vilket främst härleds till
fastighetsverksamheten. För fastighetsverksamheten beräknas ett budgetunderskott på 1 751 tkr som förklaras av uteblivna hyresintäkter samt kostnader för akut underhåll.
VA-enheten prognostiserar ett negativt budgetutfall på 223 tkr.
Särskilt yttrande

Lennart Lundell (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-23

§ 65
Ettårsplan 2014 för tekniska nämnden (sbf/2013:374)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner den av samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade ettårsplanen för 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Lars Hansson (TUP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar ettårsplan 2014 med tjänsteskrivelse daterad 2013-09-11.
Både VA-verksamheten och fastighetsverksamheten har en nollbudget. Fastighetsverksamheten finansieras i sin helhet av hyresintäkter. Internhyrorna
kommer efter beslut från kommunledningen att inför 2014 räknas upp med
0,5 %. VA-verksamheten föreslås höja förbrukningsavgiften med 1 kr/m3.
Förklaringen är att verksamheten under de kommande åren står inför stora investeringar och underhåll. Höjningen beräknas ge ca 5,5 mnkr i ökade intäkter.
Budgeten i ettårsplanen kommer att justeras inför internbudget 2014 och beslutas i nämnden. Justeringen beror på att kommunen har beslutat att sänka internräntan från 4,5 % till 3 %. Både VA-verksamheten och fastighetsenhetens
ekonomier kommer att påverkas genom att kapitalkostnaderna kommer att
sänkas.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-23

§ 66
Yttrande över remiss - Kreativa Botkyrka - förslag till strategi för en ny kulturell och kreativ allemansrätt
(sbf/2013:283)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner och överlämnar samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-04, till kommunledningsförvaltningen som yttrande över remissen.
Sammanfattning

Strategins inriktning utgår från att medborgare och lokala aktörer vill ha ett
ökat utrymme och en tydligare roll när det gäller Botkyrkas utveckling inom
området. Strategins syfte är att den kommunala organisationen ska utvecklas
som möjliggörare för medborgarnas, det lokala civilsamhällets och näringslivets egen kreativitet. Strategins mål är att dessa aktörer med ett ökat utrymme för egna idéer och initiativ ska växa som medskapare i den lokala
och globala samhällsutvecklingen. Strategin föreslår att kommunen lanserar
en kulturell och kreativ allemansrätt i Botkyrka. Denna allemansrätt ger
medborgarna, civilsamhället och näringslivet liksom kommunens medarbetare rätten och ansvaret att delta som medskapare i utvecklingen av Botkyrka. Strategin föreslår ett antal principer samt ett antal prioriterade utvecklingsområden för att realisera en kulturell och kreativ allemansrätt i
Botkyrka.
Ärendet

Kommunstyrelsen har skickat ”Kreativa Botkyrka - förslag till strategi för
en ny kulturell och kreativ allemansrätt” på remiss. Syftet med remissperioden är dels att ge remissinstanser en möjlighet att ge synpunkter på förslag till strategi och dels redovisa hur de kan bidra till strategins genomförande.
Utgångspunkt för uppdraget var kommunens vision att ”Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid” (Flerårsplan 2012-2015). Ett förslag till strategi för ökad kreativitet i
Botkyrka: en ny kulturell och kreativ allemansrätt har framställts under hösten 2012 och våren 2013 i en bred process mellan olika aktörer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad 2013-09-04.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-23

§ 67
Yttrande över motion - Utred parkeringsproblemen i Botkyrka (sbf/2013:179)
Beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning

Ansvaret för parkering på kommunal mark delas mellan fastighetsenheten
och gata/parkenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsenheten ansvarar för parkeringar på kommunal tomtmark. Nyttjande av parkeringar på kommunal mark behöver inventeras. För att tillgodose behovet av
parkeringsplatser behöver samhällsbyggnadsförvaltningen utreda behovet
och hur parkeringarna på kommunal mark nyttjas. En utredning av parkeringen vid kommunalhuset/idrottshuset/ishuset i Tumba har påbörjats då det
vid vissa tider är stort behov av parkeringsplatser vid träningar och turneringar i idrottsanläggningarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen ber härmed
att få återkomma med förslag på hur parkeringarna vid kommunalhuset/idrottshuset/ishuset ska nyttjas i framtiden.
Ärendet

Tekniska nämnden har fått rubricerad motion, väckt i kommunfullmäktige
av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, för yttrande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad 2013-09-12.
Särskilt yttrande

Lars Hansson (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-23

§ 68
Yttrande över medborgarförslag - "Knopens plats" - En
samlingsplats i Uttran (sbf/2013:169)
Beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning

Förslagsställaren har via Scouterna i Uttran, Uttrans villaägarförening och
Grödinge Hembygdsförening förankrat idén om att Botkyrka kommun
skulle kunna köpa fastigheten Uttran 1:23, som därefter skulle göras till en
samlingsplats för boende i Uttran.
Beslut om inköp av fastigheter görs av kommunstyrelsen, men samhällsbyggnadsförvaltningen vill i sammanhanget påpeka att fastigheten idag ägs
av en privatperson och att det står ett nedbrunnet hus på fastigheten. För att
fastigheten ska bli det som förslagsställaren och föreningarna önskar, krävs
troligtvis betydande investeringar. Även frågan om vem som i så fall ska betala för framtida driftkostnader är oklar och måste klarläggas.
Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag
om att anlägga ”Knopens plats” – En samlingsplats i Uttran. Förslaget går
mer konkret ut på att förslagsställaren önskar att kommunen köper in fastigheten Uttran 1:23 på Malmsjövägen 2 i Uttran.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad 2013-09-09.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-23

§ 69
Förvaltningschefen informerar
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Magnus Andersson, samhällsbyggnadschef, informerar om läget med pågående organisationsöversyn. Tre huvudalternativ har presenterats.
Juryn för Tullinge idéhus ska presentera sitt utlåtande i oktober 2013.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-23

§ 70
Övriga frågor
Utgår. Inga övriga frågor.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Tekniska nämnden
2013-09-23
1. Delårsrapport augusti 2013 Tekniska nämnden
I Redovisningen för augusti 2013 visar ett antal projekt minus resultat mot budget. Det
är inte tillfredställande.
När det gäller investeringar i äldre objekt kan det uppkomma oförutsedda problem som
inte kom fram vid besiktningen ex. asbest, fuktskador.
När det gäller nyproduktion och man har projekterat och upphandlat borde det inte
uppstå stora budgetöverskridanden. Under byggtiden sker ju en löpande kontroll att man
håller den angivna budgeten.
Det är sju objekt som sticker ut:
Tullingebergsskolan 5.4 Mkr.
Rikstenhallen
9.0
Eklidsskolan
4.8
Förskola Nyängsgården 6.0
Rikstenshallen
45.0
Subtopia
3.7
Storvretskolan
6.7
Vi fick en bra genomgång om Rikstensskolan etapp 1. Det var många olyckliga problem
som har uppstått ex:
10.5 Projekterings missar, dörrar mm.
8.3 Delentreprenad, juristkostnader.
1.5 Ökade mark kostnader ledningar, felaktiga höjder.
Vi godkänner rapporten, men vi reserverar oss för flera av de angivna objekten som har
överskridit budget.

Lennart Lundell

Michael Erikson

Staffan Sundin

Särskilt	
  yttrande	
  
Tekniska	
  nämnden	
  
	
  

	
  

Ärende 4:

2013-09-23	
  
Yttrande över motion – Utred parkeringsproblemen i Botkyrka
(sbf/2013:179)

Motionärerna sätter fingret på ett stort problem. Bra parkeringsmöjligheter är oerhört viktigt för
Tullinges pendlare. Behovet av infartsparkeringar ökar eftersom många nyinflyttade Tullingebor
tågpendlar till Stockholm och behöver lämna bilen vid Tullinge station.
Vi i Tullingepartiet delar motionärernas uppfattning om att kommunen måste bygga på ett smartare
sätt (eventuellt på höjden). Detta för att utöka antalet parkeringar samtidigt som vi säkerställer
grönområden och öppna ytor i centrala Tullinge. Men i förvaltningssvaret framgår det tyvärr inte
något om parkeringar i Tullinge. Det framkommer inte hur man tänkt sig att komma till rätta med
problemen.
När Tullinges infartsparkeringar är fullbelagda så fortsätter många vidare till Flemingsberg där det
idag finns ca 700 platser för gratis infartsparkering. Detsamma gör även Tumbabor.
Utvecklingen av den regionala stadskärnan Flemingsberg samt påbörjandet av byggnationen,
”Förbifart Tullinge, etapp 1” kommer dock att påverka denna infartsparkering som då blir betydligt
mer begränsad. Ökat invånarantal kombinerat med färre platser på infartsparkeringarna riskerar leda
till att många Tullingebor kommer att välja bilen istället för pendeltåget. Det är inte en hållbar
utveckling.
För en tid sedan presenterade vi i Tullingepartiet ett förslag på hur Tullinge centrum skulle kunna se
ut i framtiden. Där tas även upp att vi vill utöka antalet infartsparkeringsplatser. Infartsparkeringen
vid Sunnanvägen flyttas då närmare järnvägsspåren. På så vis kan antalet platser utökas och
avståndet mellan parkeringen och pendeltåget minimeras. I anslutning till en ny pendeltågsentré i
perrongens bortre ände, öppnas möjligheten för ytterligare infartsparkeringsplatser på båda sidor om
spåren.
Tullingepartiet återkommer med förslag på en helhetslösning för infartsparkeringarna i Tullinge
centrum.
Lars Hansson (TUP)

Lennart Åslund (TUP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

