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§ 23
Svar på medborgarförslag - Sätt upp staket runtom Borgskolan (TEF/2018:291)
Beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att under 2019 utreda möjligheterna att
sätta upp staket på Borgskolans norra sida.
Sammanfattning

Olovlig motorfordonstrafik förekommer tyvärr på allmänna gång- och cykelvägar. Det är en polisiär fråga och trafiken svår att helt stoppa. Generellt
finns inte staket runtom skolgårdar på samma sätt som på förskolegårdar.
Däremot är det vanligt mot trafikerade gator, vid höga fallrisker, eller för
verksamhet för barn med särskilda behov. Behovet bedöms från fall till fall i
samråd med verksamhetsansvariga.
Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag angående staket runtom Borgskolan. Det gäller de sidor som gränsar till omgivande gång- och cykelvägar.
Enligt förslagsställaren behövs ett staket, på grund av att det alltför ofta förekommer, att ungdomar kör motorcykel där i hög hastighet. Staket mot
gång- och cykelvägar skulle öka tryggheten för skolans elever.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-12, utgör underlag för beslutet.

2[18]

BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-18

§ 24
Svar på medborgarförslag - Gör röda stugan till sommarcafé - mittemot Tullingestrand (TEF/2016:194)
Beslut

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

Stugan i medborgarförslaget ägs av kommunen och används sedan flera år
tillbaka av Falkbergsskolan. Stugan ligger inom strandskyddat område vilket bland annat innebär att bygglov skulle krävas för att starta en caféverksamhet på platsen. Stugan saknar dessutom både el och vatten och är belägen vid en gångväg vilket försämrar möjligheterna till de leveranser som
behövs vid en caféverksamhet. Den saknar även all nödvändig inredning
och är idag att betrakta som ett förråd, vilket gör att en förändring av användningsområdet till caféverksamhet skulle bli ett omfattande projekt.
Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag angående att öppna ett sommarcafé i stugan på strandsidan vid Tullinge strand
60.
Enligt förslagsställaren står stugan oanvänd. En tanke med förslaget är att
personer med funktionsnedsättning skulle driva caféet och därigenom ge
meningsfull sysselsättning för personer inskrivna i omsorgen. Som motivering framförs att ett café i stugan skulle vara trevligt för de som promenerar i området.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-21, utgör underlag för beslutet.
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§ 25
Svar på medborgarförslag - Minska personal inom
gata/parkenheten i Botkyrka kommun (TEF/2019:8)
Beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning

Tekniska förvaltningens verksamhet teknik och logistik, enheten gata/park
drift ansvarar för att tömma papperskorgarna inom Tumbaområdet samt
Alby och Fittja. I övriga delar av norra Botkyrka samt Tullinge utförs arbetet av extern entreprenör.
Arbete med att tömma papperskorgar är primärt ett arbete som utförs av en
person. Undantag förekommer dock relativt ofta till exempel vid tömning av
papperskorgar längs med starkt trafikerade gator och busskörvägar. Både
farligt och ineffektivt att stanna bilen, kliva rakt ut i trafiken, tömma papperskorgen och åka vidare. Bättre och säkrare att en person kör fordonet och
den andra personen utför arbetet. Inte heller ovanligt att två personer är på
väg att städa upp efter en illegal dumpning av byggmaterial och samtidigt
tömmer papperskorgar längs vägen. Verksamheten tar också emot så kallade
extratjänster och/eller andra personer i behov av arbetslivsinriktade rehabilitering vilket gör att relativt ofta återfinns två personer i fordonet men personalkostnader endast för den kommunanställde.
Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att
omorganisera tömningen av papperskorgar i syfte att uppnå effektivisering
och därigenom en ekonomisk besparing.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-31, utgör underlag för nämndens beslutet.
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§ 26
Muntlig information om vad en markförvaltare gör
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Lotta Harder, markförvaltare, informerar om markförvaltarens arbete med
utemiljön på förskolegårdar och skolgårdar.
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§ 27
Internkontrollplan 2018 - Tekniska nämnden (TEF/2017:192)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens uppföljning av
internkontrollplanen för 2018.
Sammanfattning

Tekniska nämnden godkände vid sammanträdet den 15 oktober en
deluppföljning av förvaltningens internkontroll för 2018. Nu presenteras
resultatet för hela 2018.
Kontrollen visar att tekniska nämnden har ett gott resultat inom: korthantering, ramavtal, statsbidrag, arbetsmiljö och VA-taxan.
De delar som förvaltningen behöver fokusera på under 2019 för att
förbättringar ska ske är: området upphandling, introduktion, rehabilitering
och representation.
Utvecklingsmöjligheter finns inom områdena: informationssäkerhet,
personuppgiftsförteckning, investering, anläggningsregistret fordon och
uppföljning av uppdrag.
Kontrollpunkter som inte blir godkända eller har åtgärder kvar att göra följer
med i nästa års internkontroll. Internkontrollplanen för 2019 innehåller alla
2018 års kontrollpunkter förutom en avseende upphandlingsform som nu
ingår i upphandlingsenhetens ordinarie arbete.
Ärendet

Den interna kontrollen ska säkra en effektiv förvaltning och hindra att
allvarliga fel och skador inträffar. Ett annat viktigt syfte är att
internkontrollen ska vara stöd för verksamheternas utveckling och lärande.
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 att se till att det finns en
god intern kontroll. Internkontrollen ska rapporteras i samband med
årsbokslutet. Tekniska nämnden har även en deluppföljning på
oktobernämnden.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2019-02-21.
Särskilt yttrande

Per Börjel (TUP) och Kjell Sjöberg (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

6[18]

BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-18

§ 28
Årsredovisning 2018 för tekniska nämnden (TEF/2018:303)
Beslut

1.

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens årsredovisning
för 2018.

2.

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens uppföljning av
nämndens beslutade investeringsplan 2018-2021 som redovisas i årsredovisningen.

3.

Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna att
projekten nedan som avser tidigare beslutade investeringsprojekt och
projektmedel ombudgeteras till 2019. Ombudgetering äskas med
3 655 tkr.

Projekt
3918 Betongrep. Vårsta V-Torn
3214 Filmbuss Obj. 30789
3272 buss 30932
3273 buss 30936
3275 Redskapstraktorer
3815 Markinv Utegårdar
Summa

Avvikelse
Budget Utfall
Budget2018
2018
Utfall
Ombudgetering
-2 000
-608
1 392
1 392
-700
0
700
700
-1 000
0
1 000
686
-1 000
0
1 000
686
-1 000
0
1 000
1 000
-2 517 -3 326
-809
-809
-8 217 -3 934
4 283
3 655

4.

Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna en
utökning av investeringsmedlen för investeringsprojektet Kagghamra
va-ledning med 20 miljoner kronor.

5.

Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att 2 miljoner
kronor tas ur regleringsfonden för att täcka årets underskott inom vaverksamheten.

Reservation

Kjell Sjöberg (M) och Andrei Ignat (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har upprättat en årsredovisning för 2018 och en uppföljning av nämndens beslutade investeringar för perioden 2018 - 2021. Det
finansiella resultatet för 2018 innebär ett underskott om 39 miljoner, varav
2 miljoner utgörs av Va-verksamheten. Förvaltningens resultat är en försämring med 2 miljoner sedan delårsrapport 2 2018. Samtliga verksamheter vi-
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sar ett underskott mot budget. Verksamheterna där de största förändrade negativa avvikelserna finns sedan delår 2 är teknik och logistik samt städ- och
kontorsservice.
Införandet av komponentredovisning har bedrivits enligt plan och slutfördes
under 2018. Från och med 2019 tillämpas metoden fullt ut.
Nämnden bedömer sitt bidrag till kommunfullmäktiges måluppfyllelse som
gott inom tre av kommunens målområden, två är godtagbara och en är ej
godtagbar.
Nämnden redovisar årets verksamhetsresultat utifrån de tre mest väsentliga
områden som arbetades fram av nämndens förtroendevalda inför 2017.
•
Lokalförsörjning och vård av kommunens fastigheter.
•
Minska påverkan på klimat och miljö i kommunal organisation, i företag och i hushåll.
•
Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.
Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat en årsredovisning för 2018 samt en
uppföljning av nämndens beslutade investeringar för perioden 2018-2021.
Förvaltningens årsredovisning är en sammanfattning av verksamheternas resultat utifrån det finansiella resultatet samt resultat utifrån nämndens tre väsentliga utvecklingsområden.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-02-15.
Yrkande

Kjell Sjöberg (M) och Andrei Ignat (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till tekniska förvaltningen. I andra hand yrkas avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Per Börjel (TUP) yrkar bifall till moderaternas yrkande om återremiss.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först avgörande idag mot yrkandet om återremiss och
finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag mot avslagsyrkandet och
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Särskilt yttrande

Per Börjel (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 29
Bygginvesteringar 2019 i Mål och internbudget 2019
(TEF/2019:41)
Beslut

Tekniska nämnden har tagit emot investeringsplaner 2019 från utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden enligt respektive nämnds Mål och internbudget 2019.
Ärendet

Samtliga nämnder har fastställt respektive Mål och internbudget 2019 inklusive investeringsplan och därmed godkänt investeringarna 2019. Bygginvesteringarna som kommunfullmäktige har budgeterat under tekniska nämnden har redovisats i en sammanställning i respektive verksamhetsnämnds
Mål och internbudget 2019 under rubriken ”För information – bygginvesteringar i tekniska nämnden”.
I ”Riktlinje för investeringar i Botkyrka kommun” enligt nedan finns beskrivet hur detta ska hanteras.
”I samband med att Mål och internbudget beslutas i respektive nämnd ska
även den beslutade investeringsplanen i Mål och budget med flerårsplan lyftas i nämnd och därmed beslutas om verkställighet. För fastighetsinvesteringar ska nämndprotokollet skickas till tekniska nämnden som då ses som
beställning för fastighetsinvesteringar som ska startas under nästkommande
år.”
Även Fittja hemkunskapssal samt Malmsjö hemkunskapssal godkänns av
tekniska nämnden även om de ligger under utbildningsnämndens rubrik. I
samband med delår 1 kommer kommunfullmäktige fatta beslut att flytta
över dessa investeringsprojekt till tekniska nämnden.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2019-02-20.

9[18]

BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-18

§ 30
Avbrytande av upphandling utförandeentreprenad Björkhaga skola, Tumba (TEF/2017:194)
Beslut

1. Tekniska nämnden avbryter pågående upphandling med hänvisning till
att kostnadsnivån ligger utanför de ekonomiska ramarna för projektet.
2. Tekniska nämnden ger kommunledningsförvaltningen, upphandlingsenheten i uppdrag att verkställa beslutet.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen, har på uppdrag av och i samverkan med
tekniska förvaltningen annonserat förfrågningsunderlaget avseende utförandeentreprenad, Björkhaga skola.
Upphandlingen har utförts som ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Efter genomförd utvärdering av inkomna anbud
konstaterades att kostnadsnivån ligger utanför de ekonomiska ramarna för
projektet. Därför föreslår förvaltningen att tekniska nämnden ska fatta beslut
om att avbryta upphandlingen.
Ärendet

Med hänvisning till AF, punkt AFB.17 Förutsättningar för upphandlingen,
kan upphandlingen avbrytas om kostnadsnivån ligger utanför de ekonomiska ramarna för projektet.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2019-02-26.
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§ 31
Yttrande över remiss - Revidering av kommunstyrelsens
och tekniska nämndens reglemente (TEF/2019:30)
Beslut

Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-27 som yttrande över remissen.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19, § 139 att flytta ansvaret och
funktion för trygghets- och säkerhetsarbetet från socialnämnden respektive
tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige gav samtidigt
kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till reviderade reglementen
för kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden med anledning
av förändringen.
Det föreslås att en punkt 15 i § 6 tillförs kommunstyrelsens reglemente, innefattande samma ansvar som tidigare varit social- respektive tekniska
nämndens. Kommunstyrelsen tilldelas då ansvar för och samordning av det
operativa säkerhetsarbetet i kommunen, vilket omfattar att säkra skyddet för
organisationens egendom och personal. Styrelsen ska också ansvara för och
samordna kommunens operativa trygghetsfrämjande arbete.
Ansvaret för det strategiska arbetet ligger som tidigare kvar i § 3. Även
nödvändiga ändringar i nämndernas reglementen föreslås i detta ärende.
Tekniska förvaltningen har inga synpunkter på remissen.
Ärendet

Tekniska nämnden har fått revidering av tekniska nämndens, socialnämndens och kommunstyrelsens reglementen för yttrande.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2019-02-27.

11[18]

BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-18

§ 32
Revidering av tekniska nämndens delegationsordning
(TEF/2019:45)
Beslut

Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens förslag till instruktioner för
delegeringsbeslut med ändring av ”förvaltningschef” till ”teknisk direktör”,
samt
uppdrar åt delegat att fatta beslut på tekniska nämndens vägnar i de ärenden
som framgår av förvaltningens förslag till den reviderade delegationsordningen, daterad 2019-02-21, kompletterad 2019-03-18 under punkten B6
med tillägg ”var för sig”.
Ärendet

Inför 2019 har tekniska förvaltningen gjort en översyn av tekniska nämndens delegationsordning daterad 2017-12-12, beslutad av tekniska nämnden
i december 2017. Skälet till översynen är ändring av titel för förvaltningschef, organisationsändringar inom förvaltningen samt beslut om avstämning
med HR avseende personalärenden. Beslut om förbindelsepunkt inom verksamhetsområde utgår och betraktas som verkställighet.
Beslutsmandat är kopplat till yrkesbefattning och profession.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2019-02-22.
Protokollsanteckning

Per Börjel (TUP) antecknar till protokollet att i och med den kommunallag
som trädde i kraft för ett drygt år sedan har kommunala nämnders presidier
uttryckligen lyfts fram som en nivå till vilken delegation kan ske (6 kap
37§). Enligt tidigare kommunallag fanns egentligen inte delegationsrätt till
presidiet utan krävde för att vara formellt riktig en delegation till presidiets
medlemmar såsom enskilda ledamöter utpekade med namn. I det kontinuerliga arbetet med effektivisering och förbättring av nämndens arbetssätt bör
denna nya möjlighet övervägas. T.ex. skulle beslut som omgärdas med upphandlingssekretess kunna delegeras till presidiet för att bättre kunna belysas
på en politisk nivå utan att handlingarna sprids i för stor krets.
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§ 33
Aktivitetsplan 2019-2021 och slutrapport 2018 för värdegrund och ett jämlikt Botkyrka (TEF/2019:32)
Beslut

Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens Aktivitetsplan 20192021 för värdegrund och ett jämlikt Botkyrka, samt Aktivitetsplan 2018 för
ett jämlikt Botkyrka - slutrapport, till kommunfullmäktige.
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över sidan 7 i slutrapporten.
Sammanfattning

Tekniska förvaltningens aktivitetsplan har ett antal aktiviteter för att öka
jämlikheten i Botkyrka. Det är ett långsiktigt och ett viktigt arbete för att
kunna göra skillnad för Botkyrkabor, verksamheter och på våra arbetsplatser. Flera aktiviteter övergår från aktivitetsplan 2018 till aktivitetsplan 20192021.
Ärendet

Alla nämnder fick i uppdrag av kommunfullmäktige under 2018 att utifrån
strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka, ta fram en aktivitetsplan inom
nämndens verksamhetsområde. En första delrapportering till kommunfullmäktige gjordes i samband med nämndens uppföljning av delår 2. Fortsättningsvis ska aktivitetsplanen redovisas varje år i samband med nämndens
årsredovisning.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2019-02-21.
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§ 34
Registerförteckning över behandlingar enligt dataskyddsförordningen, GDPR (TEF/2018:194)
Beslut

Tekniska nämnden fastställer registerförteckningen över behandlingar enligt
dataskyddsförordningen, GDPR, inom nämndens verksamhetsområde samt
uppdrar åt tekniska förvaltningen att fortlöpande hantera uppdateringar i registerförteckningen såsom verkställighetsåtgärder.
Ärendet

Enligt dataskyddsförordningen artikel 4 är det den personuppgiftsansvarige
som ensam eller tillsammans med andra ska bestämma ändamål och medel
för behandling av personuppgifter. Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingar inom nämndens verksamhetsområde i
Botkyrka kommun. I till ärendet hörande registerförteckning framgår vilka
personuppgifter som hanteras inom tekniska förvaltningen, samt ändamålen
för behandlingarna.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2019-01-29.
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§ 35
Uppföljning av åtgärdsarbetet inom vattenprogrammet
Botkyrkas blå värden (TEF/2019:40)
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Ett åtgärdsprogram upprättas årligen och en rapportering av 2018 års resultat redovisas i till ärendet hörande bilaga. Bland va-verksamhetens åtgärder
kan nämnas förstudier och projektering av dagvattenanläggningar, övervakning av vattenkvalitet, projektering och utbyggnad av vatten- och spillvattenledningsnät.
Inför år 2019 har kommunfullmäktige beslutat om två målsatta mått som har
bäring på vattenprogrammet. Dessa målsatta mått kommer följas upp i samband med delårsbokslut och bokslut. De målsatta måtten är: av Botkyrkas
16 stycken ytvattenförekomster ska 9 stycken ha uppnått god ekologisk status år 2021, antalet (%) genomförda åtgärder enligt vattenprogrammet Botkyrkas blå värden ökar.
Ärendet

Vattenprogrammet, Botkyrkas blå värden, syftar till att skapa förutsättningar
för naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent
grundvatten. Vattenprogrammet är ett paraplydokument som anger vilka
mål kommunen har med vattnet och vad som krävs för att uppnå målen.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2019-02-20.
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§ 36
Anmälningsärenden (TEF/2019:55, TEF/2019:54,
TEF/2019:44, TEF/2019:43, TEF/2019:31, TEF/2015:27)
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar.
Handlingar

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-01-31, § 2, Allégården: Avvikande förutsättningar under pågående byggnation.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-01-31, § 6, policy och riktlinjer för politisk beredning.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-01-31, § 7, riktlinjer för flaggning.
Förslag till detaljplan för Harbro backe, Storvreten i Tumba.
Förslag till detaljplan – Späckhuggaren 1, Tumba.
Förslag till detaljplaneprogram för Centrala Tullinge.
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§ 37
Delegationsbeslut (TEF/2019:24)
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
2019-02-20.
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§ 38
Förvaltningschefen informerar
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Frank Renebo, teknisk direktör, informerar om att tvätteriföretaget flyttar ut
från lokalerna på Ekvägen, rekrytering av teknisk direktör pågår, mindre
omorganisationer inom VA och lokalförsörjning och fastighet pågår, 300 feriepraktikanter tas emot sommaren 2019 och om läget med Samariten och
Allégården.
Linda Evjen, va-chef, informerar om att Länsstyrelsen beslutat förelägga
Botkyrka kommun att senast den 31 december 2020 bestämma verksamhetsområde för allmänna vattentjänster avseende dricksvatten och spillvatten för åtminstone de fastigheter som omfattas av Skanssundets samfällighetsförening i Sandviken, samt
att senast den 31 december 2026 tillgodose behovet av allmänna dricksvatten och spillvattentjänster enligt ovan bestämda verksamhetsområde genom
en allmän anläggning.
Länsstyrelsens beslut är överklagat och tekniska förvaltningen har ansökt
om tid att utveckla talan på grund av arbetsanhopning och att tekniska
nämnden ska kunna behandla frågan den 11 april (TEF/2019:42).
Protokollsanteckning

Kjell Sjöberg (M) antecknar till protokollet att under denna punkt ta in chefen för VA att informera om ett ärende avseende ett föreläggande från Länsstyrelsen vilket i sig borde föranleda en egen punkt på dagordningen även
om det endast är en informationspunkt, när man sedan har en komplett genomarbetad presentation i ärendet utan att ha detta som en egen punkt på
dagordningen förefaller häpnadsväckande.
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Internkontrollplan 2018 - Tekniska nämnden

Ett antal av de internkontrollpunkter som markeras rött rör förvaltningens hantering av lagen om
offentlig upphandling. Rött innebär således att kommunen brutit mot lagen i ett antal fall vilket
naturligtvis inte är acceptabelt. Risken finns nu att kommunen ådras kostnader genom att
förfördelade entreprenörer och leverantörer stämmer den på viten.
Vidare noterar vi att de felaktigheter som finns runt representationen visserligen beskrivs som
mindre (oklart syfte samt ofullständiga namn på deltagare) men är just den typ av avvikelser som
kan användas för att dölja oegentligheter.
Vi förutsätter att dessa missförhållanden åtgärdas.
Per Börjel (TUP)

Kjell Sjöberg (M)

YRKANDE
Tekniska nämnden
2019-03-18

Ärende 6

Årsredovisning 2018 för Tekniska nämnden

Vi moderater anser att det presenterade underlaget är otydligt och bristfälligt ur flera aspekter,
i urval (det finns mer att anmärka på):
•
•
•
•

•

En revisionsrapport saknas vilken borde finnas tillgänglig tillsammans med
årsredovisningen
det reella utfallet för förvaltningen både presenteras och beskrivs på ett otydligt sätt
och bör istället beskrivas mer förklarande för det underskott på 38,5 mnkr som
förvaltningen gör.
Måluppfyllelsen (6:1c) för enprocentregeln är endast 20 %. Förvaltningen borde
snarare, istället för att hitta en rutin för konstnärlig utsmyckning, verkar för att
avveckla enprocentregeln helt istället
Det är vidare oroande att Samariten påverkar resultat med minus 18 miljoner kronor.
Hur kommer det projektet egentligen att lyckas, har vi full koll på alla parametrar här
framöver, så vi inte riskerar hamna i ännu ett misslyckande i raden för Tekniska
nämnden?
Upprustningen av Hågelbyparken kommer sannolikt bli ännu dyrare än vad som nu
budgeterats. Vi skulle gärna se en förklaring i årsredovisningen om varför TF inte
effektuerade beslutet i KF redan 2015 om att rusta upp Hågelby. Hade inte pengarna
räckt bättre om det hade gjorts från början?

Det är inte ansvarfullt att presentera en otydlig och bristfällig redovisningsrapport när viktiga
delar saknas och det handlar om en stor summa av skattebetalares pengar.
Vi föreslår därför tekniska nämnden besluta:
att

ärendet återremitteras till tekniska nämnden som får uppdatera årsredovisningen
med att komplettera med samtliga ovannämnda synpunkter

att

om återremissen faller, avslå ordförandeförslaget

Kjell Sjöberg (M)

Andrei Ignat (M)

Tekniska nämnden

Ärende 6

Särskilt yttrande
2019-03-18

Årsredovisning 2018 för tekniska nämnden

Tekniska förvaltningens stora fastighetsinnehav redovisas ej tydligt i årsredovisningen. Hur mycket
yta förvaltas? Hur mycket yta är uthyrd? Vilka fastigheter äger kommunen?
Vi hoppas att kommande årsredovisningar blir mycket mer uttömmande.
Per Börjel (TUP)

