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2019-08-26

§ 75
Antagande av anbudsgivare för nybyggnation av Falkbergsskolan, Tullinge (TEF/2015:150)
Utgår
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§ 76
Lokalresursplan 2019-2027 (TEF/2019:145)
Beslut

1.

Tekniska nämnden har tagit del av den inte helt fullständiga lokalresursplanen 2019-2027.

2.

Tekniska nämnden översänder planen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Lokalresursplaner har upprättats av kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningen. Dessa lokalresursplaner ligger till grund för Botkyrkas övergripande lokalresursplan. Från övriga förvaltningar saknas planer, vilket kan tolkas som
att de inte har något förändrat lokalbehov i förhållande till idag. När det gäller kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som
har sin huvudsakliga verksamhet i kommunhuset, så omfattas de av planerna
på ett nytt kommunhus, som är ett separat projekt som inte ingår i denna lokalresursplan
Lokalresursplanen baseras på befolkningsprognosen från maj 2018 och
omvärldsanalysen från mars 2019. En kort sammanfattning av planen för
Botkyrka visar att behovet av nya och utökade lokaler finns främst inom
barnomsorg och skola samt för gruppen äldre.
Ärendet

Tekniska nämnden har i uppdrag att ta fram en kommunövergripande lokalresursplan som tar sikte på en rullande 10-årsperiod. Lokalresursplanen
grundar sig på verksamheternas volymbedömningar och övrig utveckling av
Botkyrka som plats.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-06-13.
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§ 77
Ekonomisk uppföljning januari-juni 2019 (TEF/2019:136)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för perioden
januari till och med juni 2019 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning

Tekniska nämndens anslagsbudget för 2019 uppgår till 0,6 miljoner kronor.
Detta anslag ska finansiera nämnden och förtroendevaldas arbete i nämnden.
Övriga verksamheter som nämnden ansvarar för förutsätts vara intäktsfinansierade.
Uppföljningen är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden
mellan januari och juni, samt en helårsprognos. Nämndens nettoprognos för
helår visar på ett negativt resultat på 31 miljoner kronor, varav VA prognostiserar ett underskott på 2,2 miljoner kronor.
Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-06-13.
Protokollsanteckning

Per Börjel (TUP) antecknar till protokollet "En stor minuspost för fastighetssidan är det hyresbortfall som uppstår genom att Riksteatern deponerar
hyra istället för att betala denna till Botkyrka kommun pga tvist om hyresnivån. Tullingepartiet anser inte att det är rätt att detta bortfall påverkar resultatet eftersom det är kommunens uppfattning att hyran skall betalas. Istället
kan den uteblivna hyran bokföras som en obetald fordran, åtminstone till det
värde som Fastighetsenheten känner sig säker på att erhålla vid tvistelösningen. Därmed kommer endast kommunens kassaflöde att påverkas och ej
dess ekonomiska resultat."
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§ 78
Tekniska nämndens yttrande till mål och budget 2020 med
plan 2021-2023 (TEF/2019:163)
Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens yttrande till Mål
och budget 2020 med plan 2021-2023 med tillhörande bilagor.
2. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna tilläggsbudgetar på sammanlagt 23,8 miljoner kronor för nedanstående investeringsprojekt:
Bilaga, nr Projektnr. Investering(benämning) Tidigare totalbudget Ev. TB Ny totalbudget
TN VA 3_2 6284
TN VA 3_3 6280
Summa

Dagvattenhantering Norra
Botkyrka
Storvretens vattentorn

-150 500 -18 797

-169 297

-12 000 -5 000
-162 500 -23 797

-17 000
-186 297

Tullingepartiet, moderaterna och vänsterpartiet deltar inte i beslutet av
punkt 1.
Sammanfattning

Tekniska nämndens preliminära budget uppgår till 600 000 kronor. Anslaget
avser kostnader för politisk verksamhet. All verksamhet i övrigt ska finansieras av intäkter från lokaluthyrning samt andra ersättningar för uppdrag
som beställs av andra kommunala verksamheter. Botkyrka kommuns vaverksamhet ska finansieras genom avgifter och taxor.
Tekniska förvaltningen har följt den övergripande målstyrningen och anvisningar som fastställts av kommunfullmäktige i april 2018. Under september
och oktober bereder kommunstyrelsens budgetberedning förslag till Mål och
budget 2020 med plan 2021-2023 som sedan fastställs av kommunfullmäktige i november. Under hösten fortsätter också förvaltningens arbete med att
analysera och ta fram ett förslag till internbudget 2020.
Nämndens tre mest väsentliga områden som arbetades fram av nämndens
förtroendevalda inför 2018 behålls, delar från mittenmajoritetens problemområden 2019 lyfts in och målen inför 2020 fokuserar till att hjälpa förvaltningen att arbeta i samma riktning.
Nämndens utvecklingsområden inför 2020 är: Lokalförsörjning och vård av
kommunens fastigheter, effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt
kompetens samt minska påverkan på klimat och miljö i kommunal organisation, i företag och i hushåll.

BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-26

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-08-06.
Särskilt yttrande

Jenny Karinsdotter Granqvist (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 79
Återrapportering av effektiviseringar 2019 (TEF/2019:174)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner och överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse om uppföljning av områden som bidrar till effektivare utföranden inom verksamheterna till kommunstyrelsens budgetberedning.
Sammanfattning

Det genomförs ett flertal åtgärder för att effektivisera tekniska förvaltningen. Många är tyvärr svåra att kvantifiera, några leder till besparingar på
andra förvaltningar och syns därför inte i resultatet för tekniska förvaltningen. Sammantaget med de åtgärder som finns beskrivna bedöms målet om
-2,2 % effektivisering för 2019 kunna uppnås.
Kortfattat innehöll tekniska förvaltningens inriktning som rapporterades i
redovisningen för delår 2 2018 följande punkter:
•
•
•
•
•
•

Åtgärder som ökar den interna effektiviteten
Vi prioriterar uppdrag som har budget
Hållbarhetsanalyser inför större maskin- och fordonsköp
Förebygga person- och sakskador
Översyn av VA-taxa så att det blir rätt avgift mot kund
Samlad verksamhetskompetens och samverkansavtal.

Dessutom bedömdes direkta driftskostnader under 2019 kunna reduceras
genom följande:
•
•
•

Samverkan med annan aktör eller kommun om gata/park-drift kan
minska fasta kostnaden med cirka 7%.
Inom VA-verksamheten bedöms åtgärder leda till att kostnader för vattenläckage 2019 minskar med cirka 5 mnkr.
Årlig minskad kostnad för skadegörelse i utemiljön vid förskolor, skolor: cirka 120 tkr.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i anvisningarna till mål och budget för 2019-2021
angett att samtliga nämnder ska ta fram förslag till möjlig effektivisering
motsvarande 2,2 % inom nämndernas ansvarsområden. Inriktning för detta
har överlämnats till kommunstyrelsens budgetberedning vid uppföljning av
delår 1, 2018 samt i redovisning i samband med delår 2, 2018.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-07-09.
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§ 80
Effektiviseringsåtgärder 2020 (TEF/2019:180)
Beslut

Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att till septembernämnden 2019-09-24 återkomma med ett färdigt förslag på effektiviseringsåtgärder 2020.
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att
ta fram effektiviseringar om minst 2 % av sin verksamhet. Effektiviseringsåtgärder 2020 och åren därefter (2% per år) beslutas och genomförs av
respektive nämnd. Ärendet om effektiviseringsåtgärder 2020 ska inte lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning.
Inför 2020 ska samtliga verksamheter fortsatt minska verksamheternas
kostnader med 2 %. Detta ställer krav på åtgärder som skapar god ordning
och underlättar vid prioritering och uppföljning av verksamheternas effekter. Tekniska förvaltningens förslag till effektiviseringar är inom nedanstående områden:
•
•
•
•

Tekniska förvaltningen är en pilotförvaltning tillsammans med socialförvaltningen i utvecklingen av kommunens arbete med internkontroll.
Tekniska förvaltningen är med och tittar på ett samarbete mellan Södertörns högskola och Botkyrka kommun där fokus är kompetensförsörjning och forskningsprojekt kopplat till verksamhetsutveckling.
Hopslagning av två verksamhetsområden, städ- och kontorsservice och
teknik och logistik.
Lokalförsörjning och fastighet ändrar sin organisation så att kundfokus
ökar. Driftorganisationen bildar team per kundförvaltning. Genom
detta så löper kundfokus genom alla enheter i organisationen.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-08-13.
Särskilt yttrande

Jenny Karinsdotter Granqvist (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 81
Plan för effektivisering av central organisation 2020-2023
(TEF/2019:175)
Beslut

1. Tekniska nämnden noterar förvaltningens plan för effektiviseringar av
central organisation till protokollet.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska förvaltningen att under planperioden 2020-2023 genomföra effektiviseringar om totalt 1,5 procent per år
kopplat till den egna förvaltningens centrala organisation. Det innebär en
årlig effektivisering om 183 tkr under de fyra år som planperioden avser.
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet
Sammanfattning

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att
göra en detaljerad organisationsöversyn med målet om att ta fram effektiviseringsförslag inom central organisation på upp emot 10 procent (se sid 118
i Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022).
Förvaltningarna har under våren 2019 koordinerat detta arbete genom en arbetsgrupp inom den centrala tjänstemannaledningsgruppen, KLG. Uppdraget är nu slutfört och presenteras genom enskilda tjänsteskrivelser till respektive nämnd. I dessa framgår resultatet av organisationsöversynen, en
förvaltningsspecifik effektiviseringsplan som kan verkställas under planperioden med start 2020 samt 18 kommunövergripande effektiviseringsförslag
som kommunens förvaltningsorganisation avser utreda vidare.
Förslagen bedöms kunna generera effektiviseringar på upp till 10 procent
under planperioden. Ett genomförande av samtliga effektiviseringsförslag
bedöms dock innebära en betydande omställning av verksamheten. Förvaltningen föreslår därför att nämnden avgränsar sig till att fatta beslut om att
genomföra effektiviseringar på motsvarande 6 procent under planperioden
(1,5 procent respektive år).
I det fall nämnden fattar beslut om att effektiviseringar ska genomföras
åligger det förvaltningen att verkställa lämpliga insatser löpande under
planperioden. Dessa insatser ska då givetvis även samverkas fackligt enligt
gällande regler.
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Ärendet

Botkyrka kommun har som ambition att vara proaktiv och genomföra effektiviseringar av verksamheten i tid så att dessa insatser kan vara välgrundade,
långsiktiga och ha medborgarens fokus. Med anledning av detta beslutade
kommunfullmäktige redan i samband med mål och budget 2018 om årliga
effektiviseringar på 2 procent inom kommunens organisation (KS/2017:91).
Vid beslut om mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
(KS/2018:192) tog kommunfullmäktige ytterligare ett steg i effektiviseringsarbetet genom att besluta om att alla nämnder ska göra en detaljerad
organisationsöversyn med målet om att ta fram effektiviseringsförslag inom
central organisation på upp emot 10 procent (se sid 118 i Mål och budget
2019 med flerårsplan 2020-2022). Effektiviseringsförslagen ska enligt uppdraget redovisas i samband med nämndernas yttrande till mål och budget
2020 med flerårsplan 2021-2023.
Som framgår av underlaget i mål och budget är premisserna för uppdraget
att hitta effektiviseringar som kan ge effekt på längre sikt över flera år. Effektiviseringsförslagen ska fokusera på nämndernas huvuduppdrag och att
uppnå högsta möjliga effekt i att utföra dessa uppgifter. Förvaltningarna ska
leta efter arbetsmetoder eller dubbelt arbete som sker mellan olika nämnder
och hitta effektiviseringar som minskar material-, energianvändning och
onödiga transporter. Förvaltningarna ska vidare undersöka om man kan genomföra investeringar i verksamhetssystem m.m. på ett mer kostnadseffektivt sätt.
Uppdraget ovan är nu slutfört och redogörs för närmare i föreliggande tjänsteskrivelse.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-08-07.
Särskilt yttrande

Jenny Karinsdotter Granqvist (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 82
Återrapportering av uppdrag om lokalisering av fullmäktigesal (TEF/2019:176)
Beslut

Tekniska nämnden noterar status för utredning om placering av fullmäktigesal.
Sammanfattning

Tekniska nämnden fick i mål och budget 2019 i uppdrag att påbörja arbetet
med en ny fullmäktigesal. Parallellt med byggandet av nytt kommunhus ska
en ny lokalisering av kommunfullmäktigesammanträden utredas. För närvarande hålls sammanträdena i Folkets hus i Hallunda.
Tekniska förvaltningen har hittills studerat fyra alternativ. Det är Xenter och
Tumbascenen i Tumba, Folkets hus i Tumba/Segersjö och Hangaren i Alby.
Inget av redovisade alternativ är direkt rekommenderbara. Folkets hus i
Tumba och Hangaren i Alby rekommenderas inte. Xenter är tveksamt på
grund av formatet. Tumbascenen är möjlig.
Tekniska förvaltningens rekommendation är att den bästa lösningen vore att
ny fullmäktigesal planeras in i det nya kommunhuset. Eftersom placering av
det nya kommunhuset kommer att behöva prövas ytterligare föreslås att utredningen inväntar detta beslut.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-07-11.
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§ 83
Yttrande över motion - Ombyggnad av Tumbascenen för att
motsvara kommunfullmäktiges krav (M) (TEF/2019:115)
Beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har i mål och budget 2019 fått uppdraget att se över
lämplig placering av en ny fullmäktigesal. De alternativ som ska belysas är
de som ligger i geografisk närhet till det planerade nya kommunhuset. Att
anpassa Tumbascenen alternativt skapa en lokal i Xenter är två alternativ
som kommer att ingå i resultatet av uppdraget.
Eftersom uppdrag som täcker motionärernas förslag redan är beslutade av
kommunfullmäktige föreslår tekniska nämnden att motionen ska anses besvarad.
Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion lämnad av
Andrei Ignat (M), Willy Viitala (M) och Jimmy Baker (M). Motionärerna
föreslår kommunfullmäktige besluta att
-uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att, tillsammans med tekniska
nämnden, ta fram kostnaderna för att bygga om Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav, samt
-uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att jämföra ombyggnadskostnaderna
med hur mycket det kan kosta att inkorporera byggandet en ny sessionssal i
det planerade kommunalhuset.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-20 utgör underlag för beslutet.
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§ 84
Återrapportering av projekt Allégården (TEF/2019:177)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner rapporteringen av projektet Allégården och
överlämnar den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

I kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 110, anmodas tekniska nämnden
att fortlöpande återrapportera progressionen av Allégårdsprojektet till kommunstyrelsen.
I beslut i tekniska nämnden och därefter kommunfullmäktige i januari 2019
beviljades tilläggsbudget så att total investeringsbudget för Allégården blev
285 mnkr. Nuvarande prognos håller sig inom denna budget.
Investeringsbudget
Utfall 2019-07-03 investeringsprojektet
Prognos investeringsprojektet

285 mnkr
191 mnkr
268 mnkr

Utöver investeringsprojektet finns kostnader som förs mot resultatet. Detta
är kostnader för i huvudsak rivning men även för förgävesprojektering.
Prognos kostnad mot resultat
Projektet har beviljade statliga bidrag

27 mnkr
11 mnkr

Projektets tidplan är slutbesiktning 5 november så att inflyttning från årsskiftet är möjlig.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-07-11.
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§ 85
Förlikning med Expandia angående avbeställning förskolan
Duvan, Alby (TEF/2019:179)
Beslut
Tekniska nämnden godkänner gjord förlikning om 2,4 mnkr.
Ärendet
Mellan Botkyrka kommun och Expandia Moduler AB ingicks den 28 januari 2015 ett avtal, referens KS/2014:527, avseende förskolepaviljonger i
Alby. Avtalet trädde ikraft 2015-01-27. Beställning på utökning av de befintliga paviljongerna gjordes i samband med delårsbokslut 1 2018.
En i ett senare skede gjord nedskrivning av befolkningsprognosen medförde
att behovet av utökning av paviljongen inte kvarstod varför den avbeställdes
2018-10-23. Expandia framställde med anledning av avbeställningen ett ersättningskrav om vilket förhandling nu slutförts och parterna har enats om
förlikning om 2,4 mnkr.
Tekniska förvaltningen informerade tekniska nämnden om avbeställningen
vid sammanträdet 2018-12-10, § 136.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-07-12.
Särskilt yttrande

Per Börjel (TUP) och Andrei Ignat (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Jenny Karinsdotter Granqvist (V) instämmer i yttrandet.
Protokollsanteckning

Stefan Dayne (KD) antecknar till protokollet att kostnaden inte ska belasta
tekniska nämnden utan beställarnämnden.
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§ 86
Lägesrapport om projektet 6284, dagvatten norra Botkyrka
(TEF/2015:178)
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Dagvatten norra Botkyrka är ett projekt som pågått under många år. I ärendet beskrivs kortfattat historiken och nuläget. Dagvattnet från norra Botkyrka avleds orenat i en tunnel ut i Albysjön och vidare till Mälaren. För att
bland annat säkerställa en fortsatt rent dricksvatten, miljökvalitetsnormerna
för Albysjön och öka den biologiska mångfalden ska dagvattnet renas i
öppna dagvattensystem.
Dagvattenparkerna i Fittja har projekterats och upphandling av entreprenad
pågår i nuläget. Målsättningen är att byggnationen kan starta hösten 2019
och slutföras 2021. Dagvattenparkerna i Fittja har beviljats statsbidrag av
Boverket inom ramen för ”Grönare städer”.
Alby äng dagvattenpark ska projekteras och målsättningen är att påbörja
detta under hösten 2019. Utförandet i Alby beräknas starta i slutet av 2021
och vara färdigställt i december 2023.
Ärendet

Projektet dagvatten norra Botkyrka, projektnummer 6284 och tidigare 3907,
har pågått under många år och syftet med denna information till tekniska
nämnden är att ge en historik och bakgrund till projektet, beskrivning av
målsättningarna och vad statusen är idag.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-08-06.
Sista anbudsdag är inte den 3 utan den 17 september 2019.
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§ 87
Lägesrapport gällande PFAS-förorening vid fd F18, Tullinge
(TEF/2018:157)
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

VA-verksamheten arbetar med tre parallella konsultutredningar gällande
Tullinge grundvattentäkt och Tullinge vattenverk. Resultaten är ännu inte
färdigställda utan kommer redovisas så snart utredningarna är färdiga.
Försvarsmakten har redovisat en granskning och utvärdering av tidigare
framtagna åtgärdsalternativ och förordar även fortsatt att PFASföroreningen ska övertäckas. Föroreningstransporten bedöms minska med
90 procent och kostnaden för åtgärden bedöms till 20 miljoner kronor.
Arbetet fortsätter under hösten där kommunen prioriterar att först slutföra
utredningarna. Försvarsmakten avser göra en rimlighets- och skälighetsbedömning för förslaget med övertäckning.
Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-07-30.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-26

§ 88
Yttrande över remiss - Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap (TEF/2019:155)
Beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens yttrande som sitt
eget.
Sammanfattning

Tekniska förvaltningen ser positivt på idéburet offentligt partnerskap men
ser inte i dagsläget det som aktuellt inom nämndens område.
Ärendet

Botkyrka kommun önskar i högre utsträckning använda idéburet offentligt
partnerskap (IOP) som samarbetsform i relation till idéburen verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har med stöd av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP). Riktlinjerna svarar mot ett behov av sammanhållen riktning i kommunen kring hur initiativ om en överenskommelse av
idéburet offentligt partnerskap ska hanteras.
Tekniska nämnden har fått styrdokumentet riktlinjer för idéburet offentligt
partnerskap på remiss för att lämna synpunkter på 1. riktlinjer idéburet offentligt partnerskap (IOP) i dess helhet och 2. på vilket sätt ser ni att riktlinjerna kan bli ett stöd för fördjupad samverkan med idéburen sektor?
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-08-12.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-26

§ 89
Anmälningsärenden (TEF/2019:151, TEF/2019:142,
TEF/2019:141, TEF/2019:80, TEF/2019:34, TEF/2018:306,
TEF/2016:167)
Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar.
Handlingar

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-06-03, § 109, revidering av
kommunstyrelsens delegationsordning (TEF/2019:141).
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-06-03, § 110, genomlysning av
projekt Allégården (TEF/2018:306).
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-06-03, § 112, revidering av mötes- och resepolicy för Botkyrka kommun (TEF/2019:142).
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-06-03, § 116, svar på revisionsskrivelser – Granskning av kommunens investeringsstyrning och lokalförsörjning samt Långsiktig och strategisk lokalförsörjning inom äldreomsorg
och LSS (TEF/2019:34).
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-06-18, § 84, svar på motion Bygg en simhall i Tullinge (TUP) (TEF/2016:167).
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-06-18, § 91, delårsrapport 1
2019 – Kommunen (TEF/2019:151).
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-06-18, § 93, idrottsprogram för
Botkyrka 2020 – 2024 (TEF/2019:80).
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-26

§ 90
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
2019-08-07.
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-26

§ 91
Teknik- och fastighetsdirektören informerar
Beslut

1. Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
2. Tekniska nämnden upphäver sitt beslut 2019-01-21, § 5, om studiedag
den 24 september och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med tid och upplägg för studiedag.
Ärendet

Mikael Henning, teknik- och fastighetsdirektör, informerar om tiden på tekniska förvaltningen sedan han började i juni.
Frank Renebo, fastighetschef, informerar om läget med Samariten, förlikningsförhandlingar pågår. Nya hissar i kommunhuset installeras i januari
2020 och före- och efterbilder visas från feriepraktikanternas arbete under
sommaren.
Frank informerar också om planer för tekniska nämndens studiedag den 24
september.
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Tekniska nämnden
2019-08-26
S ÄR S K ILT Y T T R AN D E

Tekniska nämndens yttrande till mål och budget 2020
med plan 2021–2023 (TEF/2019:163)
I samband med kommunfullmäktiges behandling av mål och budget för 2020
kommer Vänsterpartiet att presentera ett eget budgetförslag. Vi avstår därför
från att delta i detta beslut.
I ärendet framgår att förvaltningen planerar att lägga ut städobjekt på externa
utförare istället för att behålla dem i egen regi. Vänsterpartiet anser att det är
en dålig åtgärd, främst för att kommunen får sämre kontroll över städpersonalens arbetsvillkor. Det är också tveksamt om privatiseringar leder till så
stora besparingar som ofta hävdas.

Jenny Karinsdotter Granqvist (V)

Tekniska nämnden
2019-08-26
S ÄR S K ILT Y T T R AN D E

Effektiviseringsåtgärder 2020 (TEF/2019:180)
Vänsterpartiet är kritisk till det hårda besparingstryck som kommunens förvaltningar är satta under av den politiska majoriteten i Botkyrka. Exakt hur
vi vill mildra dessa nedskärningar kommer att presenteras i ett eget budgetförslag från Vänsterpartiet i samband med att mål och budget för 2020 behandlas i kommunfullmäktige. Vi avstår därför från att delta i detta beslut.

Jenny Karinsdotter Granqvist (V)

Tekniska nämnden
2019-08-26
S ÄR S K ILT Y T T R AN D E

Plan för effektivisering av central organisation 2020–
2023 (TEF/2019:175)
Vänsterpartiet är kritisk till det hårda besparingstryck som kommunens förvaltningar är satta under av den politiska majoriteten i Botkyrka. Exakt hur
vi vill mildra dessa nedskärningar kommer att presenteras i ett eget budgetförslag från Vänsterpartiet i samband med att mål och budget för 2020 behandlas i kommunfullmäktige. Vi avstår därför från att delta i detta beslut.

Jenny Karinsdotter Granqvist (V)

Tekniska nämnden

Särskilt yttrande
2019-08-26

Ärende 11 Förlikning med Expandia angående avbeställning förskolan Duvan, Alby
Enligt tjänsteskrivelsen så var det i samband med delårsbokslut 1 2018 som Utbildningsnämnden
ville ha utökad beställning och fler paviljonger beställdes därför av entreprenören. Dessa
avbeställdes redan 23/10 2018 efter ny befolkningsprognos.
Vi har tidigare riktat kritik mot Utbildningsnämndens dåliga styrning och nu kan konstatera att det
är ett rent slöseri av skattepengar. Förlikningen medför att kommunen tvingas betala 2,4 miljoner
kronor för absolut ingenting. Detta motsvarar ungefär två lärartjänster ett år, pengar som istället
betalas ut till ett privat företags rena vinst.
Denna kostnad borde dessutom inte hamna på Tekniska nämnden utan Utbildningsnämnden.
Per Börjel (TUP)

Andrei Ignat (M)

