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Plats och tid

Kommunalhuset, plan 4, Stange 2:3, kl 16:00-16:51

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Mattias Jansson (kommundirektör), Jakob Etaat (kanslichef), Johan
Westin (ekonomichef), Anders Kuylser (verksamhetsutvecklare),
Sara Hultqvist (kommunsekreterare), Jesper Dahl (kommunsekreterare), Johannes Svensson (pol.sek), Linnea Stevander (pol.sek), Carl
Widercrantz (pol.sek), Carl Baker (pol.sek)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Myrna Persson (MP)
Stefan Dayne (KD)
Kommunalhuset, plan 4, 2018-10-19

Sekreterare

Paragrafer

191 - 209

Jesper Dahl

Ordförande

Ebba Östlin (S)

Justerare

Myrna Persson (MP)

Stefan Dayne (KD)

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

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-08

Anslaget den

Nedtas den

2018-10-19

2018-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, plan 4
Underskrift

_________________________
Jesper Dahl
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§ 191
Kommunstyrelsens delårsrapport 2 2018 (KS/2018:441)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 2018 för kommunledningsförvaltningen.
2. Kommunstyrelsen godkänner att medel som tilldelats kommunstyrelsen
för översyn av nämndorganisationen inför mandatperiod (UNO) 20182022 kvarstår under 2018 för genomförande av uppdrag som inte slutförts. Kvarvarande medel uppgår till 200 tkr.
3.

Kommunstyrelsen godkänner att investeringsmedel från kommunstyrelsens befintliga investeringsram används till etablering av nya arbetsplatser och ombyggnation av konferensrum till arbetsplatser till följd av utökning av antalet resurser kopplat till SKL-projektet för arbete med
ökad frisknärvaro (KS/2017:313) samt på grund av arbetsplatsbrist på
upphandlingsenheten och inrättande av nya arbetsplatser för kommunens förtroendevalda. Investeringsutgiften uppgår till drygt 180 tkr.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att investeringsutgiften tas på
budgeten för IT-infrastruktur som prognostiserar ett överskott vid årets
slut med 2,0 mnkr.

4. Kommunstyrelsen beslutar om överföring av medel för Tillväxt Botkyrka till kommunstyrelsen, avseende perioden maj till december 2018
med 3,3 mnkr, i enlighet med beslut (KS/2017:683) och kommunens
Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar under perioden januari till augusti ett överskott
mot budget med 14,7 mnkr och prognosen för helåret 2018 är ett överskott
med 5,6 mnkr. Den främsta orsaken är bland annat lägre kostnader för personal till följd av vakanser samt på förskjutning i tidplan för de projekt som
avser arbetet med kommunens verksamhetssystem. Investeringsutgifterna
för perioden uppgår under januari till augusti till 2,1 mnkr. Prognosen för
helåret är att investeringsutgifterna understiger budget med 11,2 mnkr. Även
här handlar det om förskjutning i tidplan.
Kommunstyrelsen har 14 nämndmål år 2018. Av dessa är bedömningen att
fem (åtta i delårsrapport 1) har en god måluppfyllelse, sex (fem i delårsrapport 1) har en godtagbar måluppfyllelse samt att två inte uppfyller nämndmålen. För ett nämndmål kan ingen bedömning göras på grund av avsaknad
av uppsatt målvärde 20181.

1

Avser nämndmål 7:3a Kommunstyrelsens medarbetare reser mer klimatsmart. Ett målvärde för det målsatta måttet
kommer att sättas utifrån resultat av insamlat statistik för medarbetarnas resvanor. Mätning har gjorts och sammanställning väntas finnas tillgängligt under hösten 2018, varpå ett målvärde för år 2019 kommer att sättas.
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201809-14.
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§ 192
Kommunens delårsrapport 2 2018 (KS/2018:540)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 1 för perioden januari
– april 2018 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 4,5 miljoner kronor för markarbeten vid Botkyrka Cricketanläggning från tekniska nämnden till
kultur- och fritidsnämnden.
3. Kommunfullmäktige medger att kultur- och fritidsnämnden får tidigarelägga investeringen på 2 miljoner kronor för idrottsutrustning till cricketanläggningen till 2018 istället för 2019. Anslaget finansieras genom
ökad upplåning.
4. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 750 000 kronor för ombyggnation av Fittja föreningshus från tekniska nämnden till kultur- och
fritidsnämnden.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
5. Kommunstyrelsen beslutar medge socialnämnden 21,5 miljoner i tilläggsanslag för att finansiera nämndens ökade kostnader till följd av att
Migrationsverket sänkt sina ersättningsnivåer för ensamkommande barn
och unga. Anslaget finansieras genom avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.
6. Kommunstyrelsen beslutar medge socialnämnden 5,3 miljoner kronor i
tilläggsanslag för att täcka kostnader för kommunens modulbostäder i
Brankbrink och Tumba och som inte täcks av hyresintäkter. Anslaget
finansieras genom avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.
7. Kommunstyrelsen beslutar medge arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 1,6 miljoner kronor i tilläggsanslag för att kompensera
nämnden för ökade kostnader på grund av rättighetslagstiftningen inom
vuxenutbildningen. Anslaget finansieras genom avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.
8. Kommunstyrelsen beslutar medge kommunstyrelsen 830 000 kronor i
tilläggsanslag för att utöka 2018 års bidrag till Mångkulturellt centrum.
Medlen ska användas till att återställa det egna kapitalet till 3 miljoner
kronor. Anslaget finansieras genom avsatta medel till kommunstyrelsens
förfogande.
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Reservation

Samtliga ledamöter för (M) och (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning

Uppföljningen av kommunfullmäktiges 13 utvecklingsmål har endast kunnat göras i begränsad omfattning eftersom bland annat brukar-, medborgaroch medarbetarundersökningar inte är genomförda eller färdigställda vid
denna tid på året.
Kommunens resultat för perioden januari – augusti är positivt med 173 miljoner kronor. Prognosen för året innebär ett resultat på 50,6 miljoner kronor,
vilket är 61,4 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på minus
10,8 miljoner kronor. Balanskravsresultatet beräknas till 46,5 miljoner kronor.
Sammantaget räknar nämnderna med ett negativt utfall på 23,9 miljoner
kronor jämfört med budget. De gemensamma posterna lämnar ett överskott
mot budget på 48 miljoner kronor.
Årets skatter och generella statsbidrag ökar med 3 procent jämfört med
2017. Prognosen för året är något lägre än budget, vilket beror på lägre befolkningstillväxt än planerat.
Finansnettot beräknas ge ett positivt utfall på 37 miljoner kronor och ett
överskott mot budget på 41 miljoner kronor. Detta beror framförallt på
minskade räntekostnader, utdelning från Södertörns Energi AB och pensionsavkastning.
Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 294 miljoner. Enligt
nämndernas bedömningar kommer investeringarna att uppgå till omkring
610 miljoner för hela 2018 vilket är betydligt högre än investeringarna under de senaste åren.
Kommunens upplåning beräknas öka med drygt 300 miljoner kronor under
2018.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201809-25.
Yrkande

Stina Lundgren (M) och Kia Hjelte (M) lämnar ett avslagsyrkande, bilaga.
Anders Thorén (TUP) ansluter till Stina Lundgrens (M) och Kia Hjeltes (M)
avslagsyrkande.
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Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslagets beslutssats ett
till och med sju under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslagets beslutssats åtta
mot Stina Lundgrens (M) och Kia Hjeltes (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

6[30]

YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2018-10-08
Ärende 192 Delårsrapport 2 2018 (KS/2018:540)
Vi ställer oss direkt avvisande till att medge tilläggsanslaget till Mångkulturellt Centrum. Det
är inte skattekollektivets uppgift att kompensera centret för att det inte mäktar med att
generera tillräckliga intäkter (och därigenom få stora underskott, som i sin tur har urholkat det
egna kapitalet). MKC kommer inte heller i år att vara i närheten av det budgeterade
överskottet på 659 740 kronor, ett överskott som var tänkt att användas för att återställa det
egna kapitalet. MKC bör snarare se över sin egen kostnadsbild och förslagsvis justera
personalkostnaderna för att få en ekonomi som ökar möjligheterna att kunna generera en
budget i balans under de närmaste åren.
I Utbildningsnämnden är det samma skolor som uppvisar ett underskott, precis som att det är
samma skolor som år efter år ligger i botten när det gäller skolresultaten och
behörighetsgraderna.
När det gäller underskottet för Subtopia (under UBAB) härrör detta sig mycket till att
kommunen har stängt av den stora grusade besöksparkeringen (mittemot den blåa armen).
Märkligt nog görs det undantag vid Alby Moskés sammankomster. Detta problem behöver
snarast få en lösning. Ytan borde kunna avgiftsregleras, för såväl boende, besökare till klustret
och andra. På sätt kan man lättare komma åt den problematiken som fanns kring ytan tidigare.
Det är för oss tveksamt om investeringen i en cricketplan (för 9+2 Mkr) är den mest
angelägna att göra, sett till det eftersatta behovet på andra håll i kommunen. Vidare ställer vi
oss undrande till hur läktaren går in under ”inventarier”.
Det ser även ut som att kommunen inte kommer att mäkta med att genomföra hela den för
helåret budgeterade investeringsvolymen.
Vi har i ett tidigt skede, i olika sammanhang, pekat på att rivning av Allégården och
nybyggnation på annan plats skulle vara att föredra. Då hade vi kunnat använda tomten till
exempelvis bostäder istället. För varje ny tur och fördyrande av det hela ser vi ut att få mer
rätt, även sett till slutlig totalkostnad.
Det kan vidare enkelt konstateras att Socialnämndens utstickande (prognosticerade)
underskott i huvudsak härrör från kostnader kopplade till effekter av det nationella
flyktingmottagandet.
Den högst marginella ökningen i valdeltagandet bör nog inte betecknas som en framgång,

med tanke på vilka resurser kommunen lägger på att öka valdeltagandet. Därtill kvarstår vår
skepsis mot valinformatörerna, inte minst i ljuset av Uppdrag Granskning.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

inte medge tilläggsanslaget till Mångkulturellt Centrum

Stina Lundgren (M)

Kia Hjelte (M)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-08

§ 193
Redovisning och förlängd beredningstid för motioner
(KS/2018:155)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2018-10-08 och ger
följande motioner förlängd beredningstid till och med 2019-04-30.
Beteckning

Datum

Ärendebeskrivning

KS/2012:550 2012-12-13 Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för
Tullinge respektive övriga Botkyrka (TUP)
KS/2014:402 2014-06-17 Verka för en försäljning av hela eller delar av fjärrvärmeproduktionen (M) och (L)
KS/2014:727 2014-11-27 Uppmärksamma 100-årsminnet av folkmordet på kristna
(KD)
KS/2015:80 2015-01-29 Bolagisera och sälj Hangaren (M), (KD), (L) och (C)
KS/2015:83 2015-01-29 Problemet med vissa hundar och dess ägare (M)
KS/2015:84 2015-01-29 Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra
grustag (M)
KS/2015:120 2015-01-29 Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD)
KS/2015:235
KS/2015:263
KS/2015:266
KS/2015:699
KS/2015:702
KS/2016:137

2015-03-26
2015-03-26
2015-03-26
2015-10-22
2015-10-22
2016-02-25

Närodlat i Botkyrka kommun (SD)
Mer effektiva medborgarkontor (M)
Tillfälliga bygglov för modulbostäder (M)
Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringen (M)
Uppdatera utanförskapsrapporten (M)
Kommunen måste investera i klimatomställning istället för i
olje-bolag (V)
KS/2016:251 2016-04-28 Myndighetspost (C)
KS/2016:341 2016-04-28 Knyt samman Norra Botkyrka, däcka över E4/E20 (L)
KS/2016:362 2016-04-28 Gröna obligationer (L)
KS/2016:479 2016-06-21 Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns
Fjärrvärme AB (KD)
KS/2016:491 2016-06-21 Omförhandla ”specialavtalen” med Folkets hus (M)
KS/2016:496 2016-06-21 Fördela annonseringen på båda lokaltidningarna (M)
KS/2016:708 2016-10-27 Bygg en simhall i Tullinge (TUP)
KS/2016:737 2016-10-27 Mer frukt i våra parker (C)
KS/2016:809 2016-12-15 Ta fram rutiner för förebyggande av smittskyddsarbete och
rutiner för hur man hanterar ett utbrott av smittsam sjukdom
på kommunens samtliga arbetsplatser (M)
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KS/2017:55 2017-01-26 Lämna Mälardalsrådet (SD)
KS/2017:280 2017-04-27 Utred i vilken omfattning organisationen Islamic Relief har
besökt Botkyrka kommuns verksamheter (SD)
KS/2017:426 2017-06-20 Förvärva, sanera och exploatera attraktiv mark (TUP)
KS/2017:562 2017-09-28 Stärk närdemokratin – inför kommundelsnämnder (TUP)
Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 32, ska kommunstyrelsen två
gånger varje år, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka
motioner som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en sammanställning
över det totala antalet motioner samt antalet motioner som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017 och 2018 års återrapporteringstillfällen:

Antal motioner som beviljades förlängd beredningstid vid återrapporteringstillfället
Antal obesvarade motioner vid återrapporteringstillfället

April
2016
46

Oktober
2016
45

April
2017
26

Oktober
2017
37

April
2018
28

Oktober
2018
26

81

89

63

60

47

41

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201809-13.
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§ 194
Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag (KS/2018:155)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2018-10-08 och ger
följande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2019-0430.
Beteckning Beskrivning
KS/2014:552 Kommunen ska be om tillåtelse innan man skickar ut sms
till medborgare
KS/2014:568 Renare och snyggare Botkyrka med hjälp av civilsamhället
KS/2014:632 Önskan om att Botkyrka kommun finansierar fiberoptiska
kablar för dataöverföring
KS/2014:766 Gör området runt Tumba Idrottshus till en rökfri zon
KS/2015:384 Inrätta ett Ericsson-museum i Hågelby
KS/2016:353 Förbud mot smällare och raketer i Botkyrka kommun i privat regi
KS/2016:564 Internethastigheten utökas på landsbygden i Botkyrka
KS/2016:652 Gör röda stugan till sommarcafé mitt emot Tullinge strand
60
Botkyrka behöver en handlingsplan för hur självmorden ska
KS/2017:385 minska
KS/2017:473 Badplatsen och bryggan vid Solvägen, Tullinge Strand
KS/2017:505 Förslag om farthinder på Harbrovägen
Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33, ska kommunstyrelsen två
gånger varje år, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en sammanställning över det totala antalet medborgarförslag samt antalet medborgarförslag som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017 och 2018 års återrapporteringstillfällen:
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Antal medborgarförslag som
beviljades förlängd beredningstid vid
återrapporteringstillfället
Antal obesvarade medborgarförslag vid
återrapporteringstillfället

April
2016
24

Oktober
2016
19

April
2017
15

Oktober
2017
18

April
2018
11

Oktober
2018
11

100

64

80

49

83

50

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201809-13.
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§ 195
Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige (KS/2018:562)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige har tagit del av uppdragsrapporteringen.
2. Kommunfullmäktige anser följande uppdrag slutförda:
KS/2011:394, KS/2014:262, KS/2014:736, KS/2014:246, KS/2016:670, KS/2016:666,
KS/2017:323, KS/2017:607, KS/2017:96, KS/2018:1, KS/2017:225, KS/2018:192 (uppdrag 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95), KS/2018:383, KS/2014:612,
KS/2016:336, KS/2016:90, KS/2017:630, KS/2017:620.

Sammanfattning

I samband med att kommunens delårsrapport upprättas har förvaltningen
även sammanställt en redogörelse över samtliga lämnade uppdrag från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bifogad redogörelse, vid redovisningstillfället, innehåller totalt 110 uppdrag. Av redogörelsen framgår det
huruvida uppdragen är slutförda eller om fortsatt arbete pågår.
De uppdrag som anses slutförda är grönmarkerade i bifogad redogörelse och
förvaltningen föreslår därmed att kommunfullmäktige anser uppdragen slutförda.
Förvaltningen har som ambition att föra in kvarstående uppdrag som inte
slutredovisas vid detta tillfälle i kommunens nya system för beslutstöd.
Denna åtgärd avser förenkla uppföljning och återrapportering av lämnade
uppdrag. Genom att använda oss av systemet för beslutstöd skapas en tydligare struktur samt kommer det vara enklare att få en överblick över samtliga
nämnders uppdrag och uppdragens status.

Totala andelen uppdrag
110

Andel genomförda uppdrag
28

Andel kvarvarande uppdrag
82

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201809-24.
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§ 196

Tillbakatagande/återtagande av planuppdrag för Hallunda
4:33 och 4:34 (KS/2018:576)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att avskriva uppdraget om att ta fram en
detaljplan för Hallundaskolan med en sporthall på del av fastigheterna
Hallunda 4:33 och 4:34.
Sammanfattning

Syftet med detaljplaneuppdraget är att pröva möjligheten att uppföra en ny
högstadieskola med sporthall inom del av fastigheterna Hallunda 4:33 och
4:34. Skolan som prövas är en skola för 570 elever.
Föreslagen lokalisering är öster om den befintliga Brunnaskolan i Hallunda.
Området är beläget med närhet till Botkyrkaleden i norr samt E4/E20 i öster.
Under planprocessen har det framkommit att lokaliseringen inte är lämplig
ur bullersynpunkt. Både det aktuella området och närområdet är bullerutsatt
från vägtrafiken och riktvärdena för buller överskrids trots omfattande
bullersänkande åtgärder. Förvaltningens bedömning är att en lokalisering av
en skola på platsen inte kan bedömas som lämplig och att uppdraget därför
bör avslutas. Med anledning av detta har utbildningsförvaltningen gått
vidare med att söka bygglov för en ny skola inom Brunnaskolans fastighet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201808-27.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2018-09-25, § 323.
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§ 197

Slutrapport exploateringsprojekt Östliden 9144
(KS/2018:577)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner slutrapport om exploateringsprojekt
9144 Östliden.
Sammanfattning

Projektet startades 2005 och genomförandet har dragits ut på tiden dels på
grund av att detaljplanen överklagades samt att samordning med Trafikverket skulle ske. När detaljplanen vann lagakraft 2009 var det lågkonjunktur
vilket gjorde att HSB avvaktade igångsättning och som senare resulterade i
att halva området såldes till NCC. Totalt går exploatering och investering i
allmänna platser med ett underskott om ca - 1,6 miljoner kronor (Mkr)
(budgeterat – 1,5 Mkr) medan va-delen går med ett överskott på ca + 3,5
Mkr (budgeterat + 2,0 Mkr)
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201809-05.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2018-09-25, § 315.
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§198

Ny taxa för plan-, och bygglov och geografisk information
(KS/2018:578)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer ny taxa för plan, bygglov och geografisk
information.
2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2019,
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att årligen
justera handläggningskostnaden per timme med det av SKL framtagna
indexet Prisindex för kommunal verksamhet (PKV),
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att årligen
se över tidsuppskattningarna för att de ska motsvara den genomsnittliga
handläggningstiden för de olika ärendetyperna.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en ny taxa för bygglov,
anmälan om åtgärd, planbesked, geografisk information och kart- och mättjänster m.m. Detta arbete har baserats på en modell som bygger på den så
kallade självkostnadsprincipen. Den innebär att en handläggningskostnad
per timme räknats fram och den genomsnittliga kostnaden för varje typ av
ärende uppskattas så att kostnaden för handläggningen ska motsvara kommunens kostnader för densamma.
Tidsuppskattningar ska ge möjlighet att ge kommunen ersättning för de
timmar som läggs ned, och en framräknad handläggningskostnad per timme
ska täcka lönekostnader och övriga kostnader som kan hänföras till området.
Den nya taxan innebär både höjningar och sänkningar av avgifter men blir
med all sannolikhet mer rättvis då den motsvarar kostnaden för handläggningen av ärenden.
Taxan för geografisk information har sänkts ordentligt som en förberedelse
inför införandet av öppna data och simuleringar i Huddinge har visat att en
sänkning samtidig som komplicerade rabattstegar har tagits bort inte ger något intäktsbortfall.
En viktig målsättning i arbetet med den nya taxan har varit att den ska vara
lätt att förstå och tillämpa och det ska vara tydligt vilken avgift som gäller
för olika typer av åtgärder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201808-22.
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Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2018-09-25, § 312.
Protokollsanteckning

Att hålla taxetabellerna löpande uppdaterade och aktuella ser vi som en
självklarhet. Det nu aktuella förslaget med dess utformning och detaljerade
områden är rimligt lättnavigerat. Vad gäller de olika taxedelarna – avgiftssättningarna anser jag att några kan uppfattas som höga. T ex avgifterna för
bygglov – anmälan o l avseende stödmurar och altaner på en- och tvåfamiljsfastigheter anser jag vara för högt avgiftssatta med hänsyn till behövligt förvaltningsarbete och borde kunna begränsas till t ex halva beloppen.
Yngve RK Jönsson (M)
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§ 199
Förslag till ändring av Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut
och museums (Mångkulturellt centrum) stadgar
(KS/2018:247)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Förslag till ändring av Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och museums
stadgar § 1 punkterna 1–3 godkänns tillsammans med förvaltningens
förslag på ändringar.
2. Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och museum anmodas att ansöka
om tillstånd från Kammarkollegiet om ändring av § 1 punkterna 1–3 i
Mångkulturellt centrums stadgar.
Sammanfattning

Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och museum (Mångkulturellt centrum)
har på önskemål från kommunen kommit in med ett förslag till ändrade ändamålsbestämmelser i stadgarna. Detta eftersom de nuvarande ändamålsbestämmelserna i stadgarna bedöms ha ett ålderdomligt och daterat språk, som
inte stämmer väl med hur kommunen och stiftelsen arbetar med integration
och mångfaldsfrågor idag.
För att stiftelsen så långt som möjligt ska efterleva § 9 i stadgarna granskar
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige stiftelsens förslag till ändringar.
Det är mycket högt ställda krav för att få tillstånd från Kammarkollegiet att
ändra föreskrifter som avser stiftelsens ändamål. Förvaltningen har granskat
stiftelsens förslag till reviderade stadgar dels ur ett samhällsperspektiv och
dels ur ett juridiskt perspektiv.
Ur ett samhällsperspektiv har Botkyrka, Sverige och världen de senaste årtionden varit i en pågående övergång från industrisamhälle till informationssamhälle. Att kommunicera nyanserat och mångfacetterat kring migrationens roll i denna omvandling är centralt. Ursprungliga formuleringar i stiftelsens stadgar speglar en tid då invandring fortfarande betraktades som främmande. Sveriges demografi är förändrad sedan 1987. 30 år senare har vi en
situation där människor är första och andra generationens svenskar. En ny
generation svenskar är födda in i ett språkbruk och in i ett invandringsstigma som i praktiken ger sociala konsekvenser och låser dessa svenskars
livschanser. Hur vi använder språket och formulerar utmaningen är centralt.
Stiftelsens ursprungliga stadgar är idag för onyanserad för att möta stiftelsens avsikt i nutid, och mot stiftarens avsikt att bidra progressiv och konstruktiv i vår tids pågående samhällsomvandling.
Ur ett juridiskt perspektiv så måste stiftelsen alltid ägna sig åt områden som
faller inom den kommunala kompetensen, då stiftelsen har bildats av kommunen.
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I förslaget till nya stadgar står att stiftelsen ska vara en kunskapsinstitution.
Begreppet ”kunskapsinstitution” är dock ett vidare begrepp än endast museum och omfattar även universitet, högskolor och skolor,2 det vill säga områden som inte i alla delar omfattas av den kommunala kompetensen. För att
avgränsa stiftelsens verksamhet så att den endast kan omfatta sådant som inryms i den kommunala kompetensen föreslås att begreppet ”museum” kvarstår i stadgarna och läggs in i § 1 p. 3. Vidare föreslås att begreppet ”kunskapsinstitution” förenas med en avgränsning genom att ”kunskapsinstitution” följs av formuleringen: ”i form av ett forum och en plats som belyser
migrationsrelaterade fenomens historiska och nutida betydelse för Sverige
och det immateriella kulturarvet”. På så sätt blir det tydligt att stiftelsens
verksamhet inte omfattar kunskapsinstitutioner såsom universitet och högskolor, som faller utanför den kommunala kompetensen. Förvaltningen har
ytterligare några förslag till förändringar som framgår av kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201806-07.

2

Ny museipolitik, Betänkande av Museiutredningen, 2014/15, Stockholm, SOU 2015:89, ss. 52, 258, 293 och

Regeringens proposition
2016/17:116, Kulturarvspolitik, s. 63.
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§ 200
Revidering bolagsordning för AB Botkyrkabyggen
(KS/2017:416)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer reviderad bolagsordning för AB Botkyrkabyggen.
2. Reviderad bolagsordning för AB Botkyrkabyggen tillställs bolagen för
beslut vid bolagsstämma.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppmana styrelserna för AB Botkyrkabyggen att snarast sammankalla till en extra bolagsstämma.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26 § 86 att revidera bolagsordning
för AB Botkyrkabyggen och Botkyrkabyggen Holding AB.
Bolagsverket har den 2018-08-31 skickat ett föreläggande till AB Botkyrkabyggen och Botkyrkabyggen Holding AB att inkomma med kompletteringar. Vid eventuell ändring av bolagsordning är det kommunfullmäktige
som ska fatta beslut.
Mot bakgrund av det förslag på beslut, KS/2018:467, om att förändra koncernstrukturen i AB Botkyrkabyggen - där det föreslås att Botkyrkabyggen
Holding AB ska likvideras - kommer revidering av bolagsordning för Botkyrkabyggen Holding AB inte att lyftas till kommunfullmäktige igen.
Bolagen har i samråd med kommunledningsförvaltningen i Botkyrka kommun upprättat förslag till ändrad bolagsordning för AB Botkyrkabyggen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201809-14.
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§ 201
Nytt revisionsreglemente och revidering av arbetsordning
för kommunfullmäktige (KS/2018:372)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Förslag till nytt Revisionsreglemente antas.
2. Förslag till revideringar av arbetsordning för kommunfullmäktige antas.
Sammanfattning

Den nya kommunallagen (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och
har inneburit ett helt nytt kapitel avseende kommunernas revision. Med anledning av de rättsliga förändringarna behöver kommunen revidera det
gamla Revisionsreglementet och anta ett nytt i enlighet med bifogat förslag.
Kommunen behöver även göra vissa ändringar i kommunfullmäktiges
(fullmäktige) arbetsordning.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201805-14.
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§ 202
Svar på medborgarförslag - Inrätta ett kulturreservat vid
Göta landsväg, Hammarby och Botkyrka kyrka
(KS/2017:746)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-19, § 264, mottogs medborgarförslaget: Inrätta ett kulturreservat vid Göta landsväg, Hammarby och
Botkyrka kyrka. Kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden
uppdrogs att yttra sig över förslaget. Förslagsställaren anför i sitt medborgarförslag att det ska bildas ett kulturreservat som ska omfatta området
kring Hammarby gård, Botkyrka kyrka och Göta landsväg.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2018-05-03, § 38.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201802-16.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2018-04-10, § 131.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-20.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget med hänvisning
till att föreslaget område redan har ett särskilt skydd eftersom hela miljön
ingår i ett riksintresse för kulturmiljövården.
Området som föreslås som kulturreservat är ett av fem i Botkyrka kommun,
som av Länsstyrelsen är utpekade som Riksintresse för kulturmiljövård enligt Miljöbalken 3 kap. 6§. Då ett Riksintresse för kulturmiljövården utgör
ett starkare skydd av kulturmiljön än ett av kommunen inrättat kulturreservat kan ge, anser samhällsbyggnadsnämnden att medborgarförslaget bör avstyrkas.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201809-26.
Protokollsanteckning

Robert Aslan (S) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat bifall till ordförandeförslaget.
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§ 203
Yttrande - Revidering av reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda (KS/2018:178)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till nytt arvodes- och
ersättningsreglemente till förtroendevalda.
Ärendet

Av 5 kap. 28 § kommunallagen (2017:725) framgår att styrelsen ska ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller fullmäktigeberedning. Styrelsen ska också lägga fram förslag till beslut, om
ingen annan instans inte redan gjort det.
Kommunfullmäktiges presidium har berett föreliggande förslag om revidering av reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Kommunstyrelsen ges nu möjlighet att yttra sig över förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium redogör för ärendet i ordförandeförslag
2018-10-01.

21[30]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-08

§ 204
Delrapportering av kommunledningsförvaltningens aktivitetsplan jämlikt Botkyrka och värdegrunden (KS/2018:528)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens delrapportering av aktivitetsplanen för nämndens verksamheter.
Sammanfattning

Alla nämnder har fått i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet
av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. En första delrapportering
till kommunfullmäktige görs vid samma tidpunkt som redovisning av delår
2 samt en slutredovisning vid samma tidpunkt som redovisning av årsredovisning 2018.
Utgångpunkten och ambitionen för kommunledningsförvaltningen är att
förverkligandet av styrningen integreras i ordinarie styrsystem, exempelvis i
verksamhetsplan och förvaltningens riktlinje för kompetensförsörjning.
Revidering av aktivitetsplanen sker i samband med planeringen av förvaltningens verksamhetsplan 2019 med avsikt att aktivitetsplanen integreras i
verksamhetsplanen 2019.
Kommunledningsförvaltningens aktivitetsplan för att förverkliga värdegrunden och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka är långsiktig
(2018-2021), men fokus ligger på aktiviteter 2018.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201809-11.
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§ 205
Återrapportering av uppdrag - Utred förutsättningarna för
bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb
(KS/2015:22)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner utredningen och anmäler ärendet till
kommunfullmäktige.
Sammanfattning

På kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29 § 19, inkom en motion:
Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb. När motionen slutbehandlades i kommunfullmäktige 2016-06-21, § 145, gavs kultur- och fritidsnämnden i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb.
På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden anlade kultur- och fritidsförvaltningen under 2016 återvunnet konstgräs på en bollplan vid Parkhemsskolan.
Den nya konstgräsplanen ligger endast 400 meter från Parkhemsgården.
Bollplanen vid Parkhemsskolan uppfyller önskemålen i motionen till kommunfullmäktige, då den har skolnära placering och inte är möjlig att boka
för organiserade aktiviteter, utan är avsedd för spontanidrott. Där kan besökare på Parkhemsgårdens verksamhet med fördel bedriva bollspel under fritidsgårdens öppettider.
Den nya konstgräsplanen anlades efter att uppdraget gavs av kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsförvaltningen anser i och med detta att uppdraget
att utreda förutsättningarna för bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens
fritidsklubb är fullgjort.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2018-09-04, § 76.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201809-25.
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§ 206
Firmatecknare 2018 – ändring (KS/2017:774)
Beslut

1.

Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna kommunens firma:
kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin
eller, vid hennes förfall, kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Gabriel Melki
eller, vid förfall för de ovannämnda,
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Stina Lundgren
i förening med en av följande personer:
kommundirektör Mattias Jansson
ekonomichef Johan Westin
kanslichef Jakob Etaat
avdelningschef Elif Koman André

2.

Kommunstyrelsen bemyndigar kommunens förvaltningschefer att
teckna kommunens firma i fråga om löpande förvaltningsåtgärder inom
den egna förvaltningens verksamhetsområde.
Respektive förvaltningschef ska kunna delegera delar av denna behörighet till underställd personal under förutsättning av att en tydlig avgränsning av berörda personers behörighet och befogenhet görs.
Hyreskontrakt ska undertecknas av fastighetschef Frank Renebo, förvaltningschef för tekniska förvaltningen Åsa Engwall eller ekonomichef Johan Westin.

3.

Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mattias Jansson och
ekonomichef Johan Westin att var för sig underteckna borgensförbindelser och leasingkontrakt.

4.

Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och
derivatkontrakt. Därutöver har kommundirektören rätt att genom delegationsbeslut utse ytterligare personer som kan underteckna denna typ
av avtal.

5.

Kommunstyrelsen bemyndigar mark- och exploateringschef Antonio
Ameijenda, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Carina Molin och kommundirektör Mattias Jansson att var för sig underteckna avtal som reglerar genomförande av exploateringsprojekt
såsom exploateringsavtal samt marköverlåtelse- och genomförandeavtal, samt underteckna köpehandlingar och andra överlåtelse- eller upplåtelseavtal avseende fast egendom.
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6.

Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att
teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro,
bankgiro och bankkonton:
kommundirektör

Mattias Jansson

ekonomichef

Johan Westin

kanslichef

Jakob Etaat

finansansvarig internbanken

Mattias Rensfeldt

ekonomikonsult

Susanna Brenander

redovisningschef

Alexandra Leijonhufvud

redovisningsekonom

Jeanette Sätterqvist

ekonomikonsult

Irina Järvinen

ekonomiassistent

Suzana Milosavljevic

ekonomiassistent

Marie Björklund

ekonomiassistent

Lilva Sahin

systemcontroller

Bo Ek

ekonomiassistent

Carina Friborg

controller

Annette Ödalen

redovisningsekonom

Jennifer Hultberg

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens bankfack.
Redovisningschef Alexandra Leijonhufvud, eller den hon utser, ges rätt
att underteckna deklaration för mervärdeskatt.
Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 13, ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.
Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid
behov.
Följande ändring är gjord sedan tidigare beslut 2018-04-11:

25[30]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-08

Punkt 6: Alexandra Leijonhufvud har tillträtt som redovisningschef från och
med 2018-07-23.
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§ 207
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2018:14)
Beslut

1. Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2018-11-30
Ersättare efter Junaid Nawaz Chaudhry (S)
Sammanfattning

Inga nya avsägelser har inkommit.
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§ 208
Anmälningsärenden (KS/2018:10)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 augusti 2018, dnr KS/2018:16.
SKL – Överenskommelse om ökad digital kompetens för förtroendevalda
och tjänstemän, dnr KS/2018:10.
Minnesanteckningar från investeringsrådet 2018-06-14 och 2018-09-20, dnr
KS/2018:62.
Protokoll från AB Vårljus 2018-06-19, dnr KS/2018:75.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2018-09-14, dnr
KS/2018:28.
Protokoll från Södertörns Energi AB 2018-09-19, dnr KS/2018:284.
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2018-09-27, dnr
KS/2018:29.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2018-10-03, dnr
KS/2018:15.
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§ 209
Delegationsärenden (KS/2018:11)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattats med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen.
Finansansvarig Internbanken

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för
perioden 2018-08-01—2018-08-31, dnr KS/2018:17.
Kommunstyrelsens ordförande

Sponsring – Tumbakicken ”Ett rött kort mot rasism”
(beslut 2018-09-17, dnr KS/2018:469).
Kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen 2018-09-21—2018-09-28
(beslut 2018-09-04, dnr KS/2018:12).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för utbildningsförvaltningen 2018-09-21
(beslut 2018-09-05, dnr KS/2018:12).
Förordnande av tillförordnad biträdande förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen 2018-10-01—2018-12-31
(beslut 2018-09-11, dnr KS/2018:12).
Beslutsattestant för ansvar 13111000, 13111200, 13115100-13115500,
13121100 från 2018-10-01 till 2018-12-31
(beslut 2018-09-11, dnr KS/2018:91).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen 2018-09-24—2018-09-28
(beslut 2018-09-12, dnr KS/2018:12).
Förordnande av tillförordnad biträdande kommundirektör
2019-01-01—2019-01-06
(beslut 2018-09-20, dnr KS/2018:12).
Organisering av enheten trygghet och säkerhet från 2019-01-01
(beslut 2018-09-27, dnr KS/2018:180).
Anställning av säkerhetschef, heltid, från 2019-01-01
(beslut 2018-09-28, dnr KS/2018:315).
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Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för tekniska
förvaltningen 2018-10-05—2018-10-09
(beslut 2018-10-01, dnr KS/2018:12).
Förordnande av tjänsteförrättande kommundirektör
2018-11-08—2018-11-19
(beslut 2018-10-03, dnr KS/2018:12).
Beslutsattestant för 10000000-99999999 under tiden
2018-11-08—2018-11-19
(beslut 2018-10-03, dnr KS/2018:91).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen 2018-10-29—2018-10-30 och 2018-11-02
(beslut 2018-10-05, dnr KS/2018:12).
Anställning av biträdande kommundirektör från 2019-01-07
(beslut 2018-10-08, dnr KS/2018:509).
Beslutsattestant för ansvar 13112400 från 2018-10-08
(beslut 2018-10-08, dnr KS/2018:91).
Förlängning av leasingavtal med ATEA Finance AB till och
med 2019-01-31
(beslut 2018-10-08, dnr KS/2013:273).
Enhetschefen för kommunarkiv och registratur

Anställning av visstidsanställd arkivarie 2018-07-18—2019-03-03
(beslut 2018-08-31, dnr KS/2018:856).
Anställning av förvaltningsledare till enheten kommunarkiv och registratur
(beslut 2017-09-01, dnr KS/2017:482).
Tf bitr förvaltningschefen

Förordnande av tillförordnad enhetschef för samordnings- och
utvecklingsenheten 2018-10-01—2018-12-21
(beslut 2018-09-28, dnr KS/2018:12).
Beslutsattestant för ansvar 13111200 från 2018-10-01 till 2018-12-21,
(beslut 2018-09-28, dnr KS/2018:91).
Beslutsattestant för ansvar 13114400
(beslut 2018-09-26, dnr KS/2018:91).
Kanslichefen

Förordnande av tjänsteförrättande enhetschef för kommunarkiv och
registratur 2018-10-06—2018-12-31
(beslut 2018-09-28, dnr KS/2018:12).
Revidering av tjänstetitlar för kommunarkivarie/enhetschef samt arkivarie
på enheten för kommunarkiv och registratur
(beslut 2018-09-28, dnr KS/2018:581).
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16:00-16:51
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Östlin Ebba, ordf
Melki Gabriel, 1:e v ordf
Lundgren Stina, 2:e v. ordf
Ros Inger, led
Köse Serkan, led
Ksiazkiewicz Emanuel, led
Hjelte Kia, led
Vakant, led
Persson Myrna, led
Thorén Anders, led
Granberg Östen, led
Einarsson Mats, led
Dayne Stefan, led
Aziz Youbert, ers
Aslan Robert, ers
Lund Tuva, ers
Westberg Olle, ers
Ekman Marcus, ers
Ingren Lena, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Baker Jimmy, ers
Sherif Yosra Yasmin, ers
Lindqvist Sebastian, ers
Carlson Pia, ers
Johansson Lars, ers
Steffens Robert, ers

S
S
M
S
S
S
M
MP
MP
TUP
SD
V
KD
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare M
Ersättare M
Ersättare MP
Ersättare SD
Ersättare V
Ersättare L
Ersättare C

Datum: 2018-10-08, bilaga
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NR

ÄRENDE
NR
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JA
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X
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X
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Anders Thorén (TUP) §§ 190-193, Robert Steffens (C) §§ 194-209
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Yasmin Yosra Sherif (MP)

NEJ

NEJ

