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Beslutande

Kommunalhuset plan 2, Stange, kl 16:00-17:10
Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Mattias Jansson (kommundirektör), Johan Westin (ekonomichef)
Jakob Etaat (kanslichef), Johannes Svensson (pol.sek),
Emilia Wikström, Melin (pol.sek), Fredrik Andersson (pol.sek),
Jesper Dahl (kommunsekreterare)

Plats och tid

Emanuel Ksiazkiewicz (S)
Jimmy Baker (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset, plan 4, 2017-10-11

Sekreterare

Paragrafer

172-209

Sara Hultqvist

Ordförande

Gabriel Melki (S)

Justerare

Emanuel Ksiazkiewicz (S)

Jimmy Baker (M)

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

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-09

Anslaget den

Nedtas den

2017-10-19

2017-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
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§ 172
Delårsrapport 2 2017 – Botkyrka kommun (KS/2017:605)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari
– augusti 2017 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden återkommer i månadsrapport för oktober och i årsredovisningen med återrapportering av
vilka åtgärder, enligt nämndens tidigare precisering, som har genomförts
och med vilka belopp.
3. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 310 000 kronor som ingår i
uppdraget social ekonomi och entreprenörskap från kommunstyrelsen
till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
4. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela sammantaget 325 000 kronor från drift- till investeringsbudget av det anslag på 1 miljon kronor
som kommunstyrelsen avsatte för trygghetsskapande åtgärder (KS §
114). Av anslaget fördelas 100 000 kronor till kommunstyrelsen, 120
000 kronor till tekniska nämnden och 105 000 kronor till samhällsbyggnadsnämnden.
5. Kommunfullmäktige beslutar att uppmana de nämnder som befarar att
redovisa underskott vid årets slut att fortsätta med åtgärder i syfte att
uppnå balans.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari till augusti är positivt med
439,5 miljoner kronor. I resultatet ingår en reavinst på 182,1 miljoner kronor som avser försäljningen av fastigheten Samariten där bland annat
Tumba vård- och omsorgsboende ligger och pensionsavkastning med 62,8
miljoner kronor. Resultatet exklusive dess poster uppgår till 194,6 miljoner
kronor. Vid samma tid förra året låg periodresultatet på 164,7 miljoner kronor.
Prognosen för helåret 2017 pekar mot ett positivt resultat på 249,6 miljoner
kronor. Undantaget reavinsten och avkastningen innebär prognosen ett positivt resultat på 4,6 miljoner kronor, vilket är 17,6 miljoner kronor bättre än
årets budgeterade resultat på minus 13 miljoner kronor.
Resultatet enligt balanskravsavstämningen indikerar på ett positivt utfall
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med 40,4 miljoner kronor. Nämndernas prognoser innebär ett underskott
mot budget på sammanlagt 1,3 miljoner kronor.
Fyra av nämnderna redovisar i sina prognoser underskott mot budget. Utbildningsnämnden 15,5 miljoner kronor, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 1,1 miljoner kronor, vård- och omsorgsnämnden 2,3 miljoner
kronor samt socialnämnden 17,2 miljoner kronor. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och revisionen redovisar prognoser som är i nivå med budget. Övriga fyra nämnder prognostiserar överskott. Samhällsbyggnadsnämnden
15,1 miljoner kronor, tekniska nämnden 13,2 miljoner kronor, kommunstyrelsen 4,3 miljoner kronor och kultur- och fritidsnämnden 2,0 miljoner kronor.
Skatteintäktsprognosen pekar mot ett positivt utfall mot budget på 12,3 miljoner kronor.
Investeringarna bedöms för hela 2017 komma att uppgå till 488 miljoner
kronor. Därmed uppfyller kommunen det finansiella målet på egen finansiering.
Kommunen har köpt tomträttsmark i Fittja, Hallunda och Norsborg av
Stockholms stad till ett pris på drygt 1 miljard kronor och sålt fastigheten
Samariten för närmare 300 miljoner kronor.
Baserat på investeringsvolymen, markinköpet och försäljningen av Samariten bedömer vi att kommunens egen upplåning kommer att öka med cirka
700 miljoner kronor under året.
Ärendet är behandlat i tjänsteskrivelse 2017-09-27
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§ 173
Överenskommelse med Karolinska institutet om att tidigare
upprättat avtal om en donationsprofessur ska upphöra att
gälla (KS/2016:867)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till överenskommelse med Karolinska institutet om att tidigare upprättat avtal om en extra professur
i miljötoxikologi upphör att gälla från och med den första april 2018.
Sammanfattning

Botkyrka kommun ingick år 1990 ett avtal med Karolinska institutet som
innebär att kommunen svarar för lönekostnader för en professorstjänst i
miljötoxikologi, lönekostnader för två andra tjänster samt vissa driftskostnader, sammanlagt 1 000 000 kronor per år. Summan har sedan dess räknats upp och motsvarar i dagsläget 2 860 000 kronor för innevarande år.
Kommunledningsförvaltningen har, i enlighet med ett uppdrag från kommunstyrelsen (kommunstyrelsens beslut den 7 juni 2017 § 135 punkten 4),
fört en dialog med Karolinska institutet om att frånträda avtalet. Förvaltningen föreslår, efter dialog med Karolinska institutet, att en överenskommelse upprättas om att avtalet om en donationsprofessur ska upphöra
att gälla den 1 april 2018. För Botkyrka kommun bedöms den föreslagna
överenskommelsen innebära en besparing om 2 100 000 kronor för år
2018 och en besparing om 2 900 000 kronor för år 2019 och framgent.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-09-19.
Yrkande

Kia Hjelte (M) och Robert Steffens (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 174
Utträde ur föreningen Spårvagnsstäderna (KS/2017:490)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att Botkyrka kommun ska begära utträde
ur föreningen Spårvagnsstäderna från och med 2018-01-01.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-05, § 213 om att ansöka om medlemskap för Botkyrka kommun i föreningen Spårvagnsstäderna. Spårvagnsstäderna bildades 18 september 2009 och arbetar för att det ska bli
lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar
samarbete om spårvägsprojekt. Medlemsavgiften är 50 tkr per år.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-07-26.
Yrkande

Kia Hjelte (M) och Robert Steffens (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 175
Renovering, utbyggnad och ombyggnation av Björkhaga
skola (KS/2017:619)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra åtgärdsalternativ 1 med
investeringsbelopp om 323,6 mkr för renovering, upprustning och ombyggnation av Björkhaga skola.
Sammanfattning

Björkhaga skola är i stort behov av omfattande och kostsamma renoveringsåtgärder samtidigt som befolkningsprognosen visar på ett kraftigt
ökat antal barn i grundskoleåldern i Tumbaområdet.
En kostnadsjämförelse har tagits fram som syftar till att jämföra kostnaden
för två alternativa lösningar. Det ena innebär en större del ombyggnation/
renovering av befintliga skolbyggnader och en mindre del nybyggnation
(alt.1) och det andra förslaget (alt.2) det omvända förhållandet. Båda alternativen innebär att skolan utökas från dagens 621 platser till 891 platser. Framtagen kostnadsjämförelse påvisar lägre investeringsbelopp för alternativ 1. Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-07-28.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2017-09-05, § 79.
Yrkande

Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 176
Redovisning och förlängd beredningstid för motioner
(KS/2017:196)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2017-09-18 och ger
följande motioner förlängd beredningstid till och med 2018-03-22.
Beteckning

Datum

Ärendebeskrivning

KS/2012:550

2012‐12‐13

KS/2014:85

2014‐02‐20

KS/2014:402

2014‐06‐17

Verka för en försäljning av hela
eller delar av fjärrvärmeprodukt‐
ionen (M) och (L)

KS/2014:727

2014‐11‐27

Uppmärksamma 100‐årsminnet
av folk mordet på kristna (KD)

KS/2015:80

2015‐01‐29

KS/2015:83

2015‐01‐29

KS/2015:84

2015‐01‐29

KS/2015:120

2015‐01‐29

KS/2015:262
KS/2015:264
KS/2015:266

2015‐03‐26
2015‐03‐26

KS/2015:267
KS/2015:345

2015‐03‐26
2015‐04‐28

Bolagisera och sälj Hangaren (M),
(KD), (L)
Problemet med vissa hundar och
dess ägare (M)
Utred möjligheterna att anlägga
en idrottsarena i Hamra grustag
(M)
Hågelbyparken som histo‐
riskt turistcentrum (SD)
Juridiska enheten (M)
Reformera dialogforum (M)
Tillfälliga bygglov för modulbostä‐
der (M)
Avyttra Stadsnätet (M), (L), (C)
Övervakning av utsatta områden
(SD)

KS/2015:429

2015‐05‐28

2015‐03‐26

Löpande ekonomisk uppföljning
av driftskostnaderna för Tullinge
respektive övriga Botkyrka (TUP)
Ta över Norsborgs centrum ‐
eftersom marknaden har
misslyckats (M)

Omvandla hyresrätter i allmännyt‐
tan till andelslägenheter för soci‐
alnämndens biståndsbehov (M)
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KS/2015:443

2015‐05‐28

KS/2015:699

2015‐10‐22

KS/2015:702

2015‐10‐22

KS/2015:716

2015‐10‐22
2015‐10‐22

KS/2015:717

Stärk demokratin ‐ avskaffa med‐
borgarförslagen (M), (KD)
Botkyrka behöver en plan
mot radikaliseringen (M)
Uppdatera utanförskapsrapporten
(M)
Inrätta kommunala trygghetsteam
(M)
Upprätta plan över verksamheter
inom socialförvaltningen som är
möjliga att upphandla (M)

KS/2016:61

2016‐01‐28

Utred möjligheterna att båtpendla
mellan Tullinge och Stockholm
(TUP)

KS/2016:110

2016‐02‐25

KS/2016:132
KS/2016:134

2016‐02‐25
2016‐02‐25

KS/2016:137

2016‐02‐25

Arbete mot hedersproblematik i
Botkyrka (SD)
Anlägg infartsparkering i Vårsta
Säkerhet och trygghet för personal
och förtroendevalda (M)
Kommunen måste inve‐
stera i klimatomställning
istället för i oljebolag (V)

KS/2016:251
KS/2016:341

2016‐04‐28
2016‐04‐28

KS/2016:343

2016‐04‐28

KS/2016:362
KS/2016:425

2016‐04‐28
2016‐05‐26

KS/2016:427

2016‐05‐26

KS/2016:479

2016‐06‐21

KS/2016:491

2016‐06‐21

KS/2016:493

2016‐06‐21

Myndighetspost (C)
Knyt samman Norra Botkyrka,
däcka över E4/E20 (L)
Övervakningskameror för
att minska cykelstölder
Gröna obligationer (L)
Tillsätt en arbetsmiljösam‐
ordnare i Botkyrka kommun
Renovera Järnåldersbyn/Hogslaby
i Hågelbyparken (SD)
Slå ihop bolagen Södertörns
Energi AB och Södertörns Fjärr‐
Omförhandla ”specialavtalen”
med Folkets hus (M)
Kompetensfonden ska
komma alla Botkyrkabor
till del (M)
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KS/2016:494

2016‐06‐21

KS/2016:495

2016‐06‐21

KS/2016:496

2016‐06‐21

KS/2016:498

2016‐06‐21

Arbets‐ och näringslivsbered‐
ningen – att vara eller inte vara
(M)
Östersundsmodellen för flykting‐
mottagande (M)
Fördela annonseringen på
båda lokal‐ tidningarna (M)
Skapa fler YH‐utbildningar (M)

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 32, ska kommunstyrelsen tvågånger varje år, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka
motioner som inte har beretts färdigt.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-09-18.
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§ 177
Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag (KS/2017:196)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2017-09-18 och ger
följande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 201803-22.
Beteckning
Beskrivning
KS/2013:76 Förbättra skidspårsystemet Lida‐Harbro‐Brantbrink
KS/2013:489 Att Botkyrka kommun köper in Norsborgs centrum och river det
för att bygga hyreslägenheter
KS/2014:393 Bygg inspirationsplats för alla religioner
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/2015:135 Kopplingstvång för hundar i Lida naturreservat
KS/2015:384 Inrätta ett Ericsson‐museum i Hågelby
KS/2015:556 Bygg en trappa i backen vid Flaggplans busshållplats i Tullinge
KS/2015:758 Skjut upp renovering av lägenheter och bygg istället pavil‐
jonger för flyktingar
KS/2015:845 Inför parkeringsförbud
KS/2016:318 Förslag om näridrottsplats för spontanidrott i Tullinge
KS/2016:353 Förbud mot smällare och raketer i Botkyrka kommun i privat regi
KS/2016:385 Tillsätt fisketillsynsmän för att förhindra överfiske
KS/2016:522 Bygg fler bostäder
KS/2016:564 Internethastigheten utökas på landsbygden i Botkyrka
KS/2016:590 Låna ut cyklar till medborgare
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.
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-09-18.
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§ 178
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Södertörns brandförsvarsförbund (KS/2017:213)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund och de enskilda förtroendevalda i direktionen beviljas ansvarsfrihet för sin
förvaltning under verksamhetsåret 2016.
2. Kommunfullmäktige godkänner Södertörns brandförsvarsförbunds årsredovisning för 2016.
Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund beslöt den 17
mars 2017 att godkänna årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för år
2016. I revisionsberättelsen daterad den 20 mars 2017 tillstyrker revisorerna
att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-07-26.
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§ 179
Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 2016
(KS/2017:272)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och
Salem samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016
2. Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundets årsredovisning
för 2016
Sammanfattning

Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem beslöt den 31 mars 2017 att godkänna årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för år 2016.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-07-26.
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§ 180
Asylsökande ensamkommande unga som fyller 18 år eller
skrivs upp i ålder (KS/2017:620)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Statsbidrag som tillfaller Botkyrka kommun och som är riktade som stöd
till kommunen för kostnader för asylsökande ensamkommande unga
som fyller 18 år eller skrivs upp i ålder, ska tillfalla socialnämnden i
Botkyrka kommun.
2. Socialnämnden uppdras att i samband med bokslut och delår 1 och 2,
återkoppla kostnaderna för asylsökande ensamkommande unga som fylller 18 år eller skrivs upp i ålder, till kommunstyrelsen för hantering av
kostnader.
3. Eventuella riskkostnader (ytterligare kostnader som kan tillkomma för
det fall Migrationsverket inte ersätter samtliga kostnader) ska hanteras
av kommunstyrelsen i samband med bokslut år 2017 och budget för år
2018.
4. Botkyrka kommun ska återsöka kostnaderna för den aktuella målgruppen från Migrationsverket.
5. Följande ska, utöver socialnämndens beslut i ärendet, gälla som riktlinjer för socialtjänsten i Botkyrka kommun:
Socialtjänsten ska på ansökan av den enskilde alltid inleda en
utredning och bedöma om den enskilde har ett vårdbehov som
föranleder fortsatt placering inom socialtjänsten. Ett vårdbehov som föranleder en fortsatt placering inom socialtjänsten
ska utgå från kriterierna: psykisk ohälsa, missbruk eller annat
socialt nedbrytande beteende som innebär att den unge löper
en påtaglig risk att skada sin hälsa och utveckling.
Asylsökande 18-åringar som ännu inte fått ett beslut i sitt
asylärende, som inte har ett vårdbehov och som går en utbildning ska, om det bedöms lämpligt, erbjudas fortsatt boende
för att kunna slutföra innevarande termin, eller om kort tid
återstår, nästkommande termin.
6. Ovanstående beslut ska gälla till och med den 31 december 2018 och
ska omprövas i samband med beslut om budget för år 2019.
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Reservationer

Samtliga ledamöter från (M) reserverarar sig mot beslutet avseende tredje
att-satsen i ordförandeförslaget till förmån för eget ändringsyrkande.
Sammanfattning

Syftet med förslaget är ett ge riktlinjer till socialförvaltningen som säkrar att
överföringar av asylsökande som fyller 18 år till Migrationsverket görs på
ett sätt som tar hänsyn till de asylsökandes rätt till utbildning, hälsa och
social trygghet. Riktlinjernas syfte är så långt som möjligt säkra att överföringen av asylsökande som fyller 18 år till Migrationsverkets boenden görs
på ett sätt som tar hänsyn till de asylsökandes rätt till utbildning, hälsa och
social trygghet.
I och med ikraftträdandet av förordningen (2017:193) om statlig ersättning
för asylsökande m.fl. den 1 juli 2017 har möjligheten för kommuner att få
ersättning för asylsökande ensamkommande som fyllt 18 år förändrats.
Detta har givit upphov till frågan huruvida socialtjänstens ansvar för målgruppen har förändrats. Det kan konstateras att den nya förordningen enbart
reglerar ersättningsmöjligheterna för kommunen och att socialtjänstens ansvar enligt socialtjänstlagen (2001:453) oförändrat kvarstår.
När ett asylsökande barn fyller 18 år betraktas den unge som vuxen i asylprocessen, vilket medför att ansvaret för mottagandet övergår till
Migrationsverket. Om socialtjänsten bedömer att den unge, även efter fyllda
18 år, har behov av vård inom socialtjänsten i form av en placering enligt
socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga kan placeringen fortgå, varvid kommunens ansvar
för den unge kvarstår1. Huvudregeln är dock att det är staten som bär ansvaret för den aktuella målgruppen. Botkyrka kommun bör av denna anledning
återsöka kostnaderna för den aktuella målgruppen från Migrationsverket.
I betänkandet ”Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet”2,
påtalas riskerna för den enskilde att flyttas runt och ryckas upp ur sitt sociala
sammanhang. Detta beskrivs som en risk för den enskildes välmående och
bedöms utifrån ett socialt- och trygghetsperspektiv inte gynna den enskilde.
Socialstyrelsen menar i sin rapport, ”Analys av situationen i socialtjänsten”3, att det finns en risk för att kommunerna anpassar sin verksamhet efter

1

Sveriges kommuner och landsting, Migrationsverket, Inspektionen för vård och omsorg,
Skolverket, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen: ”Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar”, sidan 7, maj 2017.
2
Utbildningsdepartementet: ”Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet”,
SOU 2017:54.
3
Socialstyrelsen: ”Analys av situationen i socialtjänsten läget under hösten 2016 – delrapport 2”, december 2016.
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föreslagna ekonomiska förändringar istället för att agera efter gällande lagstiftning med den enskildes behov i fokus.
Utöver de riktlinjer för socialtjänsten som kommunfullmäktige föreslås anta
inom ramen för detta förslag, har socialnämnden i Botkyrka kommun beslutat om att anta ytterligare riktlinjer för socialtjänsten. De riktlinjer socialnämnden beslutat om är att åldersbestämningsbeslut som kan överklagas ska
beaktas från och med att de vunnit laga kraft om det inte är uppenbart att
den enskilde inte tillhör målgruppen och det är i den enskildes intresse att
göra ett avsteg från denna huvudregel. Vidare har socialnämnden beslutat att
anta riktlinjen att socialtjänsten ska understödja övergång till eget boende i
kommunen när det är möjligt och lämpligt.
Yrkande

Pia Carlson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), yrkar bifall till ändringsyrkandet,
bilaga.
Propositionsordning

Ordföranden ställer att-sats nummer tre i ordförandeförslaget mot Jimmy
Bakers (M) och Stefan Daynes (KD) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga
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Ärende 180

Asylsökande ensamkommande unga som fyller 18 år eller skrivs
upp i ålder (KS/2017:620)

Migrationspolitiken är en nationell angelägenhet och det är riksdag och regering som
stiftar lagarna och sätter spelreglerna. Kommunerna har via anvisningslagen en
skyldighet att bistå staten genom att exempelvis tillhandahålla boende.
Samtidigt är det alltjämt så, att det finns en s.k. ”finansieringsprincip” mellan Sveriges
kommuner och landsting och staten sedan ca 25 år tillbaka och som i sin tur sätter
spelreglerna för statens förhållande till kommunerna. I korthet innebär den att om staten
fattar beslut, ändrar lagstiftning eller tillämpning av lagstiftning, ändrar ambitionsnivåer
osv. för något som är av nationellt ansvar eller karaktär, men som slår mot
kommunernas ekonomi, så ska staten kompensera kommunerna.
Vår uppfattning är därmed att kommunen inte kan tillhandahålla vare sig plats på
gymnasieskola eller kommunalt boende om inte staten kompenserar kommunerna för de
kostnader som uppstår. Det är helt enkelt inte rimligt att enskilda kommuner ska bära en
oproportionerlig andel av statens migrationskostnader. Observera att vi i detta avseende
inte lägger in någon värdering i vare sig åldersbestämningsfrågan eller volymfrågan,
vilka metoder som är ”tillförlitliga" eller inte eller hur många vi ”klarar av” att ta emot.
Om staten vill att kommunerna bistår staten i mottagandet av nyanlända, oavsett ålder,
så måste staten också finansiera det. Om staten inte gör det så måste ansvaret för
personens boende, uppehälle, studier, etc. övergå till staten - dvs. gå tillbaka till
Migrationsverket.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

kommunala medel som är avsatta för välfärdsverksamheter för de egna
medborgarna inte skall användas för att finansiera svensk flyktingmottagning.

Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)
Anders Thorén (TUP)

Sid 1 (1)

SÄRSKILT YTTRANDE
2017‐10‐09

Ärende 180: Asylsökande ensamkommande unga som fyller 18 år
eller skrivs upp i ålder
Det har funnits många frågor och oklarheter när det gäller hur denna grupp ska ges stöd.
denna osäkerhet skapar stress och frustration bland ungdomar och handläggare. Tydliga
regler och riktlinjer behövs för att skapa trygghet och rättssäkerhet. Det är därför mycket bra
att Kommunfullmäktige nu föreslås besluta om riktlinjer för socialtjänsten när det gäller
denna grupp. Även om vi anser att det främst är ett statligt ansvar att hantera dessa frågor.
Liberalerna anser dock att underlaget för detta beslut är lite oklart. För att fatta beslut om
riktlinjer är det också viktigt att veta vilka ekonomiska konsekvenser de får. Det finns en
beskrivning av gällande lagstiftning samt konsekvenserna utifrån nya
ersättningsförordningen. Det beskrivs fyra alternativ där den beräknade kostnaden 2018 för
kommunen varierar från 5,8 milj till 33,6 milj.
Det är dock svårt att utläsa i förslaget till beslut, vilket av dessa alternativ som är aktuellt och
vad beslutet får för ekonomiska konsekvenser för kommunen. Från när ska tex dessa
riktlinjer gälla? Från nu eller from januari 2018?
Vilka riktlinjer gäller fram till att de som nu föreslagits antagits av kommunfullmäktige?
Liberalerna kan inte yrka men vi anser att det finns en del oklarheter i detta ärende. Vi vill
dock klargöra att vi ställer oss positiva till att det tas fram riktlinjer.
Lars Johansson (L)
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§ 181
Planuppdrag och ramavtal för del av Tegelbruket 1
(KS/2017:616)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ramavtal med Stendörren
Botkyrka Handel AB avseende Tegelbruket 1.
Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av nya bostäder med förskola, gruppboende, service och handel på del av fastigheten Tegelbruket 1
och nya bostäder på del av fastigheten Fittja 17:1. Fastigheten Tegelbruket 1
är privatägd medan fastigheten Fittja 17:1 ägs av kommunen. Exploatören
önskar bygga ca 650 bostäder på Tegelbruket 1 och ca 100 bostäder på Fittja
17:1. Vilken omfattning av exploatering som är lämplig på platsen ska utredas under planprocessen.
Planområdet ligger i Norra Botkyrka och nära Fittja centrum samt Fittja
tunnelbanestation. I översiktsplanen är platsen utpekad som område med tät
stadsbebyggelse och det är angeläget att det svaga gröna sambandet som löper längs vattnet ska förstärkas.
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande.
Ärendet

Nya Botkyrka växer fram. Botkyrka är just nu i ett expansivt läge, där våra
miljonprogram utvecklas, nya områden växer fram och vi får snyggare
och tryggare områden, som är mer stadsliknande. I det läge som vi nu är så
är ett av kommunledningens främsta mål att bryta bostadssegregationen.
Genom att tillföra bostäder med olika upplåtelseformer och storlekar i alla
stadsdelar stärker vi den sociala hållbarheten i kommunen och vi möjliggör
för alla Botkyrkabor att hitta sin drömbostad.
Därför har kommunledningen som mål att bygga 4000 nya bostäder på fyra
år, 4 000 nya hem i moderna stadsdelar som präglas av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Den sociala hållbarheten kräver att vi bryter bostadssegregationen. Det
innebär bland annat att man, när man behöver ett nytt boende i livets olika
skeden, inte ska behöva flytta ifrån sin kära stadsdel. Vi måste därför bygga
ekonomiskt hållbart så att alla har råd med sitt boende. Till det ska vi lägga
den ekologiska hållbarheten.
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Samhällsinvesteringar måste vara hållbara. Långsiktigt effektiv användning
av energi- och naturresurser, klimat- och miljösmarta byggmaterial, god
inomhusmiljö, miljösäkrade byggmetoder och sunda materialval utan skadliga kemikalier är viktiga element i det hållbara samhället. Använder vi inte
rätt byggmaterial klarar vi inte våra klimatåtaganden.
En god hantering av dagvatten, införandet av gröna tak, solpaneler, ekosystemtjänster och grönområden som stödjer den biologiska mångfalden är
viktiga inslag i samhällsbyggandet. Bra gång- och cykelvägar, en god gestaltning och utformning som främjar social hållbarhet är andra nyckelelement i en hållbar bostadsutbyggnad.
Så ska nya Botkyrka växa fram.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-08-18.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-09-20, § 289.
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§ 182
Revidering av Botkyrka kommuns taxa för anslutning till
vatten och avlopp (KS/2017:378)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer anslutningsavgifterna för vatten och avlopp (VA) i Botkyrka kommun enligt tjänsteskrivelse daterad 2017-0830.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anslutningsavgifterna ska gälla från
och med 1 januari 2018.
3. Kommunfullmäktiges godkänner att VA-taxan ska följa Botkyrka kommuns styrmodell för mål och budget 2019 och framåt.
Reservationer

Samtliga ledamöter från (M), (KD), (C) reserverarar sig mot beslutet till
förmån för eget avslagsyrkande.
Sammanfattning

Tekniska nämnden gav vid sammanträdet 2016-06-20 tekniska förvaltningen i uppdrag att i september redovisa en översyn av Botkyrka kommuns taxa
för vatten och avlopp. Förvaltningen presenterade utredningen i nämnden
2016-09-26 och nämnden noterade att utredningen behövde fortsätta. Nu
anser tekniska förvaltningen att översynen är i sådant skick att beslut kan
fattas om nya anslutningsavgifter.
Målet för kommunens VA-taxa är att säkerställa tillräcklig kostnadstäckning, att minska skillnaden i kostnadstäckning mellan flerbostadshus och
småhus samt att minska behovet av särtaxa vid kommande utbyggnad av
VA-försörjning i så kallade omvandlingsområden.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2017-09-18, § 105. Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2017-06-20, § 133 (minoritetsåterremiss)
Yrkande

Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Robert Steffens (C) yrkar bifall till
avslagsyrkandet, bilaga.
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Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M), Stefan
Daynes (KD) och Robert Steffens (C) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

20[67]

YRKANDE
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Ärende 182

Revidering av Botkyrka kommuns taxa för anslutning till vatten
och avlopp (KS/2017:378)

Vid en jämförelse av Botkyrka med liknande kommuner, som ex. Huddinge, så finns
avsevärda skillnader. Det är tydligt att Huddinge-Stockholms VA-taxa är mer förmånlig
för byggherrar som vill förtäta och bygga fler lägenheter på samma tomtyta.
Vidare, Botkyrka kommuns ”typhus”-beräkningar med 15 stycken lägenheter per hus
blir missvisande, där vi placerar oss i mitten på en graf. Faktum är att det oftast inte
byggs några flerfamiljshus med endast 15 lägenheter per huskropp, det är ett betydligt
större antal lägenheter per huskropp i genomsnitt vid nyproduktion än vad som används
som beräkning/jämförelse. När vi räknar på byggnadstyper som innehåller fler
lägenheter per huskropp så blir skillnaden mellan Botkyrka och t.ex. Huddinge ännu
större, till Botkyrkas nackdel.
Allt detta stämmer väl med den kritik som Botkyrka också har fått från olika
byggherrar. Denna går ut på att anslutningsavgifterna är en faktor som gör att man inte
är lika attraherade av att bygga i kommunen.
På ett byggprojekt med ett par hundra lägenheter blir det flera miljoner kronor i skillnad
på att bygga i Botkyrka - jämfört med att bygga någonstans i exempelvis Huddingeeller i Stockholms kommun.
En väsentlig skillnad mellan oss och dem är att vår VA-taxa är helt ”linjär” och innebär
samma uttag av avgift per lägenhet, detta alldeles oavsett hur många lägenheter som
produceras. Huddinge och Stockholm har en avgift för första lägenheten och sedan en
lägre avgift för tillkommande lägenheter.
Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Tullingepartiet är
således av uppfattningen att ärendet bör avslås och att vårt förslag är det som borde
linjen i frågan.
Vi föreslår Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

avslå ärendet till förmån för vårt förslag.

Jimmy Baker (M)

Stefan Dayne (KD)

Anders Thorén (TUP)

Instämmer i yrkandet såsom ett yttrande
Lars Johansson (L)

Robert Steffens (C)
Sid 1 (1)
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§ 183
Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) och lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare i Botkyrka
kommun (KS/2017:621)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente revideras med följande skrivning under § 1 punkt 3:
”Nämnden svarar för
g) att utöva den omedelbara tillsynen enligt tobakslagen när
det gäller de miljöer och lokaler som omfattas av kommunal
tillsyn.”
”Nämnden svarar för
h) att utöva den omedelbara tillsynen enligt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare när det gäller
försäljningsställen som omfattas av kommunal tillsyn.”
Sammanfattning

Ärendet avser revidering av reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Kommunfullmäktige ger miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvaret att utöva
tillsyn av rökfria miljöer enligt tobakslagen (1993:581) inom befintlig budgetram. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har sedan tidigare ansvaret att utöva tillsyn över försäljning av tobaksvaror enligt tobakslagen.
Kommunstyrelsens ordförande lämnade på kommunstyrelseberedning 201605-10 uppdraget till kommunledningsförvaltningen att utreda vilken nämnd
som bör ha ansvaret för tillsyn av rökfria miljöer.
Bakgrunden till beredningsuppdraget är Länsstyrelsens granskning den 18
september 2015 av hur kommunen arbetar med tillsyn av rökfria miljöer. I
denna granskning framkom att ingen tillsyn av rökfria miljöer har utförts
och att kommunen inte heller har fördelat tillsynsansvaret för rökfria miljöer, vilket innebär att ansvaret för tillsynen hittills legat på kommunstyrelsen. Efter kommunledningsförvaltningens utredning bedömdes miljö- och
hälsoskyddsnämnden som lämplig nämnd att utöva tillsynen över rökfria
miljöer och lokaler enligt tobakslagen.
Den 1 juli 2017 trädde lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare i kraft. Enligt denna lag är kommunen och polisen ansvariga för tillsynen på försäljningsställen. Då tillsynen för tobakslagen tillfalller miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde ter det sig rimligt att
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även lagen om elektroniska cigaretter hamnar hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Detta har godkänts av kommunfullmäktige.
De nya uppdragen innebär att reglementet för miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver revideras. Följande revideringar föreslås i miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente under § 1 punkt 3:
”Nämnden svarar för
g) att utöva den omedelbara tillsynen enligt tobakslagen när det gäller de
miljöer och lokaler som omfattas av kommunal tillsyn.”
”Nämnden svarar för
h) att utöva den omedelbara tillsynen enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare när det gäller försäljningsställen som omfattas
av kommunal tillsyn.”
Ändring i reglementet innebär att miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning och taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsverksamhet behöver revideras. Detta kommer att göras så snart som möjligt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-08-07.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2017-08-28, § 40.
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§ 184
Uppdatering av ”Botkyrkas gröna värden” - Naturvårdsprogram för Botkyrka kommun (KS/2017:560)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner målen i kapitel två som strategi för
naturvårdsprogrammet.
Sammanfattning

Naturvårdsprogrammet Botkyrkas gröna värden (BGV) ska vara relevant
och aktuellt. Därför beslutades vid programmets antagande 2010-11-25
(KS/2010:403 § 206) att det ska uppdateras en gång per mandatperiod.
Från 2017 uppdateras det vart femte år enligt kommunens aktuella riktlinjer för styrdokument.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-07-17.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2017-08-28, § 42.
Yrkande

Robert Steffens (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 185
Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022
(KS/2017:624)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens förslag till biblioteksprogram för Botkyrka kommun.
Deltar ej

Robert Steffens (C) deltar ej i beslutet.
Reservationer

Samtliga ledamöter från (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning

Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 är ett underlag för
strategiska beslut på biblioteksområdet och fastställer riktning och prioriterade målgrupper för kommunens folkbibliotek, skolbibliotek och specialbibliotek. Programmet är framtaget på uppdrag av kommunstyrelsen och
är ett svar på lagstiftarens krav på kommunövergripande biblioteksplan.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till biblioteksprogram har under våren
varit på remiss bland berörda nämnder, utskott, råd samt Mångkulturellt
centrums styrelse. Samtliga remissinstanser har ställt sig positiva till biblioteksprogrammets utformning och har samtidigt givit förslag på mindre
justeringar, varav vissa har arbetats in i förslaget.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-06-16.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-09-13, § 64.
Yrkande

Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till tilläggsyrkandet, bilaga.
Gabriel Melki (S) yrkar avslag till tilläggsyrkandet.
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Propositionsordning

Ordföranden ställer avslagsyrkandet mot Jimmy Bakers (M),
Stefan Daynes (KD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Protokollsanteckning

Robert Aslan (S) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
bifall till ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

I en tid när det fria ordet ifrågasätts allt mer och ”fake news” sprids över
världen spelar biblioteken i alla dess former en än viktigare roll i samhället. Bibliotek är en plats för bildning, där nyfikna kan mötas, läslust
väckas och minnen skapas. I böckernas värld kan fantasi bli verklighet.
Berättelser kan få oss att tänka nytt, sätta ord på känslor, utvecklar förmågan till empati, ökar vår kunskap, ger oss avkoppling och vidga våra
vyer.
Det breda bildningsarbetet som sker på biblioteken är en del av kommunens arbete för att stärka demokratin och den kulturella mångfalden. Arbetet på alla bibliotek i Botkyrka ska utgå från jämlikhetstanken och strävan
efter att utjämna förutsättningarna att ta del av det offentliga rummet och
samtalet. I och med att bibliotekens resurser är fria för alla att ta del av
skapas unika förutsättningar för människor att bilda sig med kunskap och
ta del av information som annars skulle varit mycket mer otillgänglig.
Den politiska majoriteten (S), (MP), (V)
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Ärende 185

Biblioteksprogram för Botkyrka kommun (KS/2017:624)

I förslaget till biblioteksprogram finns det en inledande text där kommunen pekar på
mångfald, diskriminering, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, kommunens
interkulturella strategi etc.
Kommunen har sedan tidigare kritiserats skarpt av JO för att inte följa svensk
lagstiftning; bibliotekslagen likväl som grundlagen, då man har satt egna subjektiva och
politiska åsikter före svensk lagstiftning.
JO menar att det inte åligger biblioteken att göra sådana bedömningar och att den
interkulturella handlingsplanen inte är förenlig med det demokratiuppdrag biblioteken
har. Bibliotekens uppgift är främja fri åsiktsbildning och ska köpa in eller fjärrlåna
litteratur utan inskränkningar utifrån ideologiska, politiska eller religiösa motiv.
Vi föreslår Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

inledningen i bibliotekprogrammet skall ersättas med en kort text där det tydligt
framgår att biblioteksverksamheten i Botkyrka ska följa svensk lagstiftning.

Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)
Anders Thorén (TUP)
Instämmer i yrkandet såsom ett yttrande
Lars Johansson (L)

Sid 1 (1)
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§ 186
Policy och riktlinjer mot våldsbejakande extremism
(KS/2016:392)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar policy mot våldsbejakande extremism.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
2. Kommunstyrelsen antar riktlinjer mot våldsbejakande extremism.
Deltar ej

Robert Steffens (C) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att ta fram en handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism (KS/2016:392).
Policyn behandlades i demokratiberedningen § 33, 2016-12-16 där det beslutades om att invänta med ett ställningstagande i ärendet tills riktlinjerna
är framskrivna. 2017-09-14, § 18, behandlades ärendet återigen i demokratiberedningen med förslag på riktlinjer och policy.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att tredje stycket i policyn ändras
från:
Våldsbejakande extremism i alla dess former får aldrig accepteras och ska
på alla sätt motarbetas. För att arbetet mot den våldsbejakande extremism
ska ge rätta effekter är det viktigt att arbetet fokuserar på beteende som
kan leda till våldshandlingar. Arbetet får dock inte leda till att individer,
grupper och organisationer stigmatiseras. Kommunens roll handlar främst
om att arbeta förebyggande medan polisen ansvarar när ett brott väl har
begåtts. Det är dock viktigt att kommun och polis fortsätter och utvecklar
det nära samarbete som finns idag.

Till:
Våldsbejakande extremism får aldrig accepteras och ska på alla sätt
motarbetas. Fokus måste därför vara på grupper och miljöer där man
försvarar, uppmanar till och använder hot och våld som politiskt medel. Detta för att kunna motarbeta alla former av våld och att främja en
gemensam demokratisk värdegrund. Det förebyggande arbetet får dock
inte leda till att individer, grupper och fredliga organisationer stigmati-
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seras. Kommunens roll är främst att arbeta förebyggande medan polis
och rättsväsende agerar när ett brott väl har begåtts. Det är dock viktigt att kommun och polis fortsätter att utveckla det nära samarbete
som finns idag.
Handlingsplanen framställs i form av en policy och riktlinjer, i enlighet
med Botkyrkas riktlinjer för styrdokument. Syftet med policyn är att tydliggöra kommunens förhållningssätt till arbetet mot våldsbejakande
extremism. Syftet är också att lyfta fram prioriterade arbetsområden inom
ramen för detta arbete. Riktlinjerna ska ge vägledning och konkret stöd till
det fortsatta arbetet.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2017-09-14, § 18.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-10-09
Ärende 186

Policy och riktlinjer mot våldsbejakande extremism
(KS/2016:392)

Vi menar på att strategin skulle ytterligare behöva tydliggöra att det är främst
våldsbejakande islamism, nazism och kommunism (exempelvis s.k. autonoma grupper)
som är de stora hoten.
Strategin saknar vidare tillräcklig tydlighet kring vilka verktyg man vill/behöver
använda för att på riktigt nå framgång i att stävja fenomenet med bl.a. rekrytering. Olika
typer av extremism kan komma att kräva olika typer av åtgärder.
Dessutom har SKL givit Göteborgs universitet i uppdrag att granska alla kommuners
policys och i denna kommit fram till att det finns en del övrigt att önska i dessa och att
många kommuner efter samråd med den nationella samordnaren mest verkar ha tagit
fram ”papperstigrar”.
Rapporten från SKL/GU offentliggörs mot slutet av oktober, vilket vi ser fram emot.

Jimmy Baker (M)
Lars Johansson (L)
Anders Thorén (TUP)

Sid 1 (1)

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 186: Policy och riktlinjer mot våldsbejakande extremism
(KS/2016:392)
Sverige är i fortsatt behov av nationell samordning i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande
extremism. Den nationella strategin pekar ut en riktning, medan det viktigaste arbetet sker på
lokal nivå. Det är av yttersta vikt att vi fortsätter på inslagen väg, att vi strävar efter att enas och
att vi ytterligare utvecklar samarbetet mellan den nationella och den lokala nivån. På så vis kan vi
vidta konkreta åtgärder för att skapa ett motståndskraftigt samhälle och förhindra att fler
ungdomar dras in i extrema våldsbejakande miljöer1.
Många ser problemet med våldsbejakande extremism långt där borta och inser inte hur stort det
är förrän det kommer närmare. Säpo och polisen ska inte vara ensamma om att förebygga
extremistiskt våld. Kunskapen i svenska kommuner för att förebygga våldsbejakande extremism
är låg. Det är mycket viktigt att kommunen har en väl utarbetad strategi som utvecklas i
samarbete med olika parter som har kunskap inom området. Framför allt ska lokal samverkan för
att förebygga att unga rekryteras till våldsbejakande grupper bli bättre.
Kommunens arbete med att ta fram olika dokument gällande hanteringen av våldsbejakande
extremism ha pågått i några år och det är viktigare nu än någonsin, att man kommer igång med
insatser så fort som möjligt. Vi har under processen påtalat vikten av att kommunens strategi mot
våldsbejakande extremism är tydlig och konkret och att det behövs en arbetsgrupp i kommunen
som arbetar med konkreta utåtriktade projekt med t.ex. skolor, medarbetare inom individ- och
familjeomsorgen, föreningar, ungdomsgårdar, trossamfund m.fl. Anhöriga, vänner, personal på
skola och ungdomsgårdar, personer i föreningar och församlingar m.fl., måste också få tydlig
information om vart de kan vända sig om man misstänker att en person är på väg att dras in i den
extremistiska världen. Det är mycket angeläget att kommunen satsar resurserna som behövs för
att kunna genomföra detta arbete och insatser.

Tumba 2017-10-09
Stefan Dayne (kd)

1

http://www.regeringen.se/49f3a8/contentassets/8e9319885a544c00bc788e3a371f93b3/nationell-strategimot-valdsbejakande-extremism
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§ 187
Valkrets- och valdistriktsindelning vid allmänna valen år
2018 och Europaparlamentsvalet år 2019 (KS/2017:532)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att Botkyrka kommun ska utgöra en valkrets vid de allmänna valen år 2018 samt vid Europaparlamentsvalet år
2019. (Vid val till Europaparlamentet utgör hela Sverige en valkrets
men för redovisning av röster och statistik används valkretsindelningen även vid valet till Europaparlamentet.)
2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa valdistriktsindelning enligt
förslag daterat 2017-08-01 att gälla vid allmänna valen år 2018 samt
vid Europaparlamentsvalet år 2019. Valdistriktsindelningen skiljer sig
på följande sätt i förhållande till den som gällde under valåret 2014:
Botkyrka 1 Tullinge C/N Lanthem delas i två distrikt: Botkyrka 1 N
Lanthem och Botkyrka 2 Tullinge C.
Numreringen av distrikten ändras med anledning av det nytillkomna
distriktet.
Namnen på tre av distrikten ändras för att få en enhetlig benämning.
Södra Lanthem blir S Lanthem, Tullinge Villastad Norra blir Tullinge Villastad N och Tullinge Villastad Södra blir Tullinge Villastad
S.
3. Kommunfullmäktige beslutar att beslutet ska underställas länsstyrelsen.
Sammanfattning

Inför varje val gör valnämnden en översyn av indelningen i valkretsar och
valdistrikt. Efter genomförd översyn lämnar valnämnden förslag till valkrets- och valdistriktsindelning vidare till kommunfullmäktige, som i sin
tur fastställer det förslag som ska lämnas vidare till länsstyrelsen för slutligt beslut.
Förslaget innebär i korthet att Botkyrka kommun övergår från två till en
valkrets, samt att antalet valdistrikt utökas från 48 till 49. På valmyndighetens inrådan föreslår även förvaltningen att kommunfullmäktiges beslut
om valkretsindelning och valdistriktsindelning ska gälla både vid allmänna
valen år 2018 och vid Europaparlamentsvalet år 2019.
Valnämnden har behandlat ärendet 2017-09-11, § 12.
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§ 188
Svar på motion - Matlagning i hemmet (M) (KS/2017:192)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter från (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Ärendet

Kia Hjelte (M), Carl Baker (M) och Jimmy Baker (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-30, § 61 lämnat en motion: Matlagning i hemmet. I Munkedals kommun anordnades ett projekt med ”enbart
hemlagad mat”, ett koncept som innebär att hemtjänsten vid ett biståndsbeslut kan åka ut och laga mat till brukaren i brukarens egna hem.
Det uppskattade projektet är idag en permanent verksamhet och har enligt
kommunens egen utvärdering inte kommit att kosta något extra eller tagit
extra tid i anspråk. Motionärerna föreslår att vård- och omsorgsnämnden
får i uppdrag att utreda om Munkedalskonceptet skulle kunna vara en
framkomlig väg även för Botkyrkas hemtjänsttagares del.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-05-24, § 37.
Motivering

Det finns redan möjligheter att få mat lagad i hemmet för de som har hemtjänst i Botkyrka. Vilka som kan få den insatsen beslutas, precis som alla
insatser inom hemtjänsten, genom biståndsbedömning. Botkyrka arbetar
alltså redan idag i linje med det Munkedalskoncept som motionärerna efterfrågar.
För den rödgröna kommunledningen är det viktigt att alla Botkyrkabor
som har mat genom hemtjänsten kan få en varierad, god och näringsrik
kost varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp nöjdheten med
maten inom äldreomsorgen och hur vi kan göra den ännu mera uppskattad.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-05-24, § 37.
Yrkande

Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
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Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Kia Hjeltes (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Tuva Lund (S) anför till protokollet att hon vid yrkanderätt hade yrkat bifall till ordförandeförslaget.
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§ 189
Svar på motion - Inrätta ett lokalt larmnummer (TUP)
(KS/2017:78)
Beslut

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

Anders Thorén (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 201701- 26 § 23, lämnat en motion: Inrätta ett lokalt larmnummer. Motionären
föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att uppdra till berörd förvaltning att utreda möjligheten att inrätta ett lokalt larmnummer dit kommunens invånare enkelt kan vända sig och komma i kontakt med rätt instans
vid brott och oroligheter.
Motivering

Att skapa trygghet och trivsel i Botkyrka är avgörande för kommunens utveckling. Utan trygga Botkyrkabor som står upp för sin ort och som är
med och utvecklar kommunen skulle utvecklingen av nya Botkyrka stanna
av. Därför prioriterar den rödgröna kommunledningen trygghetsarbete i
dess breda mening.
Den mest grundläggande tryggheten handlar om att ingen ska behöva vara
rädd för att bli utsatt för kriminalitet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå
hem från kollektivtrafiken på kvällen eller för att utsättas för brott i sin
egen trappuppgång. Därför ska den lilla grupp kriminella som förstör för
så många bekämpas. Detta är huvudsakligen polisens och rättsväsendets
uppgift, men kommunen kan inte stå passivt bredvid och titta på. Samarbetet mellan kommun, polis och Botkyrkabyggen har aldrig varit bättre än
det är idag. Varje vecka skapas lokala lägesbilder som man gemensamt
jobbar efter. Kommun och polis förenar sina resurser i ett gemensamt och
mer effektivt förebyggande arbete.
Det mer långsiktiga trygghetsarbetet handlar om att alla ska känna att
samhället finns där när det behövs som mest. Blir man sjuk ska vården ta
hand om en. Är man ung ska skolan rusta en för livet. Vid arbetslöshet ska
man få hjälp att komma tillbaka till arbete. Därför arbetar kommunledningen aktivt med utbyggnaden av Botkyrkas välfärd och för en mer jämlik kommun.
Inom ramen för samverkan mellan kommun och polis pågår ett arbete med
att ta fram en kommunikationsplan för att förenkla för allmänheten att
kommunicera kring otrygghet samt vad allmänheten kan förvänta sig för
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insatser och åtgärder. Kommunledningen anser att inrätta ett lokalt larmnummer inte är rätt väg att gå för att öka tryggheten i kommunen.
Även lokalpolisen ställer sig emot förslaget, något som togs upp när lokalpolischef Erik Åkerlund besökte kommunfullmäktige i maj 2017.
Genom att inrätta ett lokalt larmnummer skapas parallella system för var
Botkyrkaborna ska vända sig vid hot och fara. Detta kan skapa förvirring,
speciellt vid en stressad nödsituation. Det finns ett nödnummer, 112, och
det ska alla känna sig trygga att använda i akuta situationer.
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§ 190
Svar på motion - Inrätta kommunala trygghetsteam (M)
(KS/2015:716)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter från (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Ärendet

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M), Yngve RK Jönsson (M), Carl Baker (M), Andrei Ignat (M), Thérèse Hellichius (M), Ellen
Nilsson (M), Gül Alci (M), Anders Byrsenius (M), Björn Lagerstedt (M),
Ufuk Sen (M), Besnik Morina (M), Christina Tibblin (M) och Bengt Kring
(M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2015-10-22 § 163,
lämnat en motion: Inrätta kommunala trygghetsteam. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att planera och budgetera för införandet av ett eller flera kommunala
”trygghetsteam”.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-01-31, § 7.
Motivering

Att skapa trygghet och trivsel i Botkyrka är avgörande för kommunens utveckling. Utan trygga Botkyrkabor som står upp för sin ort och som är
med och utvecklar kommunen skulle utvecklingen av nya Botkyrka stanna
av. Därför prioriterar den rödgröna kommunledningen trygghetsarbete i
dess breda mening.
Den mest grundläggande tryggheten handlar om att ingen ska behöva vara
rädd för att bli utsatt för kriminalitet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå
hem från kollektivtrafiken på kvällen eller för att utsättas för brott i sin
egen trappuppgång. Därför ska den lilla grupp kriminella som förstör för
så många bekämpas. Detta är huvudsakligen polisens och rättsväsendets
uppgift, men kommunen kan inte stå passivt bredvid och titta på. Samarbetet mellan kommun, polis och Botkyrkabyggen har aldrig varit bättre än
det är idag. Varje vecka skapas lokala lägesbilder som man gemensamt
jobbar efter. Kommun och polis förenar sina resurser i ett gemensamt och
mer effektivt förebyggande arbete.
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Det mer långsiktiga trygghetsarbetet handlar om att alla ska känna att
samhället finns där när det behövs som mest. Blir man sjuk ska vården ta
hand om en. Är man ung ska skolan rusta en för livet. Vid arbetslöshet ska
man få hjälp att komma tillbaka till arbete. Därför arbetar kommunledningen aktivt med utbyggnaden av Botkyrkas välfärd och för en mer jämlik kommun.
Kärnan i kommunens trygghetsarbete ligger som ovan nämnt i det nära
samarbetet mellan polis och kommun. Vi har lokala områdessekreterare i
alla stadsdelar som ser och hör vad som händer i lokalsamhället. Centralt
på kommunen finns trygghetssamordnare som håller ihop arbetet kommunöverskridande. När de får signaler om problem och oroligheter tar de
kon- takt med rätt instans. Botkyrka kommun har också sedan början av
2016 ett avtal med organisationen Skyddsvärnet som tillhandahåller fyra
trygghetsvärdar. Dessa har i uppgift att motverka negativa gruppbildningar
och vandalisering. Skyddsvärnet arbetar nära både den kommunala organisationen och polisen.
Yrkande

Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Kia Hjeltes (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 191
Svar på motion - Säkerhet och trygghet för personal och
förtroendevalda (M) (KS/2016:134)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter från (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Ärendet

Jimmy Baker (M), Yngve RK Jönsson (M), Kia Hjelte (M), och Ufuk Sen
(M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-25, § 39, lämnat
en motion: Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta:


att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ett arbete med en översyn av trygghets- och säkerhetsfrågor rörande kommunalt anställd
personal likväl som förtroendevalda



att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en dialog med berörda statliga insatser rörande nämndemän i domstolarna, samt



att kommunstyrelsen, med resultatet av ovan utredning arbetar fram en
ny policy och riktlinjer för trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunen.

Motivering

Att skapa trygghet och trivsel i Botkyrka är avgörande för kommunens utveckling. Utan trygga Botkyrkabor som står upp för sin ort och som är
med och utvecklar kommunen skulle utvecklingen av nya Botkyrka stanna
av. Därför prioriterar den rödgröna kommunledningen trygghetsarbete i
dess breda mening.
Den mest grundläggande tryggheten handlar om att ingen ska behöva vara
rädd för att bli utsatt för kriminalitet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå
hem från kollektivtrafiken på kvällen eller för att utsättas för brott i sin
egen trappuppgång. Därför ska den lilla grupp kriminella som förstör för
så många bekämpas. Detta är huvudsakligen polisens och rättsväsendets
uppgift, men kommunen kan inte stå passivt bredvid och titta på. Samarbetet mellan kommun, polis och Botkyrkabyggen har aldrig varit bättre än
det är idag. Varje vecka skapas lokala lägesbilder som man gemensamt
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jobbar efter. Kommun och polis förenar sina resurser i ett gemensamt och
mer effektivt förebyggande arbete.
Det mer långsiktiga trygghetsarbetet handlar om att alla ska känna att
samhället finns där när det behövs som mest. Blir man sjuk ska vården ta
hand om en. Är man ung ska skolan rusta en för livet. Vid arbetslöshet ska
man få hjälp att komma tillbaka till arbete. Därför arbetar kommunledningen aktivt med utbyggnaden av Botkyrkas välfärd och för en mer jämlik kommun.
Under de senaste åren har hot och hat i samhället mot både förtroendevalda och personal ökat. Det är något som vi aldrig kan acceptera. Det
handlar om att skydda våra demokratiska värden. Att kunna garantera
tryggheten för personal och förtroendevalda i kommunen är därför en
fråga av högsta prioritet för kommunledningen. Därför har kommunen under de senaste åren utvecklat strukturerna i trygghetsarbetet och det sker
ett kontinuerligt arbete med att bedöma eventuella hotbilder. När det behövs har kommunen också kontakt med t ex landstingets säkerhetsavdelning samt polisens personskydd. Kommunen kommer också att tillsammans med SKL erbjuda förtroendevalda en utbildning om hot och hat mot
förtroendevalda. Det ska även bli tydligare vem i kommunen man ska kontakta vid eventuella hot och vilket stöd som kommunen kan erbjuda.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 192
Svar på motion - Trepartsavtal (M) (KS/2017:308)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter från (M) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendet

Kia Hjelte (M), har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-05-23, §
119, lämnat en motion: Trepartsavtal. Motionären föreslår kommunfullmäktige att besluta om att kommunen ska teckna trepartsavtal med brandförsvaret och polisen.
Motivering

Att skapa trygghet och trivsel i Botkyrka är avgörande för kommunens utveckling. Utan trygga Botkyrkabor som står upp för sin ort och som är
med och utvecklar kommunen skulle utvecklingen av nya Botkyrka stanna
av. Därför prioriterar den rödgröna kommunledningen trygghetsarbete i
dess breda mening.
Den mest grundläggande tryggheten handlar om att ingen ska behöva vara
rädd för att bli utsatt för kriminalitet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå
hem från kollektivtrafiken på kvällen eller för att utsättas för brott i sin
egen trappuppgång. Därför ska den lilla grupp kriminella som förstör för
så många bekämpas. Detta är huvudsakligen polisens och rättsväsendets
upp- gift, men kommunen kan inte stå passivt bredvid och titta på. Samarbetet mellan kommun, polis och Botkyrkabyggen har aldrig varit bättre än
det är idag. Varje vecka skapas lokala lägesbilder som man gemensamt
jobbar efter. Kommun och polis förenar sina resurser i ett gemensamt och
mer effektivt förebyggande arbete.
Det mer långsiktiga trygghetsarbetet handlar om att alla ska känna att
samhället finns där när det behövs som mest. Blir man sjuk ska vården ta
hand om en. Är man ung ska skolan rusta en för livet. Vid arbetslöshet ska
man få hjälp att komma tillbaka till arbete. Därför arbetar kommunledningen aktivt med utbyggnaden av Botkyrkas välfärd och för en mer jämlik kommun.
Idag finns det ett gott samarbete mellan Botkyrka kommun, polisen och
Södertörns brandförsvar. Det framhäver även Södertörns brandförsvar
själva, polisen och kommunen instämmer i den bilden. Dock har samar-
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betet mellan parterna i Botkyrka inte formaliserats. Därför håller nu ett
förslag på samarbetsavtal på att tas fram vars funktion kommer vara densamma som ett trepartsavtal. Detta är en lösning som både kommunen, polisen och brandförsvaret känner sig nöjda med.
Yrkande

Kia Hjelte (M) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Kia Hjeltes (M) och Stefan
Daynes (KD) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 193
Svar på motion - Övervakning av utsatta områden (SD)
(KS/2015:345)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Ärendet

Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist (SD), Robert Stenkvist (SD)
och Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 201504-28, § 79, lämnat en motion: Övervakning av utsatta områden. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att kommunen utreder
möjligheterna att kameraövervaka särskilt utsatta områden.
Motivering

Att skapa trygghet och trivsel i Botkyrka är avgörande för kommunens utveckling. Utan trygga Botkyrkabor som står upp för sin ort och som är
med och utvecklar kommunen skulle utvecklingen av nya Botkyrka stanna
av. Därför prioriterar den rödgröna kommunledningen trygghetsarbete i
dess breda mening.
Den mest grundläggande tryggheten handlar om att ingen ska behöva vara
rädd för att bli utsatt för kriminalitet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå
hem från kollektivtrafiken på kvällen eller för att utsättas för brott i sin
egen trappuppgång. Därför ska den lilla grupp kriminella som förstör för
så många bekämpas. Detta är huvudsakligen polisens och rättsväsendets
uppgift, men kommunen kan inte stå passivt bredvid och titta på. Samarbetet mellan kommun, polis och Botkyrkabyggen har aldrig varit bättre än
det är idag. Varje vecka skapas lokala lägesbilder som man gemensamt
jobbar efter. Kommun och polis förenar sina resurser i ett gemensamt och
mer effektivt förebyggande arbete.
Det mer långsiktiga trygghetsarbetet handlar om att alla ska känna att
samhället finns där när det behövs som mest. Blir man sjuk ska vården ta
hand om en. Är man ung ska skolan rusta en för livet. Vid arbetslöshet ska
man få hjälp att komma tillbaka till arbete. Därför arbetar kommunledningen aktivt med utbyggnaden av Botkyrkas välfärd och för en mer jämlik kommun.
Polisen ansvarar för att sätta upp trygghetskameror och under hösten kommer kameror sättas upp i trygghetsskapande/ brottsförebyggande syfte i
alla våra centrum i kommunen. I dialog med polisen planerar Botkyrkabyggen också att ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen att även sätta upp
kameror på vissa utvalda adresser. Vilka platser som lämpar sig för trygg-
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hetskameror analyseras noga av polisen där värdet av personliga integriteten vägs mot möjligheterna att motverka brottslighet.
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§ 194
Svar på motion - Övervakningskameror för att minska cykelstölder (TUP) (KS/2016:343)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Samtliga ledamöter från (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Ärendet

Anders Thorén (TUP), Pierre Blankenburg (TUP) och Carl Widercrantz
(TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-28 § 95, lämnat en motion: Övervakningskameror för att minska antalet cykelstölder.
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om att uppdra till
berörda förvaltningar att se över möjligheterna att kameraövervaka kommunens centrala cykelparkeringar, där risken för cykelstölder är som
störst.
Motivering

Att skapa trygghet och trivsel i Botkyrka är avgörande för kommunens utveckling. Utan trygga Botkyrkabor som står upp för sin ort och som är
med och utvecklar kommunen skulle utvecklingen av nya Botkyrka stanna
av. Därför prioriterar den rödgröna kommunledningen trygghetsarbete i
dess breda mening.
Den mest grundläggande tryggheten handlar om att ingen ska behöva vara
rädd för att bli utsatt för kriminalitet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå
hem från kollektivtrafiken på kvällen eller för att utsättas för brott i sin
egen trappuppgång. Därför ska den lilla grupp kriminella som förstör för
så många bekämpas. Detta är huvudsakligen polisens och rättsväsendets
uppgift, men kommunen kan inte stå passivt bredvid och titta på. Samarbetet mellan kommun, polis och Botkyrkabyggen har aldrig varit bättre än
det är idag. Varje vecka skapas lokala lägesbilder som man gemensamt
jobbar efter. Kommun och polis förenar sina resurser i ett gemensamt och
mer effektivt förebyggande arbete.
Det mer långsiktiga trygghetsarbetet handlar om att alla ska känna att
samhället finns där när det behövs som mest. Blir man sjuk ska vården ta
hand om en. Är man ung ska skolan rusta en för livet. Vid arbetslöshet ska
man få hjälp att komma tillbaka till arbete. Därför arbetar kommunledningen aktivt med utbyggnaden av Botkyrkas välfärd och för en mer jämlik kommun.
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Det är polisen som ansvarar för att sätta upp trygghetskameror. Trygghetskameror kan upplevas ha stor påverkan på den personliga integriteten och
användandet av dessa ska därför föregås av grundlig analys. Tillstånd att
sätta upp kameror ges endast om övervakning kan anses väga tyngre än
den personliga integriteten. Även om cykelstölder är irriterande och förstör
för den drabbade kan det inte anses som grov brottslighet och därmed inte
väga tyngre än enskilda individers intresse att inte övervakas.
Därför menar vi att det inte är rimligt att sätta upp kameror vid kommunens centrala cykelparkeringar.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 195
Delårsrapport 2 – Kommunstyrelsen 2017 (KS/2017:460)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsrapport per augusti
2017 för kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har upprättat kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2017.
I delårsrapporten finns en ekonomisk redovisning av periodens resultat och
ett prognostiserat utfall för helåret. Utfallet i perioden januari till augusti
visar ett överskott mot budget med 5,4 mnkr. Prognosen för helåret är ett
överskott med 4,3 mnkr. Åtgärder som vidtagits under året med anledning
av ökade kostnader för beslutsstödsystem och bankbyte har tillsammans
med vakanser lett till positiva avvikelser så väl i utfallet per augusti som i
helårsprognosen.
Kommunstyrelsens helårsprognos för investeringar visar att beslutad investeringsbudget om 12,7 mnkr kommer att användas. I samband med delårsrapport 2 gjordes en rättning av investeringsbudgeten från 13,3 mnkr
till 12,7 mnkr. Rättningen gäller medborgarkontor (0,6 mnkr) och avser en
felaktig ombudgetering av investeringsmedel mellan år 2016 och 2017.
I delårsrapporten redovisas uppföljning av kommunstyrelsens nämndmål
och målsatta mått för 2017. Av tio nämndmål bedöms tre vara uppfyllda i
delår 2. Förvaltningen bedömer att kommunstyrelsens nämndmål och åtaganden inte kommer att uppfyllas under 2017 utan arbete kommer att
fortgå 2018. Flertalet av de målsatta måtten mäts under hösten och kommer att redovisas i årsbokslutet. En prognos av utfallet av de mätbara måtten för 2017 bedöms inte möjlig att göra.
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§ 196
Kommunstyrelsens förslag till effektiviseringar inför 2018
(KS/2017:317)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslagna effektiviseringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområden behandlas i budgetberedningen
för 2018.
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbete med möjliga effektiviseringar inför 2018 redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde i maj 2017. Fördelningen av
möjliga effektiviseringar inom områdena politik, avgifter, bidrag och ersättningar samt förvaltning presenterades med en utgångspunkt på 2 procent effektivisering enligt tabellen nedan.

Utöver ovanstående skulle kommunstyrelsen ompröva:
- kommunens medlemskap i nätverket KOMPASS
- kommunens medlemskap i Spårvagnsstäderna
- kommunens avtal med Karolinska institutet om donationsprofessur i miljötoxikologi samt
- se över möjligheten till utdelning från AB Botkyrkabyggen i linje med
ägardirektivet.
Medlemskap i nätverket KOMPASS och i Spårvagnsstäderna samt avtalet
med Karolinska institutet hanteras som enskilda ärenden. Möjlighet till utdelning från AB Botkyrkabyggen i linje med ägardirektivet redovisas med
övriga effektiviseringsförslag nedan. Redovisningen i tabellen innefattar
möjliga effektiviseringar 2018 även om översynen har omfattat fler delområden där fortsatt arbete pågår.
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Område
Föreslagna besparingar (kr)
Kommunledningsförvaltningen
3 278 000
Politik
500 000
Avgifter, bidrag och ersättningar
4 834 098
Totalt
8 612 098
varav medlemskap Kompassen
48 000
varav medlemskap Spårvagnsstäderna
50 000
varav Karolinska institutet
2 133 478
Summa enskilt hanterade ärenden
2 231 478

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse
2017- 09-20.

Mål
3 100 000
500 000
2 100 000
5 700 000
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§ 197
Svar på revisionsskrivelse – Granskning av intern kontroll
vid hantering av leverantörer och leverantörsbetalningar
(KS/2016:713)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-11 som svar på revisionsskrivelse – Granskning av
intern kontroll vid hantering av leverantörer och leverantörsbetalningar, och ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att säkerställa information, rutiner och utbildning inom området.
Sammanfattning

På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning av intern kontroll vid hantering av leverantörer och leverantörsbetalningar, daterad juni
2016. Revisorernas granskning berör kommunstyrelsen och till viss del övriga nämnder, men är ställd till kommunstyrelsen.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att rutinerna avseende leverantörsreskontran inte i alla delar är ändamålsenliga och säkerställer därför
inte en tillräcklig intern kontroll. Av kommunledningsförvaltningens svar
framgår att nya rutiner upprättats och arbetsrutiner ändrats enligt de förslag som revisorerna framför i sin rapport.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-09-11.
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§ 198
Svar på revisionsskrivelse – Granskning av anläggningsredovisning inklusive komponentavskrivning (KS/2017:216)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-11 som svar på revisionsskrivelse – Granskning av
anläggningsredovisning inklusive komponentavskrivning och ger
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att säkerställa information,
rutiner och utbildning inom området.
Sammanfattning

På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning av anläggningsredovisning inklusive komponentavskrivning, daterad januari 2017.
Revisorernas granskning berör kommunstyrelsen och till viss del övriga
nämnder, men är ställd till kommunstyrelsen.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att rutinerna kring anläggningsredovisningen inte är tillräckliga och att uppgifterna i anläggningsregistret inte är fullt ut tillförlitliga. Kommunen har inte heller på ett tillfredsställande sätt anpassat sig till rekommendationen kring komponentavskrivning.
I kommunledningsförvaltningens svar föreslås att en arbetsgrupp tillsätts
med uppdrag att genomföra ett antal aktiviteter för att åtgärda de brister
som föreligger.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-09-11.
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§ 199
Begäran från Radio Botkyrka om samarbete kring kommunal information (KS/2017:314)
Beslut

1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att i dialog med Radio
Botkyrka utarbeta ett förslag på hur Radio Botkyrka kan vara en allmännyttig mediakanal för Botkyrkaborna och att förslag på samarbete
mellan kommun och närradiokanal tas fram.
Motivering

Radio Botkyrka sänder lokalradio för hela Botkyrka och går att lyssna på i
hela världen. De sänder radio näst intill alla timmar på dygnet och har
samarbeten med många olika privatpersoner, föreningar och organisationer. Som förening har Radio Botkyrka en fantastisk kulturverksamhet,
vi tycker Radio Botkyrka gör ett bra jobb och önskar se deras verksamhet
fortsätta i kommunen och utvecklas. Att ha en närradio i Botkyrka som
granskar och rapporterar vad som händer i kommunen är något bra. Det
ger en lokal förankring och en möjlighet för Botkyrkaborna att ta del av
vad som händer i kommunen. Det finns även möjlighet för Botkyrkaborna
själva att vara med och skapa delar av innehållet som sänds ut.
Radio Botkyrka har inkommit med ansökan till kommunen om att starta
ett långsiktigt samarbete för att vara en av kommunens informationskanal
genom att bland annat sända live från kommunfullmäktige. Vi tror att
kommunen och närradion kan hitta ett gemensamt samarbete som både
stärker närradion i kommunen samt ger service till Botkyrkaborna. Radio
Botkyrka har inkommit med ett förslag på hur ett sådant samarbete ser ut.
Vi vill att en dialog sker mellan den kommunala förvaltningen och Radio
Botkyrka för att gemensamt se hur ett sådant samarbete kan se ut.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2017-08-17.
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§ 200
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
(KS/2017:356)
Beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer förslag till reviderad delegationsordning,
delegationsförteckning och verkställighetsförteckning daterade 201709-12.
2. Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder att revidera sina
delegationsordningar, delegationsförteckningar och verkställighetsförteckningar i enlighet med kommunstyrelsens beslutanderätt i fråga om
tjänsteresor.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget från kommunstyrelsen 201705-02 § 104 (dnr KS/2016:567), är att betrakta som genomfört.
Ärendet

Ett antal förändringar av kommunstyrelsens delegationsordning,
delegationsförteckning och verkställighetsförteckning föreslås i syfte att
förenkla kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens beslutsfattande.
Förslagen omfattar bland annat vissa förändringar avseende beslutanderätt
för tjänsteresor, sponsring (med anledning av KS/2016:567), tillägg av befattningen biträdande förvaltningschef i delegationsförteckningen, beslut i
fråga om kommunens officiella flaggning, att samråd ska ske med berörd
förvaltningschef före det att förlikningsavtal ingås samt vissa förändringar
i delegation avseende beslut om anställning och att utse tjänsteförrättande
chef. Förslaget omfattar vidare att upphandlingschef ska utgöra delegat rörande beslut om att inte lämna ut handling och beslut om förbehåll i samband med att handling utlämnas, rörande upphandlingsenhetens ärenden.
Även beslut i fråga om att lämna yttrande över remiss föreslås som tillägg.
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§ 201
Utdrag ur belastningsregistret – vård- och omsorgsboenden och servicehus (KS/2017:607)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att vård- och omsorgsförvaltningen vid anställningar av personal på vård- och omsorgsboenden och servicehus
ska kräva utdrag ur belastningsregistret, på samma sätt och med
samma rutiner och regler som idag görs vid anställning av personal i t
ex hemtjänsten eller på gruppbostäder.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda vidare huruvida belastningsregister kan användas för fler personalgrupper inom socialförvaltningen.
Motivering

Medborgarna i Botkyrka har rätt att känna sig trygga och kunna lita på sin
personal. Kommunen följer gällande lagstiftning kring hur utdrag ur belastningsregistret ska begäras vid nyanställningar av personal inom vårdoch omsorgsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har i ett tidigare beslut (KS/2013:681) fastslagit att registerutdrag enbart ska användas för de grupper och verksamheter där det
finns ett uttryckligt stöd för detta i lagstiftningen.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen gäller det idag följande grupper:
– Medarbetare som är anställda inom funktionsnedsättningsområdet där
stöd- och serviceinsatser till barn och ungdom ingår.
– Alla nyanställda medarbetare inom personlig assistans.
– Alla nyanställda medarbetare inom hemtjänsten.
Det finns dock en grupp brukare som vi gärna vill värna på samma sätt och
det är de boende på våra vård- och omsorgsboenden och servicehus. Det
handlar både om personer som är mycket gamla och som ofta är multisjuka (somatiska) och personer som drabbats av demenssjukdomar och
därför helt beroende av den personal som ger vård och omsorg. Men anledning av brukarnas utlämnande situation tycker vi det är viktigt att även
nyanställningar av personer på vård- och omsorgsboenden och servicehus
ska lämna utdrag ur belastningsregistret. Både utifrån brukarnas trygghet
men också utifrån att det är vanligt att personalen byter jobb inom förvaltningen och kan t.ex. gå från tjänst på vård- och omsorgsboende till en ny
tjänst inom funktionsnedsättningsområdet.
Personalutskottet har behandlat ärendet 2017-09-21, § 25.
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Yrkande

Kia Hjelte (M), Stefan Dayne (KD) och Robert Steffens (C) yrkar bifall
till ordförandeförslaget.
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§ 202
Sammanhållen beredningsprocess för kommunens kompetensförsörjning (KS/2016:364)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar om att en årlig kompetensförsörjningsplanplanering blir en del av mål- och budgetprocessen.
Sammanfattning

Idag har kommunen en kompetensfond som bereds och beslutas årligen
vid sidan om den årliga mål- och budgetprocessen. Finansiering av beslutade kompetensutvecklingsinsatser görs i särskild ordning efter det att ordinarie budget beslutats och fördelats till nämnderna. Det har avsatts ca 10
miljoner kronor årligen fram till idag.
För lönebildningen har det, utöver medel som fördelats i ordinarie budgetbeslut, genomförts en följdprocess inför kommunstyrelsebeslut om att fördela ytterligare medel inför den årliga löneöversynen. Detta har gjorts i
syfte att utifrån olika lönebildningsbehov ge ytterligare medel till uttalade
grupper att användas inom ramen för den årliga löneöversynen. För detta
har avsatts ca 4-5 miljoner kronor årligen.
Kompetensutveckling och lönebildning är två viktiga delar i kompetensförsörjningen. Vid sidan av dessa områden kan det även finnas andra
större kommunövergripande verksamhetsbehov kopplade till kompetensförsörjningsprocessen.
För att kunna bedöma behoven av såväl kompetensutveckling som lönebildning samt andra behov bör dessa ses i ett större sammanhang, varför
det föreslås att samtliga nämnder årligen tar fram kompetensförsörjningsplaner. Detta arbete föreslås vara en del av nämndernas årliga arbete med
omvärldsanalyserna och ska följa samma tidplan. Dessa kompetensförsörjningsplaner formar underlag till analysdagarna och kommunens måloch budgetprocess. Genom en sammanhållen beredning av kommunens
olika kompetensförsörjningsbehov skapas förutsättningar för en långsiktig
och strategisk helhetssyn samt ger en större tydlighet kring bakomliggande
skäl för prioriterade satsningar.
Personalutskottet har behandlat ärendet 2017-09-21, § 18.
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§ 203
Översyn HR:s organisation i Botkyrka kommun
(KS/2017:550)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av översynen av HR:s organisation i
Botkyrka kommun.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utveckla HR:s samlade organisation med målsättning att genom processstyrning skapa förutsättningar för en övergripande och enhetlig styrning av den normerande personalpolitiken i Botkyrka kommun. Organisationsutvecklingen ska utgå från de förslag som kommunledningsförvaltningen anger i sin tjänsteskrivelse 2017-08-28, punkt tre.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen fick i uppdrag att genomföra åtgärder i syfte att stärka
kommunens arbete med kompetensförsörjning för bristyrken samt att
minska sjukfrånvaron, som beskrivs i Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2021. Ett utredningsuppdrag gavs till PWC där de bl.a. intervjuade kommundirektören, kommunikationschefen samt HR-chefen.
Efter en kartläggning av nuvarande HR-organisation och utifrån jämförelser med andra HR-organisationer och gällande teoribildning för organisering av stödprocesser gav PWC organisationsförslag som exempelvis att
centralisera HR-organisationen under HR-chefen med tre enheter: en strategisk HR-enhet, en enhet som samlar det verksamhetsnära (HR-operativa)
HR-stödet men med tydliga kontaktpersoner för respektive förvaltning
samt en löneenhet.
Kommunledningsförvaltningens samlade bedömning med utgångspunkt i
den genomförda utredningen är följande:
 Att nuvarande decentraliserade organisation behålls. Genom fortsattarbete med att definiera kompetensförsörjningsprocessen och tydliggöra olika rollers ansvar och uppdrag i processens olika delar kommer
dagens problembild kunna lösas.
 Att genom ett enhetligt och kommunövergripande arbete enligt fastslagen kompetensförsörjningsprocess skapas förutsättningar för en
normativ styrning av kommunens samlade personalpolitik.
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 Ta fram kommungemensamma arbets- och mötesformer för samarbetet mellan kommunens olika HR-funktioner. Här ska det finnas
former för det strategiskt, långsiktiga och processutvecklande arbetet
såväl som det verksamhetsnära, löpande och operativa HR-arbete där
det är av största vikt att kunskapsdelning och kollegialt stöd ges stort
utrymme mellan förvaltningarnas olika HR-funktioner.
 Utveckla en kommungemensam modell för flexibelt resursutnyttjande
vid semester, sjukdom och arbetstoppar samt vid kraftsamlingar av
olika slag.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse
2017- 08-28.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (L), Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD) och Robert
Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Protokollsanteckning

Tuva Lund (S) anför till protokollet att hon vid yrkanderätt hade yrkat bifall till ordförandeförslaget.
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Ärende 203: Översyn av HR‐organisationen
Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna tycker att det är bra att HR‐organisationen
ses över. Dessvärre vill man inte gå hela vägen och göra som PWC önskar nämligen att
kommunen inför en centraliserad HR‐organisation. Det är ett förslag som vi i vi till fullo
instämmer i.
Vi vet att kommunen har utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Att rekrytera
personal till viktiga arbetsuppgifter inom skola och omsorg är av största betydelse för att
Botkyrka kommun ska kunna leverera välfärd till medborgarna. Och bland många
yrkesgrupper t ex socialsekreterare och lärare är stor konkurrens från andra kommuner när
det gäller arbetskraften.
Vidare dras kommunen med allt för hög sjukfrånvaro. 7,3 procent i juli 2017. Förvisso något
lägre än förra året men faktum kvarstår att alldeles för många av medarbetarna är
sjukskrivna. Speciellt oroande är att den långa sjukfrånvaron (från 91 dagar och uppåt) inte
minskar.
Att centralisera HR‐funktionen som föreslås av PWC och som vi står bakom skulle förbättra
den samlade HR‐kompetensen i kommunen. Det ligger också i led med den processtyrning
som håller på att utvecklas i Botkyrka kommun. Med HR samlad på central nivå skulle
resurser på de olika förvaltningarna kunna frigöras till att göra något annat dvs att skapa
välfärd åt medborgarna.

Lars Johansson (L)
Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)
Robert Steffens (C)
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§ 204
Översyn kommunikationsorganisationen i Botkyrka kommun (KS/2017:550)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av översynen av kommunikationsorganisationen i Botkyrka kommun.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utveckla den samlade kommunikationsorganisationen med målsättning
att genom processtyrning skapa förutsättningar för en övergripande
och enhetlig styrning av kommunikationsverksamheten i Botkyrka
kommun. Organisationsutvecklingen ska utgå från de förslag som
kommunledningsförvaltningen anger i sin tjänsteskrivelse 2017-08-28,
punkt tre.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utreda kommunikatörsrollerna i kommunorganisationen samt deras innehåll och placering som beskrivs i Mål
och budget 2017 med flerårsplan 2018-2021.
PWC fick i samband med detta uppdrag att utreda frågan.
Efter en kartläggning av nuvarande kommunikationsorganisation och utifrån jämförelser med andra kommunikationsorganisationer och gällande
teoribildning för organisering av stödprocesser gav PWC organisationsförslag som exempelvis att vidareutveckla nuvarande kommunikationsorganisationen utifrån det påbörjade arbetet med processtyrning.
Kommunledningsförvaltningens samlade bedömning med utgångspunkt i
den genomförda utredningen är följande:







Prioritera resurser för att definiera kommunikationsprocessens olika delar; samhällskommunikation, internkommunikation,
kriskommunikation och marknadsföring samt tillhandahålla kommunikationsstöd.
Tydliggöra kommunikationsansvaret hos chefer, projektledare och
medarbetare, med fokus på kraven som ställs på kommunikation i en
offentlig verksamhet genom att ta fram en uppdaterad
kommunikationspolicy.
Ta fram en modell och struktur för kommunens budskapsarbete genom
samordnad strategisk kommunikations- och budskapsplanering.
Ta fram en kommungemensam modell för flexibelt resursutnyttjande
vid semester, sjukdom och arbetstoppar och vid kraftsamlingar av olika
slag

55[67]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-09





Ta fram ett upplägg för samordnade rekryteringar och lönebildning.
Ta fram en samordnad introduktion samt löpande kompetensutveckling
inom professionen (säkerställa professionaliteten)
Ta fram en gemensam definition av förvaltningskommunikatörsrollen

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse
2017- 08-28.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (L), Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD) och Robert
Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Protokollsanteckning

Tuva Lund (S) anför till protokollet att hon vid yrkanderätt hade yrkat bifall till ordförandeförslaget.
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Ärende 204: Översyn av kommunikationsorganisationen
Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna tycker att det är bra att
kommunikationsorganisationen ses över. Dessvärre vill man inte gå hela vägen och göra som
PWC önskar nämligen att kommunen inför en centraliserad kommunikationsorganisation.
Det är ett förslag som vi i vi till fullo instämmer i.
Att centralisera kommunikationsorganisationen som PWC är inne och som vi står bakom
skulle förbättra den samlade kommunikationskompetensen i kommunen. Det ligger också i
led med den processtyrning som håller på att utvecklas i Botkyrka kommun. Med
kommunikationsorganisationen samlad på central nivå skulle resurser på de olika
förvaltningarna kunna frigöras till att göra något annat dvs att skapa välfärd åt medborgarna.

Lars Johansson (L)
Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)
Robert Steffens (C)
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§ 205
Plan för Botkyrka kommuns genomförande av 100årsjubileum för demokratin (KS/2017:543)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till plan för Botkyrka kommuns
genomförande av 100-årsjubileum för demokratin april 2018. Kostnaden om 250 000 kronor behandlas i samband med mål och budget 2018
som utökad ram för ökat valdeltagande.
Sammanfattning

År 2018 fyller demokratin i Sverige och Botkyrka 100 år. Kommunen ska
enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-10-27, § 197 (KS/2015:865) anordna ett lokalt jubileum i Botkyrka.
Syftet med jubileumet är att uppmärksamma demokratins genombrott, genom exempelvis allmän rösträtt 2018, och hur demokratin utvecklats sedan dess. Jubileumet syftar också till att skapa förutsättningar för en diskussion om de utmaningar som demokratin står inför idag och hur demokratin behöver utvecklas framöver i Botkyrka.
Kommunledningsförvaltningen föreslår ett upplägg med ett antal stora aktiviteter i slutet av april 2018. Genom att genomföra jubileumet under våren 2018 bedöms aktiviteten även kunna främja ett ökat engagemang och
deltagande i allmänna valet i september 2018.
Jubileumet följs av löpande aktiviteter inom ramen för kommunens olika
ordinarie verksamheter och civilsamhällets engagemang under hela perioden 2018-2021. De löpande aktiviteterna kommer att ske genom samarbete med, och stöd till, skolor, bibliotek, vuxenutbildning, föreningar och
andra aktörer som på olika sätt vill uppmärksamma demokratins 100årsjubileum. Här tillkommer även Botkyrka kommuns ungdomsfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse
2017- 08-26.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2017-09-14, § 16.
Yrkande

Pia Carlson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 206
Yttrande över delbetänkande – Nästa steg? Förslag för en
stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) (KS/2017:472)
Beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-25, med tillägget att ”Statsbidraget föreslås baseras
på invånarantal med uppföljningsansvar för att säkerställa att
information och kartläggning sker enligt fastställda principer”, som
svar på remissen SOU 2017:60.
Sammanfattning

Regeringen tillsatte under 2016 en särskild utredare, med uppdrag att ta
fram förslag för en stärkt minoritetspolitik. Utredningen lämnade i juni ett
första delbetänkande – Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik –
och Botkyrka kommun är en av de utsedda remissinstanserna.
Botkyrkas remissvar beskriver de delar i betänkandets förslag och rekommendationer som vi velat ta ställning till. Vi fokuserar på de förslag som har
bäring på kommunens uppdrag och ansvar i fråga om att säkerställa rättigheter, delaktighet och inflytande på lika villkor för invånare som tillhör
svenska nationella minoriteter. Betänkandet i sin helhet går att ladda ner på:
http://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4
da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760.
Utredaren föreslår förtydliganden i minoritetslagen, skollagen, socialtjänstlagen och lagen mot diskriminering, en ökning av statsbidraget, en tydligare
informationsplikt för kommuner och krav på att anta dokumenterade mål
och riktlinjer, samt kvalitativa krav på samråd och ungas delaktighet i dessa.
Utredaren föreslår också att en ny myndighet inrättas för uppföljning av minoritetspolitiken. Botkyrka kommun ställer sig positiv till förslagen med reservation om att den föreslagna ökningen av statsbidraget om 25 000 kr per
kommun och år inte möter utredningens ambitionshöjningar.
Som komplement beslutade regeringen om tilläggsdirektiv den 15 juni
2017. Det innebär en förlängning av det ursprungliga uppdraget i återstående delar, och samtidigt ett utvecklat uppdrag avseende finlandssvenskarnas ställning i Sverige.
Förslag från utredningen som berör kommunen

Utredningen föreslår ett stärkt grundskydd för nationella minoriteter och har
gjort två övergripande bedömningar:
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1. Minoritetspolitiken behöver integreras bättre inom andra politikområden. Utredningen konstaterar att minoritetspolitiken på alla samhällsnivåer riskerar att hamna i ett ”stuprör” vid sidan av andra politikområden. Regeringen och övrig offentlig verksamhet bör sträva efter att i
ökad grad integrera de minoritetspolitiska frågorna inom övriga sektorsområden. Utredningen föreslår att regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter inom förskolan och äldreomsorgen överförs
från minoritetslagen till skollagen respektive socialtjänstlagen som ett
steg i denna riktning.
2. Minoritetspolitiken behöver i större utsträckning inriktas på överföringen av språk och kultur mellan generationerna, att språk och kulturell identitet bör ges en särskild tyngd, och att ungdomars delaktighet
ska prioriteras.
Utredningen har också lämnat ett antal förslag som får direkt påverkan på
kommunal nivå:








Kommuner och landsting ska på ett tydligare sätt vara skyldiga att
informera de nationella minoriteterna och allmänheten om minoriteters rättigheter och det allmännas ansvar.
Kommuner och landsting ska anta dokumenterade mål och riktlinjerför i sitt minoritetspolitiska arbete, och på begäran lämna uppgift om dessa till en uppföljningsmyndighet, inklusive krav om
kartläggningar för att kunna följa och följa upp det minoritetspolitiska arbetet, samt att det inrättas en fristående myndighet för uppföljning, främjande och samordning av minoritetspolitiken.
Regeringen ska tydliggöra kvalitativa krav för samråd med
nationella minoriteter och för ungas delaktighet i dessa.
Diskriminering på grund av språk, till skillnad mot befintlig diskrimineringsgrund ”språklig tillhörighet”, föreslås som ny diskrimineringsgrund.
Regeringen bör utöka statsbidraget till kommuner och landsting
med 100 tkr per kommun och mandatperiod för basinformation om
minoriteter och för kartläggningar om svenska minoriteters livsvillkor.

Som konsekvens av ovan föreslår utredningen tillägg i minoritetslagen,
skollagen, socialtjänstlagen och lagen mot diskriminering.
Botkyrkas ställningstaganden Generellt

Kommunen är positiv till en förstärkning av lagstiftningen genom tydligare
formuleringar om informationsplikt till och om nationella minoriteter. En
förstärkt lagstiftning tydliggör krav på förändringar och möjliggör en bättre
planering, implementering och uppföljning på kommunal nivå.
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Vi saknar ett resonemang om sätten att möta och utveckla arbetet enligt föreslagna ambitionshöjningar för alla fem nationella minoriteter. I varje
kommun görs prioriteringar kring någon/några av de fem grupperna. Varje
minoritetsgrupp diskuteras separat och i dagsläget finns vad vi känner till
inget samlat agerande i någon svensk kommun för att säkerställa rättigheter,
jämlikhet och lika villkor för individer från alla Sveriges erkända nationella
minoriteter.
Vi är positiva till att anta kommunala mål och riktlinjer. Statistik och tillförlitliga mätmetoder behöver utvecklas för att kunna följa och förbättra minoriteters livsvillkor. Om det ska vara genomförbart behöver kommunerna
stöd att göra analyser av minoriteters villkor i de enskilda verksamheterna.
Vi stödjer utredningens slutsats att minoritetspolitiken i högre grad bör integreras i andra sektorsområden och inte drivas i ”stuprör”. Detta är i linje
med Botkyrkas målstyrning, jämlikhetsstrategi och interkulturella synsätt.
Botkyrka ser att flera av utredningens förslag har relevans i kommunens pågående utvecklingsarbete kring mänskliga rättigheter i kommunens styrning
(mål och uppföljning) och ledning (ledarskap och arbetssätt).
Vi är också positiva till ett förtydligande om kvalitativa krav för samråd
med nationella minoriteter och för barn och ungas delaktighet i dessa.
Kommunen ser behov av allmänna råd, vägledning och stöd i fortsatt
arbete

Utredningen saknar vägledning vad gäller implementering och genomförande. Bland annat avser detta:
- Råd och stöd kring metoder och verktyg för uppföljning och återkoppling om nationella minoritetspolitiken.
Exempel på välfungerande metoder och verktyg för hur vi följer och säkerställer minoriteters rättigheter och gör minoriteter delaktiga på ett hållbart sätt.
- Tydlighet om vad en ”utökad” informationsplikt till minoriteter och
allmänheten innebär.
- Råd och stöd i praktiska konflikter där tolkningen av lagen är otydlig.
- Stöd i kompetensutveckling för förtroendevalda och tjänstepersoner.
Ekonomiska konsekvenser

Den samlade kostnaden för utredningens förslag för hela landet innebär en
kostnadsökning i storleksordningen 14 miljoner kronor, en kostnad under
en treårsperiod om 3 miljoner kronor och en engångskostnad om cirka 4
miljoner kronor. Utredningen föreslår en ökad budget för att täcka kostnader hos framför allt statliga institutioner och civilsamhällets
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organisationer. För kommunernas del föreslås totalt 25000 kr per kommun
och år avsedda för ökad informationsspridning och kartläggning. Vår bedömning är att den del som tillfaller kommuner är för lågt tilltagen och att
det inte möter utredningens föreslagna ambitionshöjningar. Statsbidraget
är en förutsättning för att bättre kunna möta regeringens ambitioner om att
säkerställa mänskliga rättigheter för Sveriges nationella minoriteter. Invånarantalet och befolkningssammansättningen varierar stort i landets kommuner varför förutsättningarna blir ojämna om ett fast belopp utgår utan
att dessa parametrar tagits hänsyn till. Vi föreslår att statsbidraget baseras
på invånarantal med uppföljningsansvar för att säkerställa att information
och kartläggning sker enligt fastställda principer. Vi kan genomföra vissa
delar inom ordinarie verksamhet, men ska vi ha en möjlighet att arbeta
främjande med alla fem nationella minoriteter behövs andra resurser.
Med utgångspunkt från utredningens eget tydliggörande1 och förslagen om
stärkt lagstiftning, bör slutbetänkandet uppmärksamma behovet att stödja
kommuner och annan offentlig sektor med resurser för att kunna driva och
utveckla ett jämbördigt arbete för alla nationella minoriteter. En väg kan
vara att ta stöd i SKL:s pilotarbete i kommuner och landsting med mänskliga rättigheter i styrning och ledning.
Särskilda uppdrag och utökade uppdrag till myndigheter

Botkyrka ställer sig positiv till utredningens förslag att regeringen ger ett
antal särskilda uppdrag eller utökade uppdrag till Skolverket för att ta fram
stöd och fortbildning till förskolan samt för att genomföra kunskapshöjande insatser för lärare. En sådan insats stödjer möjligheten att uppfylla
lagen på lokal nivå.
Botkyrka är också positiv till förslaget att ge lämplig myndighet i uppdrag
att pröva att komplettera relevanta yrkesexamina med lämpliga kunskaper
i något av de nationella minoritetsspråken i syfte att förbättra personaltillgången på längre sikt.

1

s. 261-262: ”Av finansieringsprincipen följer bl.a. att staten inte bör ge kommuner och
landsting nya uppgifter utan att de samtidigt får möjlighet att finansiera dessa med annat
än höjda skatter. Principen ska bl.a. tillämpas om kommunerna får nya obligatoriska uppgifter, om frivilliga uppgifter görs obligatoriska eller om ambitionsnivåerna för befintliga
uppgifter höjs (se SKL, 2007, s. 1–2 samt prop. 2006/07:100, s. 221–222). Staten ska
således i princip kompensera kommunerna ekonomiskt i sådana situationer.”
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§ 207
Firmatecknare 2017 - ändring(KS/2016:830)
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 Jimmy Baker
i förening med en av följande personer:
kommundirektör Mattias Jansson
ekonomichef Johan Westin
kanslichef Jakob Etaat
avdelningschef Sara Wrethed

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, tf förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Sanna Sparr Olivier och kommundirektör Mattias Jansson att var för
sig underteckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och andra
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överlåtelse- eller upplåtelseavtal avseende fast egendom.
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

tf redovisningschef

Ted Emanuelsson

redovisningsekonom

Jeanette Sätterqvist

ekonomikonsult

Irina Järvinen

ekonomiassistent

Suzana Milosavljevic

ekonomiassistent

Marie Björklund

ekonomiassistent

Lilva Sahin

systemcontroller

Bo Ek

ekonomiassistent

Carina Friborg

controller

Annette Ödalen

redovisningsassistent

Jennifer Hultberg

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens bankfack.
Tf redovisningschef Ted Emanuelsson, eller den han utser, ges rätt att
underteckna deklaration för mervärdeskatt.
Ärendet

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 13, ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.
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Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid
behov.
Följande ändring är gjord sedan tidigare beslut 2017-09-04

Redovisningsassistent Jennifer Hultberg har lagts till under punkten 6.

64[67]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-09

§ 208
Anmälningsärenden (KS/2017:20)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 augusti 2017, dnr KS/2017:50.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2017-09-15, dnr
KS/2017:110.
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2017-09-28, dnr
KS/2017:180.
Protokoll från SRV återvinning AB:s ordinarie bolagsstämma 2017-04-25,
dnr KS/2017:261.
Protokoll från SYVAB:s årsstämma 2017-06-15, dnr KS/2017:394.
Protokoll från demokratiberedningen 2017-09-14.
Protokoll från personalutskottet 2017-09-21.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2017-10-04, dnr
KS/2017:53.
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§ 209
Delegationsärenden (KS/2017:21)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

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

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för
perioden 2017-08-01—2017-08-31, dnr KS/2017:51.
Kommunstyrelsens ordförande

Remissyttrande över ”Regionalt utvecklingsansvar i Stockholm, Kalmar och
Blekinge län” (Ds 2017:20)
(beslut 2017-09-11, dnr KS/2017:408).
Kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för utbildningsförvaltningen 2017-09-28—2017-09-29
(beslut 2017-09-04, dnr KS/2017:25).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen 2017-11-15—2017-11-22
(beslut 2017-09-05, dnr KS/2017:25).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för tekniska förvaltningen 2017-09-21—2017-09-25
(beslut 2017-09-06, dnr KS/2017:25).
Förordnande av tillförordnad kommunikationschef
2017-09-13—2018-02-07
(beslut 2017-09-07, dnr KS/2017:25).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen 2017-10-07—2017-10-15
(beslut 2017-09-26, dnr KS/2017:25).
Tjänsteförrättande kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för utbildningsförvaltningen 2017-10-07—2017-10-15
(beslut 2017-10-03, dnr KS/2017:25).
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HR-chefen

Uppsägning lokalt kollektivavtal med Vision
(beslut 2017-09-25, dnr KS/2017:256).
Lokalt kollektivavtal med Vision – LOK 17
(beslut 2017-09-25, dnr KS/2017:580).
Upphandlingschefen

Förordnande av tjänsteförrättande upphandlingschef
2017-10-02—2017-10-08
(beslut 2017-09-27, dnr KS/2017:25).
Avdelningschefen för samhällsutveckling

Anställning av utredare för folkhälsa och ANDT vid samhällsutvecklingsavdelningen 2017-11-15—2018-05-15
(beslut 2017-09-27, dnr KS/2017:618).
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-17.10
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Östlin Ebba, ordf
Melki Gabriel, 1:e v ordf
Baker Jimmy, 2:e v. ordf
Ros Inger, led
Köse Serkan, led
Ksiazkiewicz Emanuel, led
Hjelte Kia, led
Bulduk Deniz, led
Olsson Fredrik, 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
Lundgren Stina, ers
Jönsson Yngve R K, 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

X
X
X
X
X
X
X
X
X

ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

Youbert Aziz (S)

Närvarande till 16:57, §§ 172-204. därefter tjänstgör Robert Aslan (S), §§205-209

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

Datum: 2017-10-09, bilaga

Robert Steffens (C)
Vakant
Pia Carlson (V)

NEJ

