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§ 115
Kommunens delårsrapport 1 (KS/2017:348)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 1 för perioden januari
– april 2017 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att fördela 10 miljoner kronor i
kompetensfonsmedel 2017, enligt fördelning 0,3 miljoner kronor till
kultur- och fritidsnämnden, 3,9 miljoner kronor till utbildningsnämnden,
2,5 miljoner kronor till socialnämnden och 3,3 miljoner kronor till vårdoch omsorgsnämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar medge arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 1,8 miljoner kronor för investering till yrkeshögskoleutbildningar vid Xenter Botkyrka. Anslaget finansieras med
tilläggsanslag genom ökad upplåning.
4. Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden 1,5 miljoner
kronor i utökad investeringsram för förskolan Prästkragen. Anslaget
finansieras med tilläggsanslag genom ökad upplåning.
5. Kommunfullmäktige beslutar medge kultur- och fritidsnämnden 4,8
miljoner kronor i investeringsanslag för att genomföra samlokalisering
av bibliotek och konsthall i Fittja. Anslaget finansieras genom att 3,3
miljoner kronor omfördelas från investeringsprojekt Alby biblioteket
och 1,5 miljon kronor finansieras med tilläggsanslag genom ökad upplåning.
6. Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden 1,9
miljoner kronor för utbyggnad av två tillfartsvägar, en till Flottsbrovägen och en till Trollstigen. Anslaget finansieras genom att 0,7
miljoner kronor omfördelas från oanvända investeringsmedel för projekt
Albybron och 1,0 miljon kronor finansieras med tilläggsanslag genom
ökad upplåning.
7. Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden 5,5 miljoner
kronor i utökad investeringsram för renovering av vatten- och spillvattenledningar på Huddingevägen. Anslaget finansieras genom att omfördela investeringsmedel som avsatts för reservtrycktank och Segersjö
vattenverk.
8. Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden 5 miljoner
kronor i ytterligare investeringsanslag för att åtgärda brister i Storvretens
vattentorn. Tilläggsanslaget finansieras genom ökad upplåning.
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9. Kommunfullmäktige beslutar medge kommunstyrelsen 30 miljoner
kronor att fördela för oförutsedda utgiftökningar av beslutade/pågående
fastighetsinvesteringsprojekt. Anslaget läggs till kommunstyrelsens
förfogande och finansieras genom ökad upplåning.
10. Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden 44 miljoner
kronor och samhällsbyggnadsnämnden 11,1 miljoner kronor i utökad investeringsram för att finansiera reinvesteringar som tidigare finansierats
via driftbudgeten. Tilläggsanslagen finansieras genom ökad upplåning.
11. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden rätt att använda del av
frigjort utrymme i driften för att vidta nödvändiga åtgärder för att
pågående fastighetsprojekt inte ska avstanna. I övrigt har nämnden inte
rätt att disponera utrymmet utan ytterligare beslut från
kommunfullmäktige.
12. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att till
kommunfullmäktiges sammanträde i juni återkomma med en precisering
och ett förtydligande av hur nämnden vill använda frigjort utrymme i
driften.
13. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden rätt att använda del
av frigjort utrymme till de ökade kapitalkostnaderna som är en följd av
övergång till komponentavskrivning. Resterande utrymme som frigjorts
i driftbudgeten på grund av växling från underhåll via driftbudget till investering har nämnden inte rätt att disponera.
14. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att belysa de ekonomiska konsekvenserna som uppstår till följd av övergång från underhållsanslag i driftbudgeten till
reinvesteringar med komponentavskrivning på kort och lång sikt.
Uppdraget ska utgöra underlag för höstens arbete med Mål och budget
2018 med flerårsplan 2019-2021 och ska återrapporteras till budgetberedningen senast den 4 september 2017.
15. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar att omförhandla avtal med SL avseende upprustning
av tunnelbanestationer. Återrapportering ska ske i samband med delårsrapport 2 2017.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
16. Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapport 1 för perioden
januari-april 2017 till kommunfullmäktige.
17. Kommunstyrelsen beslutar medge kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag med 200 000 kronor för insatser i samband med 25-manna
orienteringstävlingen. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av
motsvarande belopp ur anslaget till kommunfullmäktiges förfogande i
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2017 års budget.
18. Kommunstyrelsen beslutar medge kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag med 624 000 kronor för ökade driftkostnader under andra halvåret 2017 till följd av investeringar vid Brunna IP. Anslaget finansieras
genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur anslaget till kommunfullmäktiges förfogande i 2017 års budget.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-april är positivt med 200,8
miljoner kronor. I resultatet ingår en reavinst på 182,1 miljoner kronor som
avser försäljningen av fastigheten Samariten i Tumba där bland annat
Tumba vård- och omsorgsboende ligger. Resultatet exklusive reavinsten
uppgår till 18,7 miljoner kronor. Vid samma tid förra året låg periodresultatet på 37,5 miljoner kronor.
Prognosen för helåret 2017 pekar mot ett positivt resultat på 167,2 miljoner
kronor. I resultatet ingår försäljningen av Samariten med 182,1 miljoner
kronor. Undantaget reavinsten innebär prognosen ett underskott med 14, 9
miljoner kronor, vilket är i nivå med årets budgeterade resultat på minus 13
miljoner kronor.
Resultatet enligt balanskravsavstämningen indikerar på ett positivt utfall
med 22,3 miljoner kronor.
Nämndernas prognoser innebär ett underskott mot budget på sammanlagt
32,6 miljoner kronor.
Tre av nämnderna redovisar i sina prognoser underskott mot budget.
Utbildningsnämnden 25,0 miljoner kronor, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 5,0 miljoner kronor samt socialnämnden 13,8 miljoner
kronor. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett överskott på 11,8
miljoner kronor. Övriga nämnder redovisar prognoser som är i nivå med
budget.
Skatteintäktsprognosen pekar mot ett positivt utfall mot budget på 16,0
miljoner kronor.
Investeringarna bedöms öka under året och för hela 2017 komma att uppgå
till 845 miljoner kronor.
Kommunen kommer att köpa tomträttsmark i Fittja, Hallunda och Norsborg
av Stockholms stad till ett pris på drygt 1 miljard kronor.
Baserat på investeringsvolymen och markinköpet bedömer vi att
kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med cirka
1 miljard kronor.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-05-23.
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Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-06-07
Ärende 115

Delårsrapport 1 (KS/2017:348)

Det är bekymmersamt att balanskravsresultatet inte ser ut att uppnås. Räknar man
bort försäljningen av Samariten ser vi ut att gå mot ett minusresultat. Med SKL:s
prognoser i åtanke för åren 2018-2019, där kommunerna i genomsnitt förutspås
behöva tvingas höja kommunalskatten med 1,82 kr ser det ännu värre ut.
Vi är vidare av uppfattningen att nämnderna ska hämta hem de prognosticerade
underskotten. Vi menar att det alltid finns en effektiviseringspotential i stora
organisationer.
Sammantaget är delar av delårsrapporten mindre trevlig läsning. Tre nämnder
prognostiserar tillsammans ett underskott. Men vi tror att även fler nämnder, som
vård- och omsorgsnämnden, inte heller kommer att klara sina budgetmål. Visst kan
man till en del hävda oförutsedda händelser, eller att det i vissa fall ”inte är så stora”
avvikelser utifrån nämndernas totalomslutning. Vi anser att detta är lite problematiskt
som förklaringsmodell - det är för stora minusposter för ofta.
Nämnderna och förvaltningarna måste ha en bättre budgetuppföljning! Det ska oftare
och tätare ske så att man hinner dra i handbromsen i vissa delar av verksamheten och
vidta nödvändiga åtgärder – parera eller helst undvika begynnande underskott. KS
behöver, i ett mycket tidigare skede, få prognoser att ta hänsyn till för att på så sätt
kunna fatta beslut om eventuella tillskjutande av budgetmedel.
Det är illavarslande att se hur bristen på vissa yrkesgrupper har lett till en tuff
konkurrenssituation i hela länet, till förfång för kommunen visavi rekryteringen av
yrkesgrupper som ämneslärare, förskolelärare, socialsekreterare, viss vårdpersonal,
planarkitekter och bygglovshandläggare. Här behövs det nytänkande och krafttag.
Vi vill även markera att vi inte står bakom följande beslutsatser:
5. Detta då vi inte anser att en konsthall i överhuvudtaget skall etableras i Fittja.
7. Vi är inte för en avveckling av Segersjö Vattenverk, tvärtom, i enlighet med vad vi
anför i vår budget, så vill vi starta upp verket.
9. Vi ställer oss frågande till principen att låna pengar till oförutsedda
investeringsutgifter. Detta bör en välskött kommun kunna klara inom befintlig
budgetram.

Sid 1 (2)

17. Vi var redan från början emot att lägga så mycket av skattebetalarnas pengar på
sponsring av orienteringstävlingen och nu visar det sig att det inte räckte med
sponsringen – det krävs lika mycket skattepengar till för att täcka kostnaderna. Vi vill
även lägga ner kommunens sponsring i dess nuvarande form. Vi menar på att kulturoch fritidsnämnden istället får skära ner motsvarande summa på exempelvis
konsthallen, kreativa fonden, drömdeg eller annan icke-kärnverksamhet.
Utöver allt detta tillkommer ju markköpet av Stockholms Stad, en affär vi till delar
fortsatt ifrågasätter. Vad är det för poäng med att köpa mark bebygg med privatägda
bostäder? Vad uppnår man med att får ”rådighet” över den marken? Vad kan
kommunen räkna hem för intäkter på tomtmark som idag är bebyggd med småhus?
Totalt sett ser kommunens totala upplåning markant öka under året (med cirka en
miljard kronor). Fortsätter den här utvecklingen, med miljonprogrammens
upprustning och stora investeringar inom skolsektorn menar vi att läget ser allt mer
bekymmersamt ut.

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson

Sid 2 (2)

Särskilt
Yttrande
2017-06-07
Ärende 115 Kommunens delårsrapport 1
Delårsrapporten visar på att budgeten för kommunen som helhet håller relativt väl. Och därför
har vi inget i stort att invända mot delårsrapporten utom på en punkt.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden redovisera ett underskott. Detta beror till stor
del på minskade statsbidrag från staten. Det handlar främst om bidrag till KOMVUX och SFI.
Kommunstyrelsen har valt att inte ge någon kompensation för detta. Nu kommer nämnden att
tvingas till prioriteringar och besparingar. När dessa sker är det viktigt att de genomförs på ett
sådant sätt så att inte de allra mest utsatta drabbas. För Liberalerna är det otänkbart att
deltagare inom daglig verksamhet utsätts för sparbeting.

Lars Johansson (L)

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 115: Kommunens delårsrapport 1 (KS/2017:348)
I investeringsprognoserna bedöms investeringstakten öka betydligt under året och komma att
uppgå till 845 miljoner kronor för hela 2017 samtidigt som kommunens egen upplåning beräknas
öka med mellan 1 miljard kronor resterande del av året. Kommunens egen upplåning uppgick i
slutet av april i år redan till 405 miljoner kronor.
När det gäller investeringsutrymmet generellt sett, bör det ligga på en nivå som gör att det kan
finansieras utan en allt för stor ökad upplåning. Utrymmet för hur mycket som kan finansieras
inom ramen för respektive års budget, bestäms av storleken på de årliga avskrivningarna och
årsresultatet.
För att långsiktigt klara målet kring finansiering av investeringarna bör kommunens årliga resultat
motsvara ca två procent av skatteintäkterna. Kommunen måste amortera av lånen i större
utsträckning än idag samtidigt som upplåningen måste minska. Det är inte ekonomiskt hållbart
för kommunen när upplåningen i alltför stor utsträckning ökar.
Flera nämnder visar i prognosen ett underskott mot budget. De största avvikelserna
prognostiseras för Utbildningsnämnden på -25 miljoner kronor, Vård- och omsorgsnämnden
-23,2 miljoner kronor och Socialnämnden -15, 3 miljoner kronor.
Vi konstaterar att vård- och omsorgsförvaltningens delårsrapport per april 2017 visar ett
prognostiserat underskott på 23,2 miljoner kronor för helåret. Föga överraskande är det
Myndighet (personlig assistans, externa placeringar SoL, externa placeringar LSS samt gemensam
administration) som beräknas bidra till största andelen av underskottet. Förvisso redovisar central
förvaltning ett prognostiserat överskott på 23,2 miljoner kronor (tack vare en central buffert på
15 miljoner kronor samt planerade åtgärder på motsvarande 8,2 miljoner kronor för att dämpa
underskottet) och därmed räknar därmed med ett nollresultat för helåret. Många av de föreslagna
åtgärderna för att möta effektiviseringen som ålagts nämnden i Mål och budget 2018 med en
minskad budgetram på motsvarande två procent, är väl genomtänkta och nödvändiga.
Det finns dock en del farhågor och flera osäkra faktorer att ta i beaktande och som fortfarande
kan påverka det ekonomiska resultatet i negativ riktning vid årets slut. Värt att nämna i
sammanhanget är överskridande av beviljade hemtjänsttimmar, ökade volymer och byggprojekt
samt de höga kostnaderna för sjukfrånvaro. Den generella effektiviseringen av
personalkostnaderna med bl a minskad vikarietillsättning kan minska möjligheterna till adekvat
kompetensutveckling och öka risken för en ökning av (redan hög) sjukfrånvaro. En annan viktig
utmaning är öka nöjdheten i fråga om bemötande hos våra brukare i vård- och omsorgsboenden,
OF samt myndighet, som visade en nedåtgående trend i brukarundersökningen 2016.

Utbildningsnämnden visar i prognosen för året ett underskott på -25 miljoner kronor.
Större delen av underskottet, 21 mkr, handlar om volymavvikelser i beställarbudgeten främst för
gymnasieverksamheten. Underskottet beror framförallt på fler gymnasieelever än beräknat i ram.
T.ex. handlar det om en större andel elever i högre ålder, äldre 18 år för terminen som man inte
förutsett.
Prognosen för Socialnämnden visar ett underskott på -15,5 miljoner kronor. Det handlar främst
om sektionen för ensamkommande, då regelverket kring ersättningen från Migrationsverket
gällande denna grupp sänks kraftigt. Under den senaste tiden har sektionen arbetat mycket för att
förhandla om avtal gällande placeringar för att kommunen ska kunna ställa om efter de nya
förutsättningarna utan att behöva avvika från budget i alltför stor grad. Verksamheten är dock
förenad med stor osäkerhet och kan framöver också redovisa ett negativ resultat om man inte
långsiktigt lyckas få ner kostnaderna för placeringar ytterligare. Effektiviseringsåtgärder för
preliminärt 9 mkr utav drygt 15 mkr av underskottet har identifierats.
Det finns dock en positiv trend när det gäller försörjningsstödet som minskar. Anledningen till
detta är främst en högre kvalititet i försörjningsstödshandläggningen som minskat kostnader samt
att antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskar. Fulltaligheten på enheterna och
adekvat erfarenhet leder till mer effektivitet och mer korrekta beslut gällande bistånd och
placeringar, vilket ger resultat. Det är också viktigt att man i ett tidigt skede får ekonomisk
rådgivning för att så snabbt som möjligt kunna ta sig ut beroendet av ekonomiskt bistånd.
Resursfördelningsmodellen slår hårt mot flera nämnder. Som vi har betonat tidigare är det viktigt
att modellen tar med fler faktorer än befolkningsutvecklingen i beräkningen av framtida
volymförändringar. Ett system som i allt för stor utsträckning tar hänsyn till parametern
volymökning – kan slå hårt mot vissa förvaltningar såsom Vård- och omsorgsnämnden,
Socialnämnden och även Utbildningsnämnden. Detta då en eller ett fåtal brukare kan komma att
kosta väldigt mycket mer än beräknat eller t.ex. att man också får nya gymnasieelever som är över
18 år gamla. Det måste i systemet finnas tillräckligt utrymme för större variationer i behov.
Det byggs i för långsam takt. Vi får köpa väldigt dyra platser externt. Hade vi i Botkyrka också
tillåtit fri etablering för vårdföretag så hade det funnits platser i kommunen då vi själva inte
hinner med. Resursfördelningssystemet tar inte hänsyn till dessa aspekter. Det är på så vis ett
trubbigt instrument, där det kommer att leda till ytterligare äskanden för flera nämnder.
Kommunen måste se till att medborgarna får den service de behöver och behoven måste mötas.

Tumba 2017-06-07
Stefan Dayne (kd)
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§ 116
Revidering av Botkyrka kommuns taxa för anslutning till
vatten och avlopp (KS/2017:378, KS/2017:381)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer anslutningsavgifterna för vatten och
avlopp (VA) i Botkyrka kommun enligt tjänsteskrivelse daterad 201704-12.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anslutningsavgifterna ska gälla från
och med 2017-08-01.
3. Kommunfullmäktiges godkänner att VA-taxan ska följa Botkyrka
kommuns styrmodell för mål och budget 2019 och framåt.
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 2017-05-15, § 48.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

§ 117
Höjning av maxtaxa för förskola och fritidshem
(KS/2017:359)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem att gälla från 2017-07-01.
Sammanfattning

Skolverket fastställer statsbidrag för maxtaxa varje år. Statsbidragen betalas
ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen
2001:160 om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Förordningen har nu återigen ändrats och ändringen
innebär att inkomsttaket indexeras, vilket innebär att den maximala avgiftsnivån har höjts. De nya avgiftsnivåerna för maxtaxa som avser vårdnadshavarnas avgifter för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem gäller
från 1 juli 2017.
Maxtaxa för föräldraavgifter, per månad
Avgiftstak*
Dock högst
Förskola
Barn 1
3%
1 362 kronor
Barn 2
2%
908 kronor
Barn 3
1%
454 kronor

Förändring
49 kronor
33 kronor
16 kronor

Fritids
Barn 1
2%
908 kronor
33 kronor
Barn 2
1%
454 kronor
16 kronor
Barn 3
1%
454 kronor
16 kronor
*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem. Inkomsttaket det vill
säga hushållets bruttoinkomst per månad höjs till 45 390 kronor
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2017-05-02, § 38.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

§ 118
Tilläggsanslag för finansiering av nya tjänster för att förstärka arbetet med unga kriminella (KS/2017:357)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige medger socialnämnden ett tilläggsanslag om
1 500 000 kronor för 2017 för att samordna och utveckla arbetet kring
unga kriminella samt förstärka arbetet med polisen och andra viktiga
aktörer i dessa frågor.
Sammanfattning

Utredningsenheten för barn och unga inom socialförvaltningen tar emot ett
stort antal anmälningar som rör kriminalitet. Den allmänna beskrivningen av
situationen i kommunen är att problemen med kriminalitet särskilt gäller
unga personer och kriminella gängstrukturer.
Polisen har under en tid förstärkt sina resurser i kommunen, det har dels
inneburit att fler anmälningar kommer in till socialförvaltningen rörande
kriminalitet, dels att behovet av samordning myndigheterna emellan blivit
tydligare. Polisens förstärkta resurser har dessutom inneburit att de tydligare
efterfrågar samarbete med utredningssektionen för barn och unga (UE).
UE har behov att utveckla mottagning, utredning, insatser och samarbete
med polisen, när det gäller unga som är på väg in i kriminalitet och
kriminella gängstrukturer. Enheten behöver anställa nyckelfunktioner som
kan ansvara för, och samordna, arbetet med att återinföra en modell med
sociala insatsgrupper (SIG) inom mottagnings- och utredningssektionerna.
Dessa nyckelfunktioner behöver även utveckla samarbetet med den lokala
polisen, i syfte att tidigt identifiera unga i riskzon för kriminalitet. För att
möta detta behov föreslås att tre nya tjänster inrättas.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2017-05-15.
Yrkande

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-06-07
Ärende 118

Tilläggsanslag för finansiering av nya tjänster för att förstärka
arbetet med unga kriminella (KS/2017:357)

Detta är något som vi moderater helhjärtat kan ställa oss bakom. Vi har länge påtalat
vikten av att sätta till fler resurser för att förebygga och bekämpa kriminalitet (och
rekryteringen till densamma) i kommunen.
Redan 2011 tog Botkyrka kommun fram en rapport med rubriken ”Från osynliga till
synliga - En studie av invånare i norra Botkyrka som står helt utanför arbetsmarknad
och bidragssystem”.
I rapporten kan man bl.a. läsa ”de har ingen registrerad inkomst eller
myndighetskontakt, det vill säga att de inte arbetar och inte får försörjningsstöd,
arbetslöshetsersättning, studiemedel, sjukpenning eller sjuk och aktivitetsersättning.
Det innebär att en stor grupp står helt utanför arbetsmarknaden. Mer än en av sju, 15
procent i arbetsför ålder försörjer sig på något annat sätt helt enkelt.”. Vårt
välfärdssamhälle bygger på att man arbetar efter förmåga och betalar skatt. Detta för
att finansiera allas vår gemensamma välfärd.
I vår kommun finns det uppenbarligen tusentals människor som inte bidrar med
skatteintäkter men som likväl, och precis som alla andra, kräver att få ”sin beskärda
del” av välfärden: förskola och skola för sina barn, kulturskola, vägar att åka på,
friluftsområden att ströva i och sjukvård och mediciner när de gör illa sig eller blir
sjuka, äldreomsorg när de blir gamla, etc.
Kommunens rapport är begravd för länge sedan och man har inte velat följa upp och
göra en ny. Troligen för att det som kommer fram känns obekvämt och jobbigt. I stort
sett varje gång som vi eller någon annan tar upp allvarliga samhällsproblem så
”svartmålar” vi kommunen eller så ”fiskar vi i grumliga vatten” och försöker sprida
en ”falsk verklighetsbild”. Ändå så får vi hela tiden, med tiden, rätt.
Det finns ännu mer att göra. Börja med att stryka alla bidrag till organisationer som
inte står upp för våra grundläggande demokratiska värderingar, stäng samtliga
fritidsgårdar för vuxna – är man vuxen ska man jobba eller plugga, inte hänga på en
fritidsgård.
Ta tag i olaga andrahandsuthyrning, samarbeta med och kräva att polisen tar tuffare
tag mot buset, stå upp mot staten och kräv ett avskaffande av EBO, kräv
motprestation för socialbidrag, se över hur länge man kan gå på SFI, inför
trygghetsteam i kommunen och mycket, mycket mer.

Sid 1 (2)

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson

Sid 2 (2)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

§ 119
Ersättningsboende Idavall - utökad budget (KS/2017:372)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar om utökad budget om 1,5 miljoner kronor
för projektet ”Ersättningsboende Idavall” med anledning av ny kostnadsuppskattning från tekniska förvaltningen.
Ärendet

Ersättningsboendet Idavall, beställt av socialnämnden, är ett boende ämnat
som träningsboende för målgruppen vuxna missbrukare som är hemlösa och
inte har möjlighet att komma in på den öppna bostadsmarknaden.
Tekniska Förvaltningen beställde under våren år 2017 omarbetning av förfrågningsunderlag av teknisk generalkonsult enligt nytecknat ramavtal.
Projektet har följande investeringsbeslut:
Ettårsplan 2015 (KS/2014:450), innefattande 6 miljoner kronor.
Överflyttning av medel från socialnämnden till tekniska nämnden
(KS 2016:675), innefattande 2,5 miljoner kronor
Tekniska Förvaltningen har låtit ta fram en ny extern kostnadsbedömning
baserat på reviderat förfrågningsunderlag. Kostnadsbedömningen uppgick
till tio miljoner kronor inklusive kostnad för entreprenaden och byggherrekostnader och visar på fördyringar sett ur byggnadstekniskt perspektiv och
tar till viss del höjd för det gällande marknadsläget i byggbranschen, där
efterfrågan på byggentreprenörer och konsulter är högre än tillgången samt
omprojektering (se bilaga tekniska förvaltningen). Den nya kostnadsbedömningen är baserad på en omarbetad byggnad och ger en mer rättvis
kostnadsbild av projektet. Tidigare kostnadsbedömning är baserad på en
annan byggnad och är även prissatt efter dåvarande marknadsläge.
Summering av projektet blir således cirka 11 miljoner kronor, varav 1
miljon kronor avser förgävesprojektering och ska kostnadsföras. Återstår 10
miljoner kronor i kalkylerad bedömning av investeringsmedel. Tekniska
Förvaltningen har investeringsmedel om 8,5 miljoner kronor vilket innebär
ett underskott på 1,5 miljoner.
Tekniska Förvaltningens överenskommelse beträffande överlämning av ersättningsboendet Idavall under första kvartalet år 2018 till socialnämnden
kvarstår.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2017-05-10, § 72.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

§ 120
Överflytt av ansvar för bostadsanpassningen (KS/2017:377)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner att ansvaret för bostadsanpassningsbidrag flyttas från vård- och omsorgsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden från och med 2018-01-01.
2. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden att gälla från 2018-01-01.
3. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden att gälla från 2018-01-01.
Sammanfattning

Bostadsanpassningsbidrag (BAB) ligger idag organisatoriskt inom vård- och
omsorgsförvaltningen, som lyder under vård- och omsorgsnämnden.
Bostadsanpassarna handlägger bidrag för anpassningar i och i anslutning till
sökandens bostad enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (BaL).
Bostadsanpassningslagstiftningen har en starkare koppling till PBL planoch bygglag (2010:900) än SoL socialtjänstlag (2001:455) och LSS lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) vilket blir än mer
tydligt i det nya förslaget till lag om bostadsanpassning som ligger. Konsekvenser av nuvarande förvaltningstillhörighet är bland annat att bostadsanpassarna saknar nödvändiga underlag och verktyg för att kunna fatta korrekta beslut. Bostadsanpassningsbidrag har, som PwC skriver i sin rapport
mer gemensamt med bygglov, bygganmälan och kommunens tillgänglighetsarbete än med socialtjänst. Byte av förvaltning skulle även ge sökanden
kortare väntetid på beslut då handläggningen blir klarare. I ett dagligt
erfarenhetsutbyte med sakkunniga att striktare tolka PBL kan bättre rutiner
skapas för att tillgodose medborgarens bästa och fullt ut ha brukarens fokus.
Antalet äldre ökar vilket kommer att öka trycket på BAB och ytterligare
sätta fokus på kommunens tillgänglighetsarbete vid nybyggnation.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-05-09, § 46.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-05-24, § 36.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

§ 121
Riksten friluftsstad - godkännande av ramavtal
(KS/2017:381)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner ramavtal med Riksten Friluftsstad AB
avseende utveckling av kommundelen Rikstens friluftsstad.
2. Förslag till beslut gäller förutsatt att erforderliga beslut fattas i tekniska
nämnden 2017-06-12 respektive samhällsbyggnadsnämnden
2017-06-13. Handlingar kompletteras inför beslut i kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Kommunen träffade 2003-06-16 ramavtal med Riksten Friluftsstad AB avseende
utveckling av Riksten Friluftsstad. Därefter träffade kommunen 2012-05-23 ett nytt
ramavtal med Riksten friluftsstad AB. Detta ramavtal ersätter 2012 års avtal i sin
helhet.
Parterna är överens om ambitionen att få till stånd en ökning av exploateringsgraden
i Rikstens friluftsstad från cirka 2 500 till cirka 3 500 bostäder och att öka takten i
detaljplaneringen genom att arbeta med färre detaljplaner, större planområden och
fler bostäder per detaljplan. Ambitionen är även att exploateringsområdet ska utökas
i viss mån.
Två viktiga förändringar i det nya ramavtalet:
- Principerna för bebyggelsens utformning och gestaltning ska preciseras i
kommande exploateringsavtal, i huvudsak enligt ett aktualiserat gestaltningsprogram för kommundelen.
- Parterna ska gemensamt verka för att den slutliga exploatören för varje exploateringsprojekt ska erbjuda kommunen möjlighet att på marknadsmässiga villkor
hyra eller förvärva lägenheter med bostadsrätt, för tillfälligt boende och/eller
omsorgsboende. Option att förvärva eller hyra lägenheter ska regleras i varje exploateringsavtal.
För VA-verksamheten innebär förslaget till avtal i korthet att kommunen bygger ut
allmänna anläggningar, att verksamhetsområdet utökas och VA-taxan tillämpas för
anläggningsavgifter. Rikstens friluftsstad ligger till stor del inom vattenskyddsområdet för Tullinge vattentäkt vilket kan medföra särskilda krav på anläggning och
byggande inom området.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-05-18.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-05-19.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

§ 122
Slagsta strand - godkännande av planprogram och
ramavtal (KS/2017:375)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner bilagt ramavtal med Slagsta utveckling
2 AB avseende detaljplan för Slagsta strand etapp 1.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprogram för Slagsta strand.
3. Kommunstyrelsen godkänner förslag till samrådsredogörelse.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav under 2011 kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att ta fram ett förslag till detaljplaneprogram. Uppdraget handlade om att
skapa förutsättningar för en attraktiv stadsdel som i sin struktur kan
samexistera med verksamheterna vid Slagsta marina och Fittja Värmeverk.
Ett detaljplaneprogram och en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram
och planförslaget har varit på samråd. I stadsdelen ingår 800 - 1200 bostäder
i form av hyresrätter och bostadsrätter, en förskola, gruppbostäder, hamnoch marinaverksamhet med ett torg och en stadsdelspark.
Bostadskvarter utformas med byggnader längs gatorna för att skapa tydliga
gränser mellan privat och offentligt rum. Vid sluttningen i södra delen av
planområdet prövas punkthus. Byggnadshöjderna varierar med utgångspunkt i omgivningen: högre bebyggelse i sydost mot berget; mindre
bebyggelse mot villakvarteren i väst. Ett torg med verksamheter planeras
vid kajen och en stadsdelspark belägen i mitten av området blir stadsdelens
mötesplats. En ny förskola prövas i den första etappen intill villaområdet
och Korpberget. Utbyggnaden för den nya stadsdelen blir tillräckligt stor för
att motivera att en busslinje förlängs till området.
Det planerade området delas upp i två etapper norr och söder om stadsdelparken, men tydliga gaturum skapar flera stråk som binder ihop området.
I uppdraget ingår att fortsätta dialogen med Slagsta Marina AB som arrenderar kommunens mark för husvagns- och båtuppställning. Gällande
arrendeavtal bör sägas upp för omförhandling. Marinans markområde kan
minska till följd av omvandling av stadsdelen och förvaltningen ska verka
för att hitta ersättningsmark för marinaverksamheten. I planarbetet bör
möjligheten att flytta marinan mot Fittja Värmeverk prövas så att bostadskvarteren i etapp 2 får vattenkontakt.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-05-09, § 151.

13[45]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

Yrkande

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilda yttranden

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Fredrik Olsson (MP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 122: Slagsta strand – godkännande av planprogram och ramavtal
(KS/2017:375)
Att ha någonstans att bo är ett grundläggande behov hos människan. Stat och kommun måste
därför trygga bostadsförsörjningen åt alla, i olika åldrar och med olika sociala och ekonomiska
förutsättningar. Inte minst för barn och unga är en god boendemiljö av största vikt. Lågavlönade
barnfamiljer, pensionärer och studerande måste ges möjligheter till en god bostadsstandard.
Vi anser att det är mycket glädjande att området Slagsta strand utvecklas och att arbetet nu
kommit igång efter många år av diskussioner om bostäder i området. Det är också mycket
positivt att man bygger i blandade boendeformer och att utbyggnaden av området blir tillräckligt
stort för att motivera att en busslinje förlängs till området, och på så vis öka tillgängligheten för
alla.

Tumba 2017-06-07
Stefan Dayne (kd)

SÄRSKILT YTTRANDE
2017‐06‐07
Ärende: Slagsta strand – godkännande av planprogram och ramavtal (KS/2017:375)
Vid exploateringsärenden ska miljö‐ och klimatpåverkan alltid beaktas. För att Botkyrka ska nå
miljö/klimatmålen är det av stor vikt att hållbara materialval prioriteras i möjligaste mån vid
nyproduktion. Detta kan göras till exempel genom att ställa krav om att byggmaterial ska kontrolleras
av BASTA. I ärendet om Slagsta strand saknas detta krav, liksom skrivelse om miljömässig hållbarhet
som finns i ramavtalet för koloniområdet i Alby.
Detta ser vi i Miljöpartiet som en brist i ramavtalet som måste åtgärdas under expolateringsärendets
fortsatta gång.
Fredrik Olsson, Miljöpartiet de gröna i Botkyrka

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

§ 123
Koloniområdet i Alby - godkännande av ramavtal
(KS/2017:373)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner ramavtal med SHH Bostadsutveckling
AB avseende Albytäppan.
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder med
närhet till odling och grönska vid Alby koloniområde på del av fastigheterna
Alby 15:46 och Alby 15:32.
Föreslagen bebyggelse utgör cirka 200 bostäder. Gestaltning och utformning
av området och dess olika delar är viktiga frågor som ska studeras.
Koloniområdet som identitetsskapande kvalité ska tillvaratas och utvecklas.
Relationen mellan ny bebyggelse, koloniträdgårdarna och omgivningen ska
studeras.
Planområdet omfattar cirka 9,7 ha. Områdets exakta avgränsning kommer
att bestämmas under framtagandet av detaljplanen. Kommunen äger aktuell
mark. I förslaget till ramavtal ges SHH Bostad AB optionsrätt för förvärv av
den blivande kvartersmarken. Föreslaget ram- och plankostnadsavtal slår
fast ansvarsförhållanden under planprocessen samt inriktningen i det marköverlåtelse- och genomförandeavtal som ska godkännas innan kommunen
antar detaljplanen.
Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1
januari 2015. Planen genomförs enligt standardförfarande.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-05-09, § 141.
Särskilt yttrande

Fredrik Olsson (MP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
2017‐06‐07
Ärende: Koloniområdet i Alby ‐ godkännande av ramavtal (KS/2017:373)
Vid exploateringsärenden ska miljö‐ och klimatpåverkan alltid beaktas. För att Botkyrka ska nå
miljö/klimatmålen är det av stor vikt att hållbara materialval prioriteras i möjligaste mån vid
nyproduktion. Detta kan göras till exempel genom att ställa krav om att byggmaterial ska kontrolleras
av BASTA som i detta ärende. Däremot saknas skrivelse om klimatpåverkan.
Detta ser vi i Miljöpartiet som en brist i ramavtalet som måste åtgärdas under expolateringsärendets
fortsatta gång.
Fredrik Olsson, Miljöpartiet de gröna i Botkyrka

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

§ 124
Detaljplan för Näs by (KS/2017:369)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till komunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner detaljplanen för Näs by, Grödinge.
Sammanfattning

Fastighetsägaren till Näs by inkom med en ansökan om förhandsbesked den
18 oktober 2010. Ansökan avsåg nybyggnation av ridhus, maskinhus och
stall, samt ett antal kompletterande byggnader i byn. Ansökan avslogs
eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen ansåg att utbyggnaden bäst prövas
i en detaljplaneprocess, som tar ett helhetsgrepp för byn och dess omnejd.
Området saknar gällande detaljplan och områdesbestämmelser. En ny
detaljplan krävs därför för att möjliggöra en utveckling av byn samtidigt
som byns kulturmiljövärden säkerställs.
Näs by ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövård. Det höga
kulturhistoriska värdet grundar sig i byns byggnader och den bevarade
bystrukturen från 1600 och 1700-talet. Områdets karaktär och vägarnas
sträckning och beläggning är känsliga för förändringar. Dessutom är det av
stor vikt att de befintliga byggnaderna vårdas och bevaras.
Nya bostäder planeras nära den befintliga hästverksamheten i Näs by, vilket
innebär att boende kan utsättas för allergener från hästar. Då byn redan idag
är starkt påverkad av hästverksamheten och nya bostäder riktar sig till boende som aktivt väljer hästnära boende, bedöms dock toleransen för denna
störning vara hög.
Förslaget till detaljplan medger sex nya bostadshus, varav två är parhus,
samt ett nytt ridhus. De nya bostäderna planeras inom eller i direkt
anslutning till Näs bys befintliga struktur.
Näs by är inte ett av de områden som pekas ut för nya bostäder på landsbygden enligt översiktsplanen. Enligt översiktsplanen ska Näslandet bevaras
som fritidshusområde. En ny detaljplan innebär dock att den befintliga
kulturmiljön får ett starkare skydd, vilket är i linje med intentionerna i
översiktsplanen.
De viktigaste justeringarna efter granskningsskedet är att planbeskrivningen
har kompletterats gällande den planerade dagvattenhanteringen samt byns
hästverksamhet. Därutöver har den planerade fastighetsgränsen till
fastighet 10 flyttats söderut och minsta fastighetsstorlek till fastighet 17 (enligt bilaga 17) justerats.
Planarbetet bekostas av fastighetsägaren. Förslaget innebär ingen utbyggnad
av kommunala anläggningar och därmed inga kommunala kostnader.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-05-09 § 144.
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§ 125
Avrop av tilläggsmedel för lokalrelaterade kostnader
(KS/2017:360)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden 11 527 000 kronor
för att täcka ökade lokalkostnader i egen regi och ökat lokalbidrag till
annan huvudman.
Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen står inför betydande utmaningar vad gäller
lokalbeståndet för kommunens förskolor och grundskolor. Moderniseringsarbetet av befintliga lokaler samt volymökningar medför ökade hyreskostnader för förvaltningen, vilka i dagsläget saknar finansiering. I kommunens budget finns 20 miljoner kronor avsatta för att kompensera främst utbildningsnämnden för bland annat ökade lokalkostnader.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2017-05-02, § 42.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-06-07
Ärende 125

Avrop av tilläggsmedel för lokalrelaterade kostnader
(KS/2017:360)

Vi kan bara konstatera att om majoriteten hade lyssnat på oss från första början skulle
kommunens investeringskostnader och totala upplåning vara lägre.
Under de senaste åren ökar byggkostnaderna i en markant högre takt än KPI. Vi kan
exemplifiera detta med investeringen Rödstu Hage. När vi föreslog upprustning låg
den beräknade investeringskostanden på först 7 Mkr, sedan 12 Mkr. Nu, sju år
senare, ligger prislappen på 32 Mkr.
Vi föreslog tidigt att vi bör prioritera underhållet istället för att vänta så länge att vi
måste vidta ständiga, akuta insatser eller välja nybyggnation framför renovering.
Vi är inte emot att rusta upp våra olika skolor och förskolor (och i förekommande fall
bygga nya), men vi anser att det är synd att den rödgröna majoritetens tvehågsenhet
orsakar onödiga merkostnader för kommunens skattekollektiv.

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson

Sid 1 (1)
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§ 126
Svar på motion: Tillgängliggör Elgentorp för allmänheten
(TUP) (KS/2016:342)
Beslut

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

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

Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP), Therese Lind (TUP) och
Per Börjel (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-28, §
95 lämnat en motion: Tillgängliggör Elgentorp för allmänheten.
Motionärerna föreslår att berörda förvaltningar får i uppdrag att identifiera
och genomföra nödvändiga renoveringar av Elgentorp. Förvaltningarna ska
även bjuda in Tullinges kulturföreningar för att diskutera möjligheterna att
bättre utnyttja Elgentorp som en plats öppen för allmänheten. Byggnaden
med sitt historiska värde har misskötts, med en plastblank fasad och dåligt
skött trädgård. Efter en renovering av byggnaden kan kulturföreningar nyttja
byggnaden. Utställningar, sagostunder och enklare servering är aktiviteter
som säkerligen skulle uppskattas.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2016-09-26, § 70.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2017-02-06, § 2.
Motivering

För den rödgröna majoriteten i Botkyrka är det viktigt med ett levande och
tillgängligt kultur- och föreningsliv i kommunen. Vi arbetar ständigt med att
möjliggöra detta och för att skapa nya mötesplatser. En av grundpelarna i
detta arbete är att våra kommunala mötesplatser ska vara tillgängliga för alla
Botkyrkabor oavsett till exempel funktionsnedsättning.
Just nu pågår till exempel ett stort arbete med utveckling av centrala
Tullinge där vår ambition är att få in nya förenings- och kulturlokaler som är
tillgängliga och öppna mötesplatser för alla Botkyrkabor.
Elgentorp, som motionen gäller, är en kulturhistoriskt värdefull byggnad
som är q-klassad. Det är en stark skyddsklassning och innebär att
byggnaden inte får förvanskas. Detta betyder att det finns väldigt
begränsade möjligheter att verksamhets- och tillgänglighetsanpassa
Elgentorp för offentlig verksamhet. Det finns dock idag möjligheter för de
föreningar som är hyresgäster på Elgentorp att söka till exempel bidrag från
kreativa fonden och evenemangsbidrag för att kunna nå ut med sin
verksamhet till en bredare grupp.
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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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§ 127
Svar på motion: Matlagning i hemmet (M) (KS/2016:743)
Beslut

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

Samtliga ledamöter för (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 lämnat en motion: Matlagning i hemmet (M).
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 2017-03-20, § 14.
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.
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.
Protokollsanteckning

Tuva Lund (S) anför till protokollet att hon vid yrkanderätt hade yrkat bifall
till ordförandeförslaget.
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§ 128
Svar på motion: Matlagning i hemmet (M) (KS/2017:192)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet utgår med anledning av att
motionen är en dubblett av (KS/2016:743).
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§ 129
Svar på motion: Köp in miljötratten - och minska problem med stopp i
avloppen (KD) (KS/2016:826)
Beslut

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

Stefan Dayne (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendet
Stefan Dayne (KD), Aram El Khoury (KD) och Yusuf Aydin (KD) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-15, § 253 lämnat en motion: Köp
in miljötratten – och minska problem med stopp i avloppen. Motionärerna

anser att Botkyrka kommun bör köpa in miljötratten för nyttjande av
hushållen i kommunen. Matfett som orsakar stopp i avloppsledningar och
pumpstationer är ett problem som dels kan komma att innebära stora
kostnader, leda till översvämningar samt orsaka lukt och locka till sig råttor.
Överbliven matolja efter en fritös eller ett storkok, ska hällas i en
separat flaska och inte hällas ut i vasken. Motionärerna anser att hushållen
behöver få ökad kunskap om detta samt ges möjligheten att separera fett
från avloppet. Miljötratten kan på ett enkelt sätt hjälpa hushållen med att
källsortera fett och matolja för att förhindra stopp i avloppen.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2017-03-06, § 14.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2017-04-24, § 24.
Motivering

Den politiska ledningen är helt enig med motionärerna om problemet med
att matfett från hushållen hälls ut i vårt gemensamma vattensystem där det
ställer till stora problem. Matfett i vattensystemet orsakar stora kostnader
och leder till stopp i leveransen av vårt viktigaste livsmedel. Vi är också helt
eniga med motionärerna om att okunskapen om hur man ska hantera matfett
är ett stort problem.
Utöver information till hushållen har det varit en utmaning att hitta enkla
men effektiva hjälpmedel för att underlätta för hushållen att göra rätt. Ett par
olika lösningar har prövats men vi har ännu inte hittat de bästa metoderna.
Just nu pågår hoppfulla försök med den så kallade miljötratten som utvärderas i hushållen samtidigt som vi bör matcha mottagningen på SRV så att den
passar. Tyvärr är inte vår egen organisation eller vårt gemensamt ägda bolag
SRV ännu redo att föreslå miljötratten till alla.
Yrkande

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till motionen.

22[45]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Stefan Daynes (KD)
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ordförandeförslaget.
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§ 130
Svar på motion: Kurs i etik för offentligt anställda (M)
(KS/2016:490)
Beslut

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

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

Jimmy Baker (M) och Stina Lundgren (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-06-21 § 158 lämnat en motionen: Kurs i etik för
offentligt anställa. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att se över hur en kurs i etik, exempelvis inom
ramen för personalutskottets kompetensfond, ska kunna erbjudas
prioriterade kommunala yrkesgrupper.
Personalutskottet har behandlat ärendet 2016-11-28, § 23.
Motivering

Motionärerna tar upp mycket viktiga frågor som rör fortbildning och
kompetensutveckling av anställda i kommunen för att vara bra på sitt uppdrag, kunna genomföra det effektivt och utan påtryckningar som kan leda
till felaktiga eller rent av dåliga beslut.
För den rödgröna kommunledningen är fortbildning och kompetensutveckling mycket viktigt för att personalen i Botkyrka ska kunna genomföra ett bra jobb med hög kvalitet och vilja fortsätta att jobba i kommunen.
Just därför görs stora satsningar på kompetensutveckling och fortbildning.
Motionärerna tar upp vikten av diskussion och utbildning inom etik för att
all personal ska kunna ta bra beslut. Diskussioner och utbildningar om etik
är en fortlöpande del i arbetet i Botkyrka kommun. Genom de kontinuerliga
arbetsplatsträffarna sker en pågående diskussion och stärkande av personalen. Likaså är Policy och riktlinjer mot mutor och jäv samt vår kommungemensamma värdegrund en del i att upprätthålla en god etik.
Motionärerna nämner händelser med bluffakturor vilket främst tekniska
förvaltningen har vidtagit åtgärder mot.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
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Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M)
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ordförandeförslaget.
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§ 131
Svar på medborgarförslag: Ploga en skridskobana på
Tullingesjön (KS/2016:798)
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2016-12-15, § 254 ett medborgarförslag från
Ellinor Berg: Ploga en skridskobana på Tullingesjön. Med en god tillgänglighet till Tullingesjön då många kommuninvånare bor nära sjön, samt tillgången till parkeringsmöjligheter vid Stendalsbadet, föreslås att en eller
flera små ytor nära stranden plogas för skridskoåkning. Grillmöjligheter vid
Stendalsbadet möjliggör dessutom för en kombinerad skridskoutflykt och
grillunch.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-03-20, § 20.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-04-04, § 94.
Motivering

Tanken bakom att ploga en isbana på Tullingesjön är god. Tyvärr finns det
problem med att ploga Tullingesjön. Sjöns djup påverkar hur tjock isen blir
och att det finns strömmar i sjön som kan skapa svaga ispartier. Den sjön
som är mest lämplig i Botkyrka att ploga är Getaren vid Lida. Därför väljer
vi att prioritera att ploga och underhålla den för att så många Botkyrkabor
som möjligt ska kunna åka skridskor där på vintrarna.
Yrkande

Robert Aslan (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 132
Svar på medborgarförslag: Gör webbsändningarna från
kommunfullmäktige mer tillgängliga (KS/2014:759)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), Robert Steffens (C) och Stefan Dayne (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2014-12-18, § 97, ett medborgarförslag från
Oskar Forsberg. Förslagsställaren har uppmärksammat att webbsändningsverktyget inte är kompatibelt med alla webbläsare. Oskar föreslår därför
Botkyrka kommun att byta webbsändningsverktyg.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2017-01-19.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen instämmer med förslagsställaren att webbsändningarna
av fullmäktiges sammanträden inte har fungerat optimalt. Webbsändningsverktyget har inte varit kompatibelt med alla webbläsare utan varit beroende
av Microsoft Silverlight. Microsoft Silverlight är kompatibelt med webbläsarna Explorer, Safari och Firefox men inte med Chrome. De som använt
Firefox har varit tvungna att aktivera Silverlight separat. Denna lösning har
inte varit optimal då webbsändningen ska vara kompatibel med alla webbläsare. Kommunledningsförvaltningen har under första kvartalet 2017 genomfört en uppdatering av mediaservern och videoarkivet till html5. Uppdateringen har gjort webbsändningen tillgänglig i både Silverlight och Flash
vilket medför att även de som använder webbläsarna Chrome och Firefox
kan streama fullmäktiges sammanträden utan aktivering av Silverlight.
Uppdateringen som genomförts omfattar hela videoarkivet från 2012 och
framåt.
Kommunledningsförvaltningen arbetar aktivt för att öka insynen i politiken
och kommer framgent att se över hur medborgarnas möjlighet till insyn och
delaktighet ska förbättras.
Yrkanden

Kia Hjelte (M), Robert Steffens (C) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Kia Hjeltes (M), Robert
Steffens (C) och Stefan Daynes (KD) bifallsyrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 133
Svar på medborgarförslag: Miljöanpassa hanteringen av
medborgarförslag (KS/2014:467)
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2014-09-25, § 153, ett medborgarförslag från
Jörgen Westerberg. Förslagsställaren ser en möjlighet att minska miljöpåverkan vid handläggningen av medborgarförslag genom att minska antalet
brevutskick och istället kommunicera mer elektroniskt.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2017-01-19.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen instämmer med förslagsställaren om att det är viktigt att
kommunen tar ansvar för miljön. Botkyrka kommun arbetar aktivt med att
förbättra miljön inte minst genom programmet ”Ett hållbart Botkyrka”. Som
en del av ”Ett hållbart Botkyrka” strävar Botkyrka kommun efter att minska
pappersförbrukningen i hela kommunen bland annat genom att minska antalet utskick av fysiska brev och istället kommunicera elektroniskt med
Botkyrkaborna. Kommunledningsförvaltningen har stämt av med övriga
förvaltningar och ställer sig positiv till förslaget och ser inga hinder till att
utveckla miljöarbetet ytterligare genom att även skicka ut besked om beslut
samt inbjudan till sammanträde elektroniskt. De medborgare som saknar
e-postadress kommer kommunen fortsättningsvis att kommunicera med via
telefon samt brevledes.

28[45]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

§ 134
Kommunstyrelsens delårsrapport 1 (KS/2017:316)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsrapport för januari till
april 2017 för kommunledningsförvaltningen.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden
januari till och med april 2017.
I delårsrapporten för kommunstyrelsen finns en ekonomisk redovisning av
periodens resultat och ett prognostiserat utfall för året. Utfallet i perioden
januari- april visar en negativ avvikelse mot budget med 1 miljon kronor.
Prognosen för kommunstyrelsen visar ett resultat i nivå med budget.
Kommunstyrelsens helårsprognos för investeringar visar att beslutad
investeringsbudget om 13,3 miljoner kronor kommer att användas.
I delårsrapporten redovisas uppföljning av kommunstyrelsens mål och målsatta mått för 2017. Av tio kommunstyrelsemål bedöms tre vara uppfyllda i
delår 1. Förvaltningen bedömer att kommunstyrelsens mål och åtaganden
kommer att uppfyllas under 2017. Flertalet av de målsatta måtten mäts
under hösten och kommer att redovisas i årsbokslutet. En prognos av utfallet
av de mätbara målen 2017 bedöms inte möjlig att göra.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-05-15.
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§ 135
Kommunstyrelsen effektiviseringar inför 2018
(KS/2017:317)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om effektiviseringar
inför 2018.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att:
2. Ompröva kommunens medlemskap i nätverket KOMPASS som ett led i
kommunens effektiviseringsarbete.
3. Ompröva kommunens medlemskap i Spårvägsstäderna som ett led i
kommunens effektiviseringsarbete.
4. Ompröva kommunens avtal med Karolinska Institutet om donationsprofessur i miljötoxokologi som ett led i kommunens effektiviseringsarbete.
5. Se över möjligheten till utdelning från AB Botkyrkabyggen i linje med
ägardirektivet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbete med effektiviseringar inför 2018 redovisas nedan.
Kommunstyrelsen arbetar med effektiviseringar om 2 procent inom sina
områden politik, avgifter, bidrag och ersättningar samt förvaltning. Fördelningen av en effektivisering motsvarande 2 procent fördelar sig mellan
kommunstyrelsens områden enligt tabellen nedan.
Verksamhetsområden
(mnkr)
Politiska organ
Avgifter, ersättningar och bidrag
Kommunledningsförvaltning
Totalt kommunstyrelsen

Preliminär budget
2018*
-29

Effektivisering 2 % av
preliminär budget
-0,6

-108

-2,2

-159
-295

-3,2
-5,9

* enligt Förutsättningar Mål och budget
2018

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-05-15.
Yrkanden

Robert Steffens (C), Mats Einarsson (V) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till
ordförandeförslaget.
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2017-06-07

Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2017-06-07
Ärende 135

KS effektiviseringar inför 2018 (KS/2017:317)

Vi välkomnar majoritetens inriktning på vad det är som ska omprövas och på vilka
områden effektiviseringar bör ske. Det är för lite, för sent, men det är i alla fall en
bättre inriktning.
När kommunens siffror blir sämre blir det tydligt att även Socialdemokraterna har
förmågan att se vad som ska ses som icke-kärnverksamhet. Vi skulle därför vilja
skicka med fler saker för majoriteten att ompröva, då det väl ändå välfärdens kärna
som skall värnas vid sidan av grundläggande och till del lagbunden kommunal
verksamhet samt bra kvalitet på vår infrastruktur, såsom gator/vägar, parkeringar,
etc? Vi föreslår att den styrande majoriteten bör ompröva skattemedlen till:
Cirkus Cirkör
Subtopia/Hangaren
Mångkulturellt Centrum
Kreativa fonden och Drömdeg
Aktörer som Changers Hub, Fanzingo och Miljonbemanning
Studieförbund som Ibn-Rushd
Mötesplatsföreningar
Alla former av konsthallar
Sponsring
Onödigt stor administration på de olika förvaltningarna
Det totala antalet bibliotek
Det totala antalet medborgarkontor
Fältbussen
Cykelförmånen
Enprocentsmålet gällande konstnärlig utsmyckning
Vänortssamarbetet
Unesco LUCS/Eccar/ICC
Donationsprofessuren för 2,86 Mkr.

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson

Sid 1 (1)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

§ 136
Återrapportering av uppdrag - rutiner för ansökan om
statsbidrag och övriga bidrag (KS/2017:321)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner framtagen rutinbeskrivning för statsbidrag
och övriga bidrag.
Sammanfattning

I Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020, 2016-11-24, § 209, gav
kommunfullmäktige samtliga nämnder i uppdrag att skapa effektiva och
dokumenterade rutiner för ansökan om statsbidrag och övriga bidrag.
Nämnderna fick dessutom i uppdrag att skapa rutiner för att ha ett samlat
grepp över alla ansökningar under året.
Kommunledningsförvaltningen har nu utarbetat sådana rutiner för kommunstyrelsens egen verksamhet enligt dokument ” Rutiner för ansökan om
statsbidrag och övriga bidrag kommunstyrelsen”.
Syftet med rutinerna är att:
- Förvaltningen söker alla de statsbidrag/övriga bidrag som man har möjlighet till
- Förvaltningen kan redovisa statsbidrag/övriga bidrag på ett korrekt sätt
- Säkerställa en medvetenhet om möjligheter och åtaganden som statsbidraget/övriga bidrag medför
– Få ett samlat grepp över årets alla ansökningar som görs inom kommunstyrelsens ansvarsområde
Rutinerna beskriver/består av:
– Omfattning och avgränsning för rutinerna
– Genomförande av rutiner/ansvar
– Processen för att söka bidrag
– Ansvar och roller i processen
– Särskilda rutiner för bidrag med åtaganden
– Uppföljning och dokumentation av processen ansökan om statsbidrag och
övriga bidrag.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-05-19.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

§ 137
Lokalprogram för nytt kommunhus och nytt parkeringshus
(KS/2017:383)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta lokalprogrammet för Botkyrka
kommuns nya kommunhus samt parkeringshus, daterad 2017-05-30.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen behandlade ärendet om nytt kommunhus och parkeringshus 2016-11-28 § 243 samt beslutade att tiden för att ta fram programhandling för kommunhuset förlängs till och med mars 2017. Lokalbehovet
har nu utretts och resulterat i ett lokalprogram som ska godkännas av
kommunstyrelsen så att projekteringsarbeten kan starta.
Syftet med lokalprogrammet är att på en översiktlig nivå beskriva hur lokalernas utformning ska svara mot nya arbetssätt, dimensionering av huset
med mera. Programmet baseras på undersökningar via enkäter, workshops,
medborgardialog samt djupintervjuer och studiebesök.
Vid framtagandet av programmet har behovet av en ökning av antal arbetsplatser framkommit. Från ursprungliga 683 till 839 arbetsplatser.
Följande ändringar från ursprungliga beläggningsutredningen daterad
2015-12-08 har skett: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
minskar med 3 personer, kultur- och fritidsförvaltningen ökar med 23
personer, vård- och omsorgsförvaltningen ökar med 80 personer, utbildningsförvaltningen oförändrad 65 personer, socialförvaltningen ökar med 81
personer, kommunledningsförvaltningen minskar med 4 personer, tekniska
förvaltningen minskar med 28 personer, samhällsbyggnadsförvaltningen
ökar med 3 personer och politiker ökar med 4 personer.
På grund av det ökade antal arbetsplatser samt lokaler av extern karaktär
såsom restaurang/café, hälsocenter, medborgarkontor, öppen mötesplats för
medborgare, externa mötesrum och samlingssal har även
totalytan ökat. Ökningen av LOA (Lokalarean) omfattar ca 4 200 m2,
från 10 200 m2 till 14 400 m2. Den första kalkyl- och kostnadsbedömningen
rymmer ovanstående ökning av byggnadsvolymen inklusive 1 % för konstnärlig utsmyckning.
Det nya kommunhuset ska utformas utifrån Botkyrka kommuns värdegrund
så att ”Medborgarnas fokus” är ledstjärnan för kommunens välfärdsservice
och att mötet med medborgarna genomsyras av värdeorden
”Öppna, modiga, energiska och ansvarstagande”.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-05-29.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

Yrkanden

Mats Einarsson (V) och Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande
Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Protokollsanteckning

Jimmy Baker (M) anför till protokollet:
Endast 250 parkeringsplatser för 839 arbetsplatser ger en p-norm under 30
%. Vidare föreslås en del av parkeringarna dessutom avse bilpool,
verksamhetsfordon, besökare samt allmänheten i övrigt. Sammantaget anser
vi därmed att det totala antalet parkeringsplatser är på tok för lågt.
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SÄRSKILT
YTTRANDE 2017-06-07

Ärende 137: Lokalprogram för nytt kommunhus och nytt parkeringshus
Som Liberalerna tidigare anfört är vi ense med majoriteten om att ett nytt kommunhus
brådskar och måste byggas. Vi anser dock fortfarande att man borde titta på möjligheten att ta
tillfället i akt att utreda möjligheten att bygga ett mindre kommunhus i Tumba och ett separat
förvaltningshus i Norra Botkyrka.
Norra Botkyrka omfattande Hallunda, Norsborg, Slagsta, Fittja och Alby har få större
arbetsplatser. Botkyrka kommun är Stockholms läns fattigaste kommun och Norra Botkyrka
är den fattigaste kommundelen i Botkyrka,
Norra Botkyrka är inte för Botkyrka kommun ett finansiellt problem det är viktigt att betona.
Utan problemet är istället av en kraftig segregation som i sin tur orsakas av kraftiga
inkomstskillnader, kraftiga skillnader i utbildning, skillnader i typ av yrken och grad av
arbetslöshet, skillnader i boendestandard och en koncentration av invandrade familjer från
andra länder till Norra Botkyrka. De senare med sina behov av relativt stora resursinsatser
från kommunförvaltningarna. Detta sammantaget skapar en polariserad kommun mellan
långtidsarbetslösa och låginkomsttagare å ena sidan (i Norra Botkyrka) och övriga
medborgare å andra sidan dvs resten av kommunen.
Botkyrkas kommuns medborgares löneutveckling (hela kommunen) mätt som medianinkomst
har utvecklats sämre än medelvärdet av samtliga kommuner. Som framgår av grafen (källa:
Ekonomifakta.se) nedan ökade skillnaden mellan Botkyrka och snittet av övriga kommuner
fram till 2009 då finanskrisen slog till. Därefter har tillväxten i inkomstskillnader mellan
Botkyrka och Sverigesnittet avtagit något. Dvs Botkyrka har bättrat sig något jämfört med
Sverigesnittet. Enligt grafen nedan är Botkyrkas medianinkomst1 2014 91,9% av
1

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12.
Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och
inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension,
sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan. Källa: Ekonomifakta.se och SCB.

Sverigesnittet, år 2011 är det 92,1%, år 2009 är det 93,0%, år 2005 är det 96,0% medan det år
2000 var 99,2%.

Norra Botkyrkas arbetsplatser och arbetstillfällen domineras av serviceyrken med relativt kort
utbildningstid. Det är brist på arbetstillfällen och arbetsplatser som erbjuder så kallade
kvalificerade yrken. Undantag finns exempelvis på Handelsbanken, apotek, fastighetsförmedling, folktandvård, vårdcentral, bibliotek men dessa är för få för att påverka
varusortiment och efterfrågan på varor och tjänster i Norra Botkyrkas butikscentra. De
personer som innehar dessa yrken bor undantagsvis i Norra Botkyrka. Norra Botkyrka
behöver fler arbetsplatser med välutbildade som under lunchen och efter jobbet skapar en
större efterfrågevolym på varor och tjänster i befintliga butikscentra och som genom sin
Vårt förslag är därför att ett nytt mindre kommunalhus i centrala Tumba byggs. För de stora
förvaltningarna skola, omsorg och socialtjänst föreslår vi att ett förvaltningshus byggs i
Hallunda. I ett sådant förvaltningshus skulle också andra viktiga samhällsfunktioner kunna
ingå som t ex en polisstation
Botkyrka kommun har planer på att förnya, utveckla Hallunda-Norsborg där kommunen
främst kan påverka den yttre miljön, offentliga platser, bussterminaler och trafikstråk för såväl
fordon som gående och cyklister. I samarbete med den nye ägaren till Hallunda butikscentrum
skulle en arbetsplats som ett förvaltningshus för kommunens tjänstemän kunna öka
kundunderlaget och sortimentet av varor och tjänster i butikcentret.

Lars Johansson (L)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

§ 138
Yttrande över delbetänkande - digitalforvaltning.nu
(SOU 2017:23) (KS/2017:217)
Beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar yttrande daterat 2017-05-02 till
Finansdepartementet som Botkyrka kommuns svar på remiss
Yttrande över delbetänkande – digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23).
Sammanfattning

Botkyrka kommun välkomnar ambitionen att skapa en effektiv styrning av
digitaliseringen av den offentliga förvaltningen samt utveckling, införande
och förvaltning av nationella digitala tjänster.
Betänkandet innehåller två huvudförslag av betydelse för kommunerna:
- En samordnande myndighet för digitaliseringen i den offentliga sektorn
- Ett genomförande av Mina meddelanden inom hela den offentliga sektorn
Botkyrka har bedömt dessa förslag och ställningstaganden primärt mot
bakgrund av den verksamhet som bedrivs i de egna kommunverksamheterna. Botkyrka kommun kommer göra en första anslutning till Mina
meddelanden under 2017.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-05-15.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

§ 139
Svar på revisionsskrivelse - Granskning av intern kontroll
avseende ett urval kostnadsslag (KS/2017:137)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-15 som svar på revisionsskrivelse – Granskning av
intern kontroll avseende ett urval av kostnadsslag.
Sammanfattning

På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning av intern
kontroll avseende ett urval kostnadsslag, daterad 2017-02-07.
Revisorernas granskning berör kommunstyrelsen, men också övriga
nämnder, men rapporten är enbart ställd till kommunstyrelsen.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen kring
granskade kostnadsslag inte är tillräcklig. Bedömningen baseras på i huvudsak följande identifierade brister:


Av 90 granskade fakturor avseende representation samt resor och
logi, vilket är så kallade förtroendekänsliga poster, kunde 25
verifieras utan anmärkning med avseende på angivande av syfte,
deltagare, momsavdrag och beslutsattest.



Kvarstående problematik med hantering av BK-nummer på
elektroniska fakturor medför höga kostnader för dröjsmålsräntor.



Plan för planerat underhåll saknas.



Av 45 granskade fakturor avseende kurser och konferenser, vilka
bedöms vara förtroendekänsliga poster, kunde 27 verifieras utan anmärkning med avseende på angivande av syfte, verksamhetsriktighet, deltagare och attestant.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-05-15.
Särskilt yttrande

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 139: Svar på revisionsskrivelse – Granskning av intern kontroll
avseende ett urval kostnadsslag (KS/2017:137)
En god internkontroll kännetecknas av ändamålsenliga och väl dokumenterade system och
rutiner för styrning. Säkerställande av att lagar, policyer, och reglementen ska tillämpas och en
tillförlitlig redovisning och information om verksamheten ska ges.
Återigen påvisas brister när det gäller flera kontrollmål och granskningen konstaterar att den
interna kontrollen kring undersökta kostnadsslag i Botkyrka kommun inte är tillräcklig. För intern
och extern representation saknas dokumenterade aktuella riktlinjer och endast 18 av 45 fakturor
kunder verifieras utan anmärkning. När det gäller resor och logi kunde endast 7 av 45 granskade
fakturor verifieras utan anmärkning. Det finns även delvis brister när det gäller dröjsmålsräntor,
personalinhyrning, fastighetsunderhåll, kurser och konferenser.
Intern kontroll handlar i grunden om tydlighet, om ordning och reda. Det handlar om att säkra
att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Det måste finnas tydlig
ansvarsfördelning, riskbedömning och riskhantering, adekvat information och kommunikation,
faktiska kontrollaktiviteter av olika slag och slutligen uppföljning och utvärdering för lärande och
förbättring.
Det är viktigt att rutinerna för att hantera fakturor är tydliga, säkra och tillämpade. Genomtänkta
kontrollrutiner, god kunskap och medvetenhet kan i stor utsträckning bidra till att oegentligheter
eller misstag förebyggs eller upptäcks tidigt. Tydligt och lättillgängligt informationsmaterial samt
utbildningar för nyanställd och befintlig personal är väldigt viktigt, för att personalen ska ha
kunskap om vad som gäller beträffande regler, rutiner och riktlinjer. Det är också angeläget att
löpande testa rutiner och kontrollsystem för att bedöma om de efterlevs och fungerar.

Tumba 2017-06-07
Stefan Dayne (kd)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

§ 140
Samrådsyttrande - ny översiktsplan för Salems kommun
(KS/2017:322)
Beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-05-15 som kommunens samrådsyttrande över ny
översiktsplan för Salems kommun.
Sammanfattning

Salems kommun har tagit fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan. Det
finns inga konflikter mellan samrådsförslaget och Botkyrkas översiktsplan.
Båda kommunerna planerar för fler bostäder och det finns anledning att
ytterligare stärka samarbetet kring kollektivtrafik och infrastruktur.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2017-05-25, § 11.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

§ 141
Redovisning av statsbidraget 2016 och fördelning av
statsbidraget för finsk förvaltning 2017 (KS/2017:247)
Beslut

1. Kommunstyrelsen fördelar statsbidraget i enlighet med förslaget i
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-02.
2. Kommunstyrelsen delegerar till kommunledningsförvaltningen att, om
behov uppstår, omfördela tilldelade medel mellan förvaltningarna utifrån
fastställda kriterier. Detta för att säkerställa att statsbidraget för finsk
förvaltning används fullt ut.
3. Kommunstyrelsen betraktar uppdraget från 2016-04-04 § 141 - att
samordna det finska föreningsstödet med kultur- och fritidsförvaltningens information om övriga bidrag, som återrapporterat.
Sammanfattning

Kommunen ingår i det finska förvaltningsområdet sedan 2010 vilket innebär
ett förstärkt skydd för den sverigefinska gruppen enligt lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. För detta utgår ett statligt bidrag till
kommunen.
Kommunens nämnder och förvaltningar har gjort insatser inom ramen för
det statliga stödet. Här är ett axplock av insatser 2016:
Äldreomsorg på finska, somatisk och demensvård
(vård- och omsorgsförvaltningen)
Kulturevenemang med finsk inriktning
(kultur- och fritidsförvaltningen)
Modersmålsundervisning i grundskolan och förskolan
(utbildningsförvaltningen)
Finskspråkig kommunvägledning på kontaktcenter, samråd, samordning och
utveckling
(kommunledningsförvaltningen).
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2017-05-23, § 12.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

§ 142
Återrapportering webbaserade utbildningen Botkyrka för
alla (KS/2017:306)
Beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att ta fram
ett tydligt förslag på implementeringsplan utifrån sin rekommendation i
ärendet innan beslut fattas om vidare hantering.
2. Uppdraget ska rapporteras tillbaka till demokratiberedningen och
kommunstyrelsen senast i oktober 2017.
Reservation

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

Under åren har stora resurser, både ekonomiska och personella, lagts på att
ta fram en webbaserad utbildning “Botkyrka för alla”.
För att på ett tydligt sätt veta hur vi ska gå vidare utifrån det arbete som
redan är gjort och hur vi ska kunna använda det i framtida utbildningar, vill
vi ha ett djupare underlag från kommunledningsförvaltningen. Vad gick fel
förra gången, vad kan vi lära oss av det? Hur kan vi implementera de
erfarenheter som vi fått i en framtida utbildning? Vilket underlag planerar
förvaltningen att ta fram och hur är tanken att det ska kunna kopplas till
SKL:s webbutbildning i mänskliga rättigheter? Hur kan vi få största möjliga
utväxling av det material som togs fram för webbutbildningen i kommunens
fortsatta arbete med ett jämlikt Botkyrka och kommunens värdegrund? Hur
kan vi garantera att en framtida utbildning är tillgänglig för alla som förväntas ta del av den?
Detta är frågor som vi vill ha tydligare svar på för att kunna ta ställning i det
bästa sättet att gå vidare. Därför vill vi i den politiska majoriteten att
kommunledningsförvaltningen tar fram en tydlig implementeringsplan
utifrån sin rekommendation i ärendet innan beslut fattas i ärendet.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2017-05-23, § 15.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar i enlighet med demokratiberedningens förslag till
beslut.
Ebba Östlin (S) och Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) yrkande
(M) och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

§ 143
Översyn av nämndorganisation mandatperiod 2018-2022
(KS/2017:332)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra översyn av nämndorganisationen inför mandatperiod 2018-2022.
2. Kommunstyrelsen medger kommunledningsförvaltningen
600 000 kronor ur kommunstyrelsens medel till förfogande för
utredningen. Avsatta medel följs upp i kommunstyrelsens
årsredovisning. Vid behov av ytterligare medel för projektets genomförande fattas kompletterande beslut av kommunstyrelsen
3. Kommunstyrelsen tillsätter en styrgrupp för projektet, bestående av
Ebba Östlin (S) kommunstyrelsens ordförande
Gabriel Melki (S) kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Jimmy Baker (M) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Mats Einarsson (V) kommunalråd
Fredrik Olsson (MP) kommunalråd
Lars Johansson (L) gruppledare.
Sammanfattning

Inför varje ny mandatperiod genomförs en översyn av nämndorganisationen
på uppdrag av den politiska ledningen. Vid den senaste översynen inför
mandatperiod 2014-2018 (KF 2014-06-17, § 115), inrättades bland annat en
ny teknisk förvaltning innefattande verksamheterna lokalförsörjning/fastighet, städ, VA, transport liksom utförarsidan inom gata/park.
Nästa steg är beslut om projektbeskrivning som fattas av den av kommunstyrelsen tillsatta styrgruppen. Projektbeskrivningen innefattar inhämtade
inspel från politiska gruppledare och tjänstemannakommunledningsgruppen.
Nämndöversynen inför mandatperioden 2018-2022 har ett övergripande
fokus på politisk styrning. Arbetet tar avstamp i de erfarenheter,
utvecklings- och effektivitetsbehov i nämndorganisationen som kvarstår
efter införandet av en ny processtyrd organisation 2016-01-01. Som ett led i
översynen kommer omorganisationen utvärderas (uppdrag i kommunfullmäktige 2015-11-26, § 169).
Konsultkostnader bedöms uppgå till cirka 600 000 kronor. Redovisning sker
i samband med kommunstyrelsens årsredovisning, varpå kommunledningsförvaltningen vid behov återkommer med ytterligare äskande om detta
bedöms nödvändigt för projektets genomförande.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-05-12.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-07

§ 144
Almedalen 2017 (KS/2017:293)
Beslut

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att Botkyrka kommun
deltar i årets Almedalen under 6-7 juli med konceptet ”Botkyrka pop-up
kommun”.
2. Finansiering om 250 000 kronor sker inom befintlig ram.
Ärendet

Botkyrka kommun har medverkat i Almedalen sedan 2012. 2016 gjordes en
satsning med ”Botkyrka pop-up kommun” där vi möjliggjorde för aktörer
från Botkyrkas närings- och föreningsliv att delta tillsammans med
kommunen. 2017 föreslår vi att vi upprepar vårt koncept.
Politiker, opinionsbildare, journalister, företag, myndigheter, organisationer
och privatpersoner samlas årligen på Gotland, Almedalen för att nätverka
och driva sina frågor. Under drygt en vecka arrangeras åtskilliga seminarier,
föreläsningar, debatter, samtal, utställningar och så vidare som är öppet för
allmänheten.
Almedalsveckan lockar ständigt fler arrangörer och besökare och är en strategisk viktig plats för att skapa och utveckla nätverk inom såväl näringsliv
som politik.
Varje politiskt parti med representation i riksdagen har sin ”egen dag” då de
gör egna utspel under dagen och avslutar med att respektive partiledare
håller tal i stora parken.
2016 gjorde vi en unik satsning där vi överlät vår centrala plats i Almedalen
åt över 30 lokala aktörer från förenings- och näringslivet i Botkyrka, istället
för att nyttja den själva. Tillsammans med våra aktörer genomförde vi två
heldagar med fullsatt terrass och unika programpunkter som höll hög kvalité. Över 1400 besökare deltog i Botkyrkas olika arrangemang. Vi mottog
årets Mest Innovativa Upplägg samt ett utnämnande bland ”de är coolast i
Almedalen”. 2017 vill vi upprepa detta koncept och har både gamla och nya
aktörer som har anmält intresse för att vara med.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-04-20.
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§ 145
Anmälningsärenden (KS/2017:265, KS/2017:281,
KS/2017:343, KS/2017:344, KS/2017:50, KS/2017:99)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 30 april 2017, dnr KS/2017:50.
Nämndernas redovisning av uppdraget att skapa och dokumentera rutiner
för ansökan av statsbidrag och övriga bidrag, dnr KS/2017:99.
En första redovisning av nämndernas uppdrag att ta fram möjliga effektiviseringar 2018, dnr KS/2017:343.
En första redovisning från tekniska nämnden och utbildningsnämnden av
uppdraget att skapa lokaleffektivisering inom utbildningsområdet, dnr
KS/2017:344.
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2016 - kommunfullmäktiges
protokollsutdrag 2017-04-27, § 64, dnr KS/2017:281.
Protokoll från årsstämma AB Vårljus 2017-05-02, dnr KS/2017:265.
Protokoll från demokratiberedningen 2017-05-23.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2017-05-24.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2017-05-31, dnr
KS/2017:53.
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§ 146
Delegationsärenden (KS/2015:147, KS/2017:118,
KS/2017:146, KS/2017:171, KS/2017:25, KS/2017:320,
KS/2017:330, KS/2017:51)
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 2017-04-01—2017-04-30, dnr KS/2017:51.
Kommunstyrelsens ordförande

Ombud 2017 – nätverket KOMPASS
(beslut 2017-05-02, dnr KS/2017:320).
Remiss – Utredning av vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2026
(beslut 2017-05-03, dnr KS/2017:171).
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Val av revisor till Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning
(beslut 2017-05-15, dnr KS/2017:330).
Kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för socialförvaltningen
2017-05-22—2017-05-28
(beslut 2017-05-15, dnr KS/2017:25).
Förordnanden av tjänsteförrättande förvaltningschefer samt avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen under sommaren 2017
enligt bilagd lista
(beslut 2017-05-29, dnr KS/2017:25).

Biträdande förvaltningschefen

Förordnande av tjänsteförrättande biträdande förvaltningschef och avdelningschef på samordnings- och stödavdelningen 2017-06-02
(beslut 2017-05-16, dnr KS/2017:25).
Förordnande av tjänsteförrättande biträdande förvaltningschef och avdelningschef på samordnings- och stödavdelningen 2017-06-03—2017-06-11
(beslut 2017-05-02, dnr KS/2017:25).
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Förordnande av tjänsteförrättande biträdande förvaltningschef
2017-06-12—2017-07-02 och 2017-07-31—2017-08-13
(beslut 2017-05-30, dnr KS/2017:25).
Kommunjuristen

Yttrande till motpart i upphandlingsavtal
(beslut 2017-05-24, dnr KS/2015:147).
Överlämnat ärende till samhällsbyggnadsförvaltningen
(beslut 2017-05-26, dnr KS/2017:118).
HR-chefen

Tvisteförhandling med Kommunal
(beslut 2017-05-16, dnr KS/2017:146).
Ekonomichefen

Förordnande av tjänsteförrättande ekonomichef 2017-07-03—2017-07-14
(beslut 2017-05-30, dnr KS/2017:25).
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-17.30
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

Robert Aslan (S)

X

Robert Steffens (C)

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

Datum: 2017-06-07, bilaga
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