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BOTKYRKA KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 89
Strategi - jämlikt Botkyrka (KS/2014:612), (KS/2016:857)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar strategi för ett jämlikt Botkyrka.
2. Kommunfullmäktige beslutar att följande befintliga styrdokument upphör att gälla:
‒ Strategi för ett jämställt Botkyrka,
‒ Strategi för ett interkulturellt Botkyrka,
‒ Botkyrkas folkhälsopolicy och utvecklingsplan jämlik hälsa, med
undantag för alkohol-, narkotika- och tobakspolicy för barn- och
ungdomsverksamheter som gäller tillsvidare,
‒ Policy och handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och
förtryck,
‒ Kommunens beslut om att anta FN-konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning som sitt program för målgruppen
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
3. Kommunstyrelsen antar policy och riktlinjer för en jämlik verksamhet
respektive jämlik arbetsplats
4. Kommunstyrelsen betraktar följande uppdrag som återrapporterade:
‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
ta fram ett förslag till handlingsplan för det fortsatta arbetet för ett
jämställt interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering
(KS/2013:660)
‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i
slutversionen av strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka beakta slutsatser och rekommendationer i utvärderingen av strategin
för ett interkulturellt Botkyrka (KS/2016:807)
5. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag till uppdatering av kommunens befintliga styrdokument för
alkohol-, narkotika- och tobaksförebyggande arbete inom barn- och
ungdomsverksamheter.
6. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
binda de kommunala bolagen till styrdokumentet Strategi för ett jämlikt
Botkyrka i samband med framtagandet av företagspolicyn.
Sammanfattning

Utifrån tidigare uppdrag (KS/2013:660) har kommunledningsförvaltningen
utformat en strategi, policy och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka. Kommun-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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styrelsen har bett alla nämnder, kommunala bolag, stiftelse med flera, att
yttra sig över förslaget. Samtliga nämnder har yttrat sig och sex av åtta
bland övriga instanser. En remissammanställning finns i diariet
(KS/2014:612).
Remissinstanserna välkomnar att kommunen tar ett samlat grepp kring
tidigare strategier inom jämlikhetsområdet och att fler jämlikhetsdimensioner kan integreras på sikt. Samtidigt finns önskemål om att tydliggöra syfte och målbild samt kopplingen mellan strategi och riktlinjer. Flera
instanser anser också att förslag till insatser i remissversionen av riktlinjer
var svåra att omsätta i handling. Instansernas synpunkter har bland annat
resulterat i en tydligare målbild och koppling mellan strategi och riktlinjer,
en samlad ansats utifrån de olika jämlikhetsdimensionerna samt ytterligare
en riktlinje. Det innebär att det nu finns två riktlinjer: en för jämlik
verksamhet och en för jämlik arbetsplats.
Jämlikhetsarbetet omfattar verksamhetsutveckling och arbetsmiljön inom
Botkyrka som organisation. Idag finns det stora skillnader i livsvillkor,
levnadsförhållanden och hälsa mellan olika individer och grupper av flickor,
pojkar, kvinnor och män i Botkyrka. Strategin, policyn och riktlinjerna ska
vägleda och bidra till att invånarna bemöts och får del av service och
resurser på mer lika villkor, oavsett diskrimineringsgrunder samt social och
ekonomisk bakgrund eller situation. Sammantaget ska strategi, policy och
riktlinjer bidra till en mer jämlik och hållbar samhällsutveckling.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2017-04-20, § 6.
Yrkande

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-05-02
Ärende 89

Strategi – jämlikt Botkyrka (KS/2014:612) KS/2016:857

Vi moderater har varit delaktiga i grundarbetet i framtagandet av strategin och står bakom
huvudprinciperna i densamma. Efter att den varit utsänd på remiss och arbetats om något,
tycker vi oss dock märka att det har tillkommit några formuleringar och perspektiv som
innebär att strategin får en något problematisk - och enligt vårt sätt att se det – slagsida åt
vänster. Exempel på detta återfinns exempelvis på:
Sidan två, stycke två i strategin; ”…kommande generationer försäkras…ekonomisk och social
välfärd och rättvisa”.
Eller längre ner på samma sida, stycke fyra att ni vill se ”Ett samhälle med minskade klyftor
(som) leder till ökad social sammanhållning, trygghet och delaktighet”.
På sidan tre, första punkten, att ”Botkyrka ska vara en interkulturell plats som präglas av
samarbeten och möten över grupp- och stadsdelgränser, jämlika livschanser och social
sammanhållning”.
På sidan fyra så är punkt två exempelvis ”Styra mot en jämlik och jämställd fördelning av
makt, pengar och resurser”.
Längre ner påstås det (utan att presentera belägg) att det är en ”styrka” att Botkyrka är en
plats med många invandrare.
På sidan sex påstås det att ”Botkyrkas etniska och kulturella mångfald är en norm och en
tillgång. Vi menar att det är sekulära, svenska demokratiska värderingar som ska vara normen
och det som är tillgången.
Längst ner på sidan åtta förs den banbrytande teorin fram att ”Hedersfrågan inte är
begränsad eller kopplad till en viss religion eller etnicitet”. Ur vilken forskning härleder ni
förekomsten av strukturell hederskultur (där släkten deltar) bland etniska, protestantiska
svenskar?
Vi hade, sammantaget, gärna sett att textpassager som dessa reviderades för att vi skulle
kunna säga att vi helt och fullt står bakom strategin för ett jämlikt Botkyrka.

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 89: Strategi – jämlikt Botkyrka (KS/2014:612), KS/2016:857
Vi anser att det är bra att man tar ett gemensamt grepp om de områden som kan samlas inom
begreppet jämlikhet och att man minskar ner på antalet strategier.
Som vi har kommenterat tidigare gällande utvärderingar av strategier så är det väldigt viktigt att
strategin är tydlig och förståelig. Om den blir alltför abstrakt och att man inte förstår syfte eller
hur man ska omsätta den i praktiken, så blir det ett dokument som tar upp mycket tid, men som i
realiteten inte ger något. Brist på uppföljning gällande hur strategin implementeras kan också göra
det svårt för verksamheterna när det gäller motivation att prioritera strategin.
Det är viktigt att strategin är begriplig för en medarbetare som själv läser den. Den måste konkret
kunna omvandlas till praktisk handlingsplan inom verksamheterna. Då personalomsättningen är
relativt stor inom många förvaltningar och arbetsbelastningen hög, så kan man inte ständigt ha
utbildningsinsatser inom området för att lära ut strategin. En strategi får inte heller stå och falla
med vissa utvalda personer, som utbildas, sedan slutar och tar kunskapen med sig.
Arbetssituationen kan redan vara ansträngd inom verksamheterna och allt arbete kring
utbildningsinsatserna får inte bli en belastning för personalen.
Hälsogapet mellan grupper i samhället ökar och det är viktigt att se människors individuella
behov och förutsättningar. Individers förutsättningar för att utvecklas och ha en god hälsa ökar
om de får en bra start i livet med en god miljö i hemmet, starkt föräldrastöd, en fullständig
skolgång som ska ge goda möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Det kan också finnas
stora samhällsekonomiska vinster att göra om vi tidigt kan förebygga och bekämpa fysisk och
psykisk ohälsa hos barn och unga. Vår förhoppning är att strategin kan vara en del i det
långsiktiga arbetet med att utjämna hälsoskillnader. Det är också angeläget att kommunen
samarbetar med landstinget i dessa frågor då varje kommun har sina specifika utmaningar.
En funktionsnedsättning får inte bli ett funktionshinder. Alla har rätt att delta i samhället på lika
villkor. Män och kvinnor med funktionsnedsättning är en av de grupper som löper störst risk för
ohälsa, enligt Botkyrka kommuns egen omvärldsanalys för 2016-2019. Funktionsnedsättningar
kan te sig på många olika sätt vilket gör att kommunen behöver arbeta än mer individanpassat för
att hjälpen ska nå fram. Personer med neuropsykiatriska diagnoser är en särskilt utsatt grupp där
många på grund av funktionsnedsättningen har svårt att tala för sig själv. Kristdemokraterna vill
därför verka för en ökad kompetens om dolda handikapp inom kommunen, men främst hos de
utredande tjänstemännen. Förhoppningsvis kan strategin med dess specifikt inriktade områden
förbättra tillgängligheten möjligheten att delta i samhället på jämlika villkor.
Flickor och pojkars möjlighet till att delta i samhället på ett jämlikt sätt påverkar deras framtid.
Kommunen måste arbeta för att flickor och pojkar ska kunna delta i olika kultur- och

fritidsaktiviteter på lika villkor. Pojkar tar oftast mer plats både när det gäller idrott och inom
olika fritidsaktiviteter och det är oerhört viktigt att främja aktiviteter för flickor och skapa
förutsättningar och arenor där flickor också kan ta plats och vara delaktiga.
Ett annat viktigt område som bör prioriteras inom jämlikhetsområdet och verksamheternas
arbete med strategin är mäns våld mot kvinnor och också specifikt det hedersrelaterade våldet
och förtrycket, som idag är ett omfattande samhällsproblem. För att drabbade ska få rätt stöd
behövs en kraftsamling och ett starkare samarbete mellan myndigheter, kommuner, landsting och
olika aktörer. Det handlar om att stå upp för de flickor och pojkar som i dag får sina liv
begränsade och som inte får göra egna självständiga val. Det är mycket bra att man i kommunen
också satsar på en samordnare för våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtyck på
heltid.

Tumba 2017-05-02
Stefan Dayne (kd)

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 2017-05-02
Ärende 89 Strategi- jämlikt Botkyrka(KS/2014:612), KS/2016:857
Vi Sverigedemokrater ställer oss frågande till varför Botkyrka skall verka för att vara en
interkulturell kommun. Interkultur är enligt majoritetens definition en vidareutveckling av
det mångkulturella samhället. Det mångkulturella samhället innebär att en stat ska byggas
på vitt skilda värderingar som verkar sida vid sida. Det innebär att lagstiftning, seder och
bruk samt skyldigheter och rättigheter måste kompromissas i ett försök att tillgodose alla
olika kulturer. I praktiken leder det till splittring och segregation då kulturkrockar uppstår.
Att eftersträva ett mångkulturellt samhälle leder till en splittringspolitik där olika grupper på
ett ogynnsamt sätt ställs mot varandra. Enligt oss finns det inget positivt med att vilja
vidareutveckla detta samhällskoncept.
Majoriteten gillar att tala om interkultur som något positivt. Man har däremot svårt att
redogöra konkreta exempel gällande vad som är positivt med interkulturella konceptet.
Majoriteten i Botkyrka har trots allt haft makten i många år och kunna genomföra dessa
utopiska idéer. Botkyrka borde således frodas av framgången. Vi läser istället vecka efter
vecka att Botkyrka får negativa rubriker i både lokal och rikspress. Media skriver ju inte
systematiskt negativt om Botkyrka, de skriver helt enkelt om vad som händer i kommunen.
Vi ser ett Europa, Sverige och Botkyrka som slits isär av de problem som det mångkulturella
samhället själv skapar. Trots medborgares oro så väljer majoriteten att trivialisera deras oro
genom att kalla det för ”rykten”.
Vi ser positivt på att Botkyrka kommun äntligen verkar ta hedersproblematiken på allvar.
Däremot är det oroväckande när man läser Amineh Kakabaveh´s (V) bok ”Amineh – inte
större än en Kalasjnikov”, där man kan läsa att hon ansåg sig motarbetad av kommunen när
det gäller hennes rapport om hedersproblematiken i norra Botkyrka1 . Om detta stämmer
måste Botkyrka kommun ta alla rapporter om hedersproblematik på allvar och inte bara ta
in de rapporter som passar in i den bild som Botkyrka kommun vill förmedla.

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg

1

S 224 ”Amineh – inte större än en Kalasjnikov”, Ordfront förlag 2016
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§ 90
Strategi - parkering i Botkyrka kommun (KS/2017:285)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar strategi – parkering i Botkyrka kommun.
Reservation

Östen Granberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden under 2012 att ta fram ett parkeringsprogram i syfte att stödja
frågor som rör parkering i Botkyrka kommun. Syftet med programmet är
att:
Stödja utvecklingen mot en attraktiv stadsmiljö
Bidra till effektivare markanvändning
Bidra till att uppfylla kommunens klimat- och miljömål
Främja hållbara transportmedel och minska andelen biltrafik
Underlätta planering och samverkan för god tillgänglighet
Ge underlag för hur parkeringsfrågor på kommunens mark ska behandlas
Underlätta plan- och bygglovshantering
Programmet gjordes färdigt under senhösten 2015. Programmet har varit på
remiss och inkomna synpunkter har inarbetats i programmet där så varit
relevant.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-04-04, § 95.
Yrkanden

Östen Granberg (SD) yrkar i första hand på återremiss av ärendet och om
yrkandet faller på avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Gabriel Melki (S) yrkar avslag på Östen Granbergs (SD) yrkande om återremiss.
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.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras
idag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden ordförandeförslaget mot
Östen Granbergs (SD) avslagsyrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Yrkande
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 2017-05-02
Ärende 90 Strategi- parkering i Botkyrka kommun
Sverigedemokraterna måste konstatera att förslaget gällande parkering kommer innebära
problem för de bilburna medborgarna i Botkyrka. Botkyrka består i stora delar av glesbygd
där medborgarnas enda möjlighet att ta sig till jobbet är med bilen. När det gäller våra T‐
banestationer i norra Botkyrka finns i dagsläget inte en enda infartsparkering.
Sverigedemokraterna anser att det bör vara prioriterat att bygga en infartsparkering i norra
Botkyrka. Vi Sverigedemokrater vill ta hänsyn till alla medborgare i kommunen, inte bara de
som bor i närheten av våra två pendeltågsstationer i Tumba och Tullinge. Vi kan konstatera
att de infartsparkeringar som finns i Tumba och Tullinge inte räcker till i dagsläget. Bilen
kommer inom en överskådlig framtid vara en stor del av transporterna i kommunen och för
många medborgare är det den enda möjligheten att klara sin vardag.
Vi vill återremittera förslaget så att mer fokus i förslaget läggs på hela Botkyrka samt en
realistisk plan med fler infartsparkeringar i hela kommunen.

Med hänvisning till ovanstående
yrkar vi i första hand återremiss på förslaget
Om återremissyrkandet faller
Så yrkar vi i andra hand avslag till förslaget

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-05-02
Ärende 90

Strategi – parkering Botkyrka kommun (KS/2017:285)

Detta handlar i grunden om att den politiska majoriteten vill hitta vägar att minska bilismen i
Botkyrka. Detta genom att få bort ytkrävande parkeringar i kollektivtrafiknära lägen, införa
parkeringsavgifter samt prioritera kollektivtrafik, cykel- och gångtrafikanter framför bilister.
Vi är inte lika bilfientliga som majoriteten. Det finns många som behöver bilen av olika skäl.
Kommunen har stora avstånd och busstrafiken till ex. Grödingelandet uppmuntrar inte till
pendling. Likaså vissa delar av till exempel Tumba, Tullinge eller områden som t.ex.
Fiskarhagen i Norsborg. De som av rationella skäl måste använda bilen ska inte till varje pris
straffas.
Det behövs fler och inte färre parkeringsplatser i nära anslutning till pendel- och
tunnelbanetågsstationerna, så att människor på ett rimligt sätt kan använda bilen lokalt för att
få ihop sitt livspussel, men ändå åka kollektivt den långa sträckan. Vi kan tänka oss att de pplatserna som har de allra bästa lägena kan få avgiftsbeläggas i syfte att delfinansiera
utbyggnad av antalet p-platser, t.ex. genom att de byggs på höjden eller placeras under
byggnader. Vi ser gärna över hur SL-kortet kan kopplas till subventionerad p-taxa på
pendlingsparkeringarna.
Vi har tidigare motionerat om att bygga bostäder nära kollektivtrafiken med parkeringarna i
markplan och i ”källarplan”. Vi anser däremot inte att det är rimligt att t.ex. avgiftsbelägga
kommunalhusets parkering förrän det nya kommunalhuset står klart. Där kan p-platserna med
fördel inrymmas i ett p-hus eller liknande, där kommunanställda bör kunna få ett lägre pris.
Avslutningsvis – Botkyrka kommun är inte en stadsdel mitt inne i Stockholm med en Tbanestation runt vart och vartannat krön. Botkyrka är en kommun på landet vars största
attraktionskraft är närheten till staden men mitt i naturen. Politikens uppgift är att arbeta på
uppdrag av medborgarna och agera för att underlätta deras vardag. Teknikutvecklingen har
tydligt visat att bilen blir allt renare och släpper idag inte ut närmelsevis de mängder avgaser
som gårdagens bilar gjorde och framtidens bilar kommer inte ens att drivas med fossila
bränslen. Bilen är således den ultimata frihetssymbolen som gör att människor kan röra sig
vart de vill, när de vill. Vill vi att kommunen ska vara attraktiv som bostadsort och som
arbetsgivare bör politiken inte medvetet agera för att göra livet så svårt, krångligt och dyrt
som möjligt för våra invånare och anställda.

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson

SÄRSKILT YTTRANDE 2017‐05‐02

Ärende 90: Strategi – parkering i Botkyrka kommun (KS/2017:285)
Det står under Sammanfattning, att syftet med programmet skulle vara ”Stödjer
utvecklingen mot en attraktiv stadsmiljö” och det är väl det som är det största
problemet med den föreslagna strategin för parkering i Botkyrka kommun.
Botkyrka kommun är ingen stad, och framförallt ingen storstad med oöverkomliga
problem på markutnyttjandet, inte heller dess fördelar med ett finmaskigt nät av
kollektivtrafiken. Det duger inte att en kommun som Botkyrka rakt av kopierar
parkeringsregler som man tillämpar i allt fler storstäder för att förhindra en
trafikinfarkt. Vi har helt andra problem. Men även här finns det ett behov av att
reglera parkeringen i centrala platser i kommunen – vilket det redan har gjorts under
lång tid.
Ett annat viktigt syfte som programmet sägs vilja uppfylla är ”… att uppfylla
kommunens klimat- och miljömål”. Även Liberalerna drivs av den här antydda
målsättningen att motverka den globala uppvärmningen. Men vi kan inte inse att
parkerade bilar skulle ge ifrån sig några växthusgaser. Däremot gör bilar detta när de
irrar runt för att söka efter just de parkeringsplatser som den politiska majoriteten vill
göra till en bristvara.
Kommunens innevånare har legitima skäl till sitt bilinnehav för att klara sitt vardagsliv
och för att till exempel kunna besöka sin sommarstuga. Det är något förmäten att
man vill uppfostra sina väljare att varje dag förlora timmar av sin vakna tid genom att
man genom parkeringsplatsbristen ska avstå från att äga en bil.
Att istället hänvisa till att cykla vid varje väderlek är inte realistiskt, som det syns vid
cykelparkeringen vid kommunalhuset, den användes bara som rökruta. Och hur
många nappade på det frikostiga erbjudande av en gratis cykel? Ändå är även detta
erbjudande med i styrdokumentet på sida 22 ”Tjänstecyklar av god kvalitet (till
exempel elcyklar) till de anställda.”.

Det som upprör mest är den verklighetsfrämmande tanken att man idag kan minska
parkeringsnormen för bilparkeringen. Nu när det oftast finns flera bilar i familjen
minskas istället parkeringsnormen för bilar – men de höjs för cyklar. Nu är realiteten
ändå den att dessa bilar finns, det är bara fråga om var. De finns överallt där som de
inte borde vara och stjäl bland annat platser på infartsparkeringar och utanför viktiga
inrättningar som t.ex. vårdcentraler.
Lars Johansson (L)
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§ 91
Upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka
kommun (KS/2017:271)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar upphandlings- och inköpspolicy för
Botkyrka kommun.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
2. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för upphandling och inköp för
Botkyrka kommun.
3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utveckla en personoberoende samverkansmodell för socialt ansvarsfull upphandling inom
kommunkoncernen i syfte att bidra till en positiv samhällsutveckling
och en inkluderande arbetsmarknad.
4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera effekten av
den nya policyn efter 12 månader och rapportera utvärderingen till
kommunstyrelsen.
Reservation

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

Nu gällande upphandlingspolicy antogs av kommunfullmäktige 2012-12-13.
Sedan dess har förändringar skett på upphandlingsområdet i flera omgångar.
Från den 1 januari 2017 har ytterligare förändringar i lagstiftningen trätt
ikraft. En del av reglerna innebär en skärpning på upphandlingsområdet för
Botkyrka kommun som upphandlande myndighet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför förändringar och förtydliganden i den nuvarande upphandlingspolicyn samt en anpassning till beslutad
modell för styrdokument. Anpassningen innebär att nuvarande tillämpningsanvisningar ersätts med riktlinjer som fastställs av kommunstyrelsen.
Den nya policyn omfattar åtta (8) för kommunen väsentliga områden där
kommunens behov av anskaffning ska medverka till ett hållbart Botkyrka.
Riktlinjerna för upphandling och inköp innehåller nya formuleringar
avseende arbetsrättsliga villkor, krav och uppföljning för ”vita jobb”,
beloppsgränser och riktlinjer för direktupphandling. Riktlinjer föreslås för
fastställande och beslut om ansvar för inköp och upphandling. Krav på
delegation och utbildning införs för de anställda som utses att göra inköp och
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beställningar. Ansvar och befogenhet föreslås från fullmäktigenivå till
verksamhetsansvarig chef.
Policyn kompletteras med riktlinjer samt regler för specifika områden som
kräver ytterligare fördjupning såsom till exempel direktupphandling och
socialt ansvarsfull upphandling.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att de helägda kommunala bolagen
även omfattas av upphandlings- och inköpspolicyn och att detta regleras i
företagspolicyn.
Arbets- och näringslivsberedningen har behandlat ärendet 2017-04-18, § 4.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Gabriel Melki (S) yrkar avslag på Jimmy Bakers (M) och Kia Hjeltes (M)
tilläggsyrkande.
Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först ordförandeförslaget under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget. Därefter
ställer ordföranden Jimmy Bakers (M) och Kia Hjeltes (M) tilläggsyrkande
under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-05-02
Ärende 91

Upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka kommun (KS/2017:271)

Vi moderater är sedan länge (och med kända argument) tveksamma till kommunens
engagemang i Fair Trade/Rättvisemärkt. Vi anser därför att detta bör lyftas ur policyn.
Vi vänder oss vidare emot ambitionen att tvinga fram olika typer av sociala krav på den
privata - och fria - företagsamheten. Det är färre och inte fler pålagor förtagarna behöver. Det
är mindre administrativt krångel och inte mer företagarna behöver. Det är en förståelse för
företagarnas villkor och behov att rekrytera individer som tillför företaget det mervärde som
som företaget bedömer behövs och som de själva bedömer att har möjlighet att anställa, inte
som i förslaget - att kommunala tjänstemän (godtyckligt) kan välja ut vilka upphandlingar
som ska omfattas av kravet samt att de, efter genomförd upphandling, (godtyckligt) väljer ut
vilka personer som företaget måste anställa för att kunna leverera till kommunen.
Kommunen ska istället genom att i positiv anda föra en dialog med näringslivet kring socialt
ansvarstagande, kunna uppmuntra och samverka kring att hjälpa människor som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Vi är övertygade om att en god dialog med rätt incitament skulle vara
framgångsrikt och upplevas som positivt både från näringslivet och de personer som får
möjlighet till arbete eller praktikplats. Men det ska inte kunna bli en exkluderande faktor i
upphandlingar där företagen tvingas att anställa personer som kommunala tjänstemän väljer.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
att

Jimmy Baker

rubrikerna ”Rättvisehandelprodukter” och ”Socialt ansvarsfull upphandling”
utgår.

Kia Hjelte

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-02

§ 92
Vattenprogram för Botkyrka kommun - Botkyrkas blå
värden (KS/2016:829)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar strategi för Botkyrkas blå värden.
2. Kommunfullmäktige utser samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig
nämnd för vattenprogrammets genomförande.
Sammanfattning

På uppdrag av kommunstyrelsen har miljö- och hälsoskyddsnämnden tagit
fram ett vattenprogram under perioden våren 2015 till november 2016.
Under oktober har programmet varit på remiss, internt och externt, och
tillämpliga delar har beaktats och arbetats in i föreliggande program. I och
med implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten har kvalitetskrav
ställts på vattnet, miljökvalitetsnormer och kommunerna har fått en viktig
roll för att normerna ska kunna uppnås vid utsatt år. Vattenprogrammets
syfte är att skapa förutsättningar för naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag
och hav och god tillgång på rent grundvatten. För att nå dit behöver vi skapa
samsyn om hur det kommunala vattenvårdsarbetet ska bedrivas med vattenprogrammet som grund. Vattenprogrammet ska ses som ett kommunövergripande dokument som anger vilka mål kommunen har med vattnet
och vad som krävs för att uppnå målen. Programmet har skickats på formell
remiss till bland annat tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden
som gett sin syn på förslaget. Programmet består av ett huvuddokument och
fem bilagor med faktaunderlag och lokalt åtgärdsprogram. Huvuddokumentet beskriver bland annat programmets mål, status och avgränsning
samt översiktlig beskrivning av Botkyrkas vatten och användning.
Programmet föreslår fyra övergripande mål som tillika är dokumentets
strategi.
Målen ska:
- skapa förutsättningar för naturliga ekosystem
- tillgodose Botkyrkabornas behov av dricksvatten
- skapa goda förutsättningar för rekreation och fiske
- öka kunskapen och förståelsen för vatten.
För att bedöma om målen uppnås används framför allt Vattenmyndighetens
miljökvalitetsnormer (MKN) som värdemätare och som ska följas. Ovanstående mål ger emellertid utrymme för att även andra vattenrelaterade mål
ska kunna hanteras inom ramen för vattenprogrammet, till exempel vad gäller havsmiljö och badvatten. Vattenprogrammets mål och åtgärder är begränsade till kommunens eget arbete med vatten, där programmet sätter
övergripande mål och är en yttre ram, men samarbete med externa
vattenintressenter betonas. För att samla vattenvårdsfrågorna och underlätta
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arbetet föreslås att det bildas ett förvaltningsövergripande forum, en
kommunal vattengrupp. Detta för att skapa fasta samarbetsformer och en
samsyn mellan tjänstemän som hanterar frågor om vatten, till exempel från
miljö-, VA-, gata/park-, mark- och exploatering och planenheten. Vattengruppens arbete föreslås ledas av en styrgrupp med förvaltningschef/-er och
representanter från berörda enheter och förvaltningar. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få det övergripande ansvaret för programmets
genomförande, och om en åtgärd berör flera nämnder, föreslås att samhällsbyggnadsnämnden får ansvaret för åtgärden. Det lokala åtgärdsprogrammet
är ett arbetsmaterial som följs upp och revideras en gång per år. I oktober
beslutade Regeringen att Vattenmyndigheterna ska fastställa det nationella
åtgärdsprogrammet för perioden fram till 2021. Vattenmyndigheterna
förväntas fastställa åtgärdsprogrammet i december 2016. Detta innebär att
Botkyrkas blå värden kan behöva revideras i början av 2017. Revideringar
som miljö- och hälsoskyddsnämnden kan besluta om.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2016-12-05, § 62.
Yrkande

Robert Steffens (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 93
Svar på motion: Åldersbestäm nyanlända (M) (KS/2016:489)
Beslut

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

Jimmy Baker (M) och Yngve RK Jönsson (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-06-21, § 158 lämnat en motion: Åldersbestäm nyanlända. Motionärerna anser att Sverige ska vara ett öppet land som ska kunna
ge skydd till de som behöver det. De bedömer det dock som viktigt att ingen
ska kunna dra nytta av öppenheten. Asylsökande som säger sig vara under
18 år för att klassificeras som ett barn, är ett exempel på detta. Sveriges
kommuner får ansvaret för den asylsökande i det som faller inom
kommunens verksamheter. Först i slutet av asylprocessen genomförs ibland
en åldersbestämning. Motionärerna anser att en, om ålder inte kan styrkas av
giltiga identitetshandlingar, åldersbedömning alltid ska göras om det är
uppenbart eller kan misstänkas att personen ifråga kan vara 18 år eller äldre.
Åldersbedömningen bör göras redan vid ankomst till landet. Med anledning
av detta föreslår motionärerna att kommunstyrelsen och socialnämnden får i
uppdrag att skyndsamt upparbeta ett system för kommunal åldersbestämning av ensamkommande flyktingar.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2016-10-18, § 131.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-04-18.
Motivering

Jimmy Baker och Yngve RK Jönsson, båda Moderaterna, föreslår i en
motion att kommunstyrelsen och socialnämnden skyndsamt ska upparbeta
ett system för kommunal åldersbestämning av ensamkommande flyktingar.
Motionärernas förslag står i strid med Socialstyrelsens vägledning för
socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar. Av denna
framgår att socialtjänsten, vid misstanke om att den unge är vuxen, enbart
kan agera inom ramen för sin verksamhet. Detta följer av sekretessen som
gäller enligt offentlighets- och sekretesslagens 26:e kapitel, där uppgiften
om den enskilde inte kan röjas om det innebär att personen, eller någon
närstående, lider men. Migrationsverket har också meddelat att de inte kan
godkänna en åldersbedömning från kommunen.
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§ 94
Svar på motion: Inrätta seniorkollo för Botkyrkas äldre (KD)
(KS/2016:423)
Beslut

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

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

Aram El Khoury (KD), Stefan Dayne (KD) och Yusuf Aydin (KD) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26, § 125 lämnat en motion:
Inrätta seniorkollo för Botkyrkas äldre. Många äldre känner sig ensamma,
något som skapar både ett fysiskt och psykiskt lidande. Ett tjugotal svenska
kommuner erbjuder sommarkollo för äldre, bland annat Norrtälje och
Karlshamn, med syfte att uppnå positiva hälsoeffekter genom att erbjuda
social samvaro och aktiviteter. Motionärerna anser att vården och omsorgen
ska vara personcentrerad, ett synsätt som utgår från att var och en ska få sina
behov tillgodosedda. Forskning visar att sommarkollo för äldre genererar en
rad positiva effekter, bland annat bättre sömn och ett minskat medicinintag.
Med anledning av detta föreslår motionärerna att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta seniorkolloverksamhet under sommarperioden för att ge äldre i Botkyrka kommun
möjlighet till miljöombyte och social samvaro.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-10-18, § 70.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-04-19.
Motivering

I motionen föreslås att vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att
utreda möjligheterna för seniorkolloverksamhet under sommarperioden för
att ge Botkyrkas äldre möjligheter till miljöombyte och social samvaro.
Vi i den politiska majoriteten tycker att det är ett intressant förslag. Flera
kommuner erbjuder olika typer av sommarvistelse för invånare som bor på
vård- och omsorgsboenden och vi ser gärna en sådan verksamhet i
Botkyrka. Vi anser att semestervistelse är ett bättre begrepp än kollo då det
kan omfatta fler former av verksamhet. Dessutom är kollo ett begrepp som
förknippas med barn- och ungdomsverksamhet.
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Sedan motionen behandlades i vård- och omsorgsnämnden har vård- och
omsorgsförvaltningen påbörjat arbetet med att utreda möjligheterna till
semestervistelse för de boende på kommunens vård- och omsorgsboende.
Yrkanden

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

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) och Stefan
Daynes (KD) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Lars Johansson (L) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
bifall till motionen.
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Yrkande
Kommunstyrelsen

Ärende 94: Svar på motion- Inrätta seniorkollo för Botkyrkas äldre (KD)
(KS/2016:423)
Många äldre känner sig ensamma och bristen på social samvaro är stor även hos många som får hjälp
från äldreomsorgen. Detta skapar både psykiskt och fysiskt lidande. Syftet med vårt förslag om
seniorkollo är att uppnå positiva hälsoeffekter hos Botkyrkas äldre genom att erbjuda deltagarna social
samvaro och roliga aktiviteter, t. ex. matlagning, boule, bingo och allsång. Forskare har studerat
fenomenet sommarkollo för äldre närmare och hittat en rad mycket positiva effekter som förbättrad
sömn och minskat läkemedelsintag.
Kristdemokraterna anser att vården och omsorgen om de äldre ska vara personcentrerad och inte
uppgiftscentrerad. Ett sådant synsätt utgår från att var och en ska få sina behov tillgodosedda och
bäddar för en god kvalitet i stödet till äldre personer.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
att bifalla motionen

Botkyrka 2017-05-02
Stefan Dayne (kd)
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§ 95
Svar på motion: Ge alla tillgång till skolskjuts (C)
(KS/2016:346)
Beslut

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

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

Robert Steffens (C) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-28,
§ 95 lämnar en motion: Ge alla tillgång till skolskjuts. Motionären ser ett
problem med att skolskjuts idag endast ges till elever som valt den närmaste
skolan. Det ska finnas en skola för alla, varpå friskolor behövs så att elever
och föräldrar kan välja den skola som passar dem bäst. Det fria skolvalet
och skolpengen som följer varje elev är ett viktigt verktyg för att stärka
elevens makt över sin egen skolgång. Att inte ge skolskjuts till alla anser
motionären inskränka elever som bor på landsbygden rätt att välja skola,
varpå motionären föreslår att utbildningsnämnen får i uppdrag att förändra
riktlinjerna så att skolskjuts ges oavsett vilken skola en elev väljer.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2016-09-06, § 78.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden avstyrker motionen. Botkyrka kommuns regelverk för
skolskjuts följer skollagen. Enligt kommunens regler har en elev som väljer
en annan skola än den närmaste skolan eller annan skola i närområdet, inte
rätt till skolskjuts. Botkyrka kommun har cirka 2125 elever som går i annan
kommunal eller fristående skola än den närmaste skolan eller annan skola i
närområdet. Om dessa elever skulle erbjudas skolskjuts i form av SL-kort
skulle kostnaden uppgå till 3 187 500 kronor per läsår beräknat på en kostnad om 1500 kronor per kort och läsår. Att organisera skolskjuts eller taxi
till ett flertal olika skolor inom och utanför kommunen skulle också vara
mycket kostsamt.
Yrkanden

Robert Steffens (C) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Robert Steffens (C) och Kia
Hjeltes (M) bifallsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 96
Svar på motion: Byt bort "långt ifrån lagom" (L)
(KS/2016:363)
Beslut

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

Östen Granberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ärendet

Benny Ferdinandsson (L) har vid kommunfullmäktiges sammanträde
2016-04-28, § 95, lämnat en motion: Byt bort långt ifrån lagom. Motionären
föreslår att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny
devis för Botkyrka kommun, en devis som mer speglar kommunen för vad
den är. Motionären anser att dagens devis ”långt ifrån lagom” är tvetydig
och säger väldigt lite om kommunen. En devis bör spegla en kommun för
vad den är, samt locka människor att flytta till kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2016-06-13.
Motivering

“Långt ifrån lagom” säger mycket om Botkyrka och är en bra slogan för en
kommun som vågar testa nytt och som ser medborgarna som sin största
styrka. Sloganen kan tolkas på många vis, men ett av de ursprungliga
syftena var att visa att Botkyrkabornas olika bakgrunder, erfarenheter och
helt enkelt att mångfald är en styrka för kommunen.
Motionären beskriver mer “vanliga” sloganer och att de skulle kunna öka
skattekraften i kommunen. Det tror vi är en väldigt långsökt analys av vad
en slogan har för effekter. Den rödgröna kommunledningen är stolt över
Botkyrkas slogan och ämnar inte ändra på den.
Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Särskilt yttrande

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

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Östen Granbergs (SD)
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ordförandeförslaget.
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Ärende 96: Svar på motion: Byt bort ”långt ifrån lagom”
Om jag hade haft yrkande rätt hade jag yrkat bifall till motionen.
Motivering
Hur man kommunicerar och vilken bild man vill skapa av kommunen är väldigt viktig. Det
skickar signaler både till människor och företag om hur man vill framställas. Därför är det
viktigt att
Botkyrka använder sig sedan flera år av ”långt ifrån lagom”. Man använder sig också av
”orten” i olika sammanhang (bla i Almedalen 2016). Bara det i sig gör kommunikationen
spretig.
Frågan är vad kommunen vill kommunicera med detta. I tjänsteskrivelsen står det att långt
ifrån lagom står för ”en kommun som vågar testa nytt och ser medborgarna som sin största
styrka”. Hur man kan läsa in detta i ”långt ifrån lagom” ser vi Liberaler som ett mysterium.
En slogan ska samla, stärka och förtydliga andra människors bild av ett varumärke.
Här kan man fråga sig i vilket omfattning ”långt ifrån lagom” gör detta? Liberalernas
uppfattning är att ”långt ifrån lagom” är populär bland politiker och tjänstemän men att den
känns irrelevant bland vanligt folk. Man kan verkligen ifrågasätta om ”långt ifrån lagom”
verkligen förtydligar Botkyrkas varumärke. Hur då? Är det verkligen bra för Botkyrkas
varumärke när människor använder devisen för att poängtera något som är dåligt? För det är
mest så den används bland vanligt folk.
Den första frågan är kanske om kommunen ska ha en slogan överhuvudtaget? Vad är
poängen? Vad vill uppnås?
Ska man nödvändigtvis ha en slogan så ska vi åtminstone se till att den inte kan vändas till
något negativt.

Lars Johansson (L)
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§ 97
Svar på motion: Trygghet och studiero (M) (KS/2016:497)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med hänvisning till
fattat beslut i utbildningsnämnden 2016-10-04, § 89.
Reservationer

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

Jimmy Baker (M) och Stina Lundgren (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-06-21, § 158 lämnat en motion: Trygghet och studiero.
Motionärerna ser stora skillnader mellan Botkyrka kommuns skolor
avseende arbetet med att eleverna ska känna sig trygga i skolan samt få
nödvändig studiero. Många lärare får hantera onödiga och tidskrävande
situationer både i och utanför klassrummet, situationer som inte bör ingå i
en lärares arbetsuppgifter. Anmälningarna som sker till skolinspektionen
uppvisar även stora skillnader, då några skolor har en markant högre
anmälningsgrad än andra. Skolan ska garantera en lugn och trygg arbetsmiljö med ordning och reda. Motionärerna anser att en nolltolerans mot alla
typer av brott och kränkande behandling i kommunens samtliga skollokaler
ska råda. Med anledning av detta föreslås att utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en ”konsekvenstrappa” för mer trygghet och studiero som
ska gälla för kommunens alla skolor. I denna ska det tydligt framgå när det
delas ut en skriftlig varning, när kvarsittning är befogad, när det är aktuellt
för avstängning och så vidare.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2016-10-04, § 89.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-04-19.
Motivering

Den rödgröna majoriteten i Botkyrka är positiv till moderaternas förslag att
införa en konsekvenstrappa som är gemensam för alla Botkyrkas skolor i
syfte att öka tryggheten och studieron. Vi anser också att det är viktigt att
modellen på ett likvärdigt sätt kan stötta de enskilda skolorna i deras arbete.
Modellen behöver därför kunna användas flexibelt utifrån varje skolas
behov.
I samband med beslut i utbildningsnämnden 2016-10-04, § 89 gavs
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till utformning av
en konsekvenstrappa. Uppdraget redovisades för nämnden i mars 2017. Förslaget utgår från skolverkets juridiska vägledning om trygghet och studiero.
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I modellen inkluderas även ett textstöd. Den generella modellen lämnar
också utrymme för de enskilda skolorna att själva bestämma vilka åtgärder
som där är lämpliga att vidtas för ökad trygghet och studiero.
Konsekvenstrappan ska kunna anpassas utifrån skolornas enskilda behov
samt ska densamma utgöra ett stöd för respektive skola i arbetet med att
uppnå trygghet och studiero.
Framtagen konsekvenstrappa består av sex olika steg, vilka är:
• Omhändertagande av föremål
• Utvisning och kvarsittning
• Skriftlig varning
• Tillfällig omplacering
• Tillfällig omplacering vid annan skolenhet
• Avstängning
Under respektive steg beskrivs vilka åtgärder som rektor respektive lärare
får vidta. Beskrivningen under respektive steg och modellen som helhet utgår från Skolverkets juridiska vägledning gällande trygghet och studiero.
För att uppnå att modellen ska kunna anpassas utifrån skolans enskilda behov har ett antal textrader lämnats tomma. Här kan rektor och lärare tillsammans med elever komma överens om vilka åtgärder som ska vidtas för
att främja trygghet och studiero på respektive skola.
Ett textstöd till konsekvenstrappan har utarbetats. Textstödet ska utgöra en
vägledning för skolorna i det fortsatta arbetet med trygghet och studiero.
Vägledning avser utgöra ett stöd i arbetet med den enskilda skolans arbetssätt och rutiner gällande trygghet och studiero. Även textstödet till konsekvenstrappan utgår från Skolverkets juridiska vägledning.
Yrkanden

Kia Hjelte (M), Robert Steffens (C) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till
motionen.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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.
Protokollsanteckning

Lars Johansson (L) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
bifall till motionen.
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§ 98
Svar på motion: Satsa på öppna förskolan i Botkyrka (KD)
(KS/2016:424)
Beslut

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

Samtliga ledamöter för (M), Stefan Dayne (KD) och Östen Granberg (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkande.
Ärendet

Stefan Dayne (KD), Aram El Khoury (KD) och Yusuf Aydin (KD) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26, § 125 lämnat en motion:
Satsa på öppna förskolan i Botkyrka. Motionärerna ser ett problem med en
minskad budgetram för resursenheten för 2016 med totalt 1 700 000 kronor
vilket har lett till vakanta tjänster och begränsade öppettider för öppna
förskolan. I och med flyktingkrisen och den stora inflyttningen i kommunen,
både genom eget boende (EBO) och anvisning, ser motionärerna att behovet
av mötesplatser samt insatser och stöd för föräldrar och barn kommer att
öka. Den öppna förskolan kan vara ett första steg för nyanlända familjer att
komma i kontakt med den svenska kulturen och knyta kontakter med andra
föräldrar och barn. Trots välbesökta öppna förskolor i Botkyrka skiljer sig
öppettiderna åt mellan verksamheterna, som mest åtta timmar per vecka
mellan Tullinge och Fittja. Att kommunen satsar mer resurser på öppna förskolan i samtliga kommundelar samt värnar om personalen vid förskolornas
engagemang, anser motionärerna vara av stor vikt. Motionärerna föreslår att
socialnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att utöka öppettiderna i
öppna förskolan i samtliga kommundelar och att öppettiderna är jämt
fördelade, samt att säkerställa att möjligheten till föräldrastöd erbjuds på
öppna förskolan i alla kommundelar.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2016-09-27, § 113.
Motivering

Stefan Dayne, Aram El Khoury och Yusuf Aydin, samtliga
Kristdemokrater, lyfter i sin motion frågan om att utreda möjligheten att utöka öppettiderna i öppna förskolan i samtliga kommundelar, samt att
öppettiderna ska vara jämnt fördelade. Motionärerna vill också att
möjlighet till föräldrastöd ska erbjudas på öppna förskolan i alla
kommundelar. Bakgrunden är resursenhetens minskade budgetram i
samband med budgeten för 2016.
Den rödgröna kommunledningen delar motionärernas ambition om att
utveckla den öppna förskolan, som är en oerhört viktig verksamhet för såväl
barn som föräldrar. Vi sympatiserar också med idén om att utöka
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öppettiderna men anser att en sådan förändring bör beredas inom ramen för
arbetet med mål och budget snarare än genom en särskild utredning som
motionärerna föreslår. Redan idag erbjuds föräldrastöd på alla öppna förskolor i kommunen.
Yrkanden

Kia Hjelte (M) och Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

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

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Stefan Daynes (KD), Kia
Hjeltes (M) och Östen Granbergs (SD) bifallsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Yrkande

Kommunstyrelsen

Ärende 98: Svar på motion: Satsa på öppna förskolan i Botkyrka KD
(KS/2016.424)
Majoriteten reducerade resurserna för öppna förskolan under 2016, vilket ledde till minskade
öppettider. I majoritetens Mål och budget för 2017 satsar man inte heller på öppna förskolan.
Vi vill tvärtom utveckla öppna förskolan och dess öppettider genom ökade resurser.
Öppna förskolan behövs nu mer än någonsin! Familjen är den minsta gemenskapsenheten i
samhället. Vår övertygelse är att trygga fungerande familjer bygger ett tryggt och stabilt samhälle.
I och med flyktingkrisen och den stora inflyttningen i kommunen, både genom EBO och genom
anvisning så har behovet av mötesplatser och insatser och stöd för föräldrar och barn ökat.
Öppna förskolan kan vara ett första steg för nyanlända familjer att komma i kontakt med den
svenska kulturen och knyta kontakter med andra föräldrar och barn. Man kan inte sätta ett värde i
pengar på denna mycket betydelsefulla verksamhet som vi kristdemokrater vill stärka och
utveckla.
De öppna förskolorna är en del i kommunens förskoleverksamhet, men fyller också en mycket
viktig funktion i ett generellt familjestödjande arbete. Socialnämnden rapporterar om att
våldsrelaterade ärenden ökar markant, bl.a. när det handlar om våld i nära relation där barn ofta
är vittnen till både verbalt och fysiskt våld. Det familjestödjande arbetet och vikten av
mötesplatser för familjer, både när det gäller de öppna förskolorna och familjecentraler är därför
otroligt angeläget.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
att bifalla motionen

Tumba 2017-05-02
Stefan Dayne (kd)

SÄRSKILT YTTRANDE 2017‐05‐02

Ärende 98: Svar på motion ‐ Satsa på öppna förskolan i Botkyrka (KD)
Om jag hade haft yrkanderätt hade jag yrkat bifall till motionen
Liberalerna anser precis som motionärerna och Socialförvaltningen att öppna förskolan fyller
en viktig funktion som mötesplats för både vuxna och barn. Det är beklagligt att minskade
budgetramar inneburit att öppettiderna begränsats.
När motionen behandlades i Socialnämnde nså skrev förvaltningen att de “instämmer i att det
finns ett behov av att utreda möjligheterna att utöka öppettiderna och få en jämn fördelning i
kommunen”
Lars Johansson (L)
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§ 99
Svar på motion: Utred möjligheterna till att brett införa
jämställda upphandlingar (M) (KS/2014:80)
Beslut

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

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

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M) och Stina Lundgren (M) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-02 § 45 lämnat en motion:
Utred möjligheterna till att brett införa jämställda upphandlingar.
Motionärerna föreslår en utredning för att undersöka inom vilka områden
Botkyrka kommun skulle kunna tillämpa jämställda upphandlingar.
Utgångspunkten är att Botkyrka kommun genom offentlig upphandling har
möjlighet att ställa krav på att de som levererar varor och tjänster till
kommunen också främjar jämställdhet i samhället, något motionärerna
framhåller kunnat ske inom miljöområdet. Förslaget skulle innebära att
Botkyrka kommun skulle lägga sig i framkant i jämställdhetsarbete, likadant
som man lyckats göra i arbetet med mänskliga rättigheter och kreativa
näringar. Motionärerna föreslår att kommunledningsförvaltningen får
uppdraget att genomföra utredningen med vägledning från det material som
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram på området.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2016-11-07.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen anser att det är mycket viktigt att
kommunen är pådrivande för en utveckling i riktning mot ett mer jämlikt
och jämställt samhälle. Upphandlingar kan i detta arbete vara ett effektivt
verktyg. Därför står det i Riktlinjer för upphandling och inköp, som
behandlas av kommunstyrelsen 2017-05-02:
“Botkyrka kommun ska alltid pröva förutsättningarna för att ställa sociala
krav i alla upphandlingar, som inte är direktupphandlingar. Socialt ansvarsfull upphandling ska bidra till en positiv samhällsutveckling och en
inkluderande arbetsmarknad. Sociala krav kan handla om att leverantören
ska skapa anställnings- och sysselsättningsmöjligheter för personer som står
långt från arbetsmarknaden, genomföra utbildningsåtgärder, tillhandahålla
praktikplatser, rehabiliteringsplatser, platser för feriearbeten med mera, vid
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utförandet av det uppdrag som upphandlingen omfattar. Sociala krav kan
också användas för att främja jämlikhet och jämställdhet, program för social
integration samt främja den sociala ekonomins utveckling.”
Någon ytterligare utredning för att kunna tillämpa så kallad jämställd upphandling är enligt vår bedömning inte nödvändig.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Kia Hjeltes (M) bifallsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 100
Uppföljning internkontrollplan 2016 (KS/2017:92)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2016 och rapporteringen av iakttagelser i nämndernas uppföljning.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen antar årligen en plan för intern kontroll som avser
kommunövergripande kontrollmoment och ingår som en del i kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv
förvaltning och undgå allvarliga fel och skador.
För 2016 innehåller internkontrollplanen kontrollmoment inom ekonomi-,
upphandling- och HR-området. Syftet med granskningen är att genom stickprov granska den interna kontrollen, utifrån fastställda kontrollmål i planen.
Sammantaget ingår 19 kontrollmoment i 2016 års internkontrollplan.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit respektive förvaltning att
föreslå sin nämnd att ta in sex av de 19 kontrollmomenten i sina interna
kontrollplaner. De sex kontrollerna är kontroller utöver nämndernas egna
risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment.
Till skillnad från tidigare år, då förvaltningarna informerats om resultatet av
kommunledningsförvaltningens granskning efter det att de egna
granskningarna behandlats av respektive nämnd, har vi för 2016 överlämnat
kommunledningsförvaltningens granskningsresultat till berörd förvaltning
innan den egna nämnden skulle fatta beslut. Respektive förvaltning skulle
därefter arbeta in resultatet tillsammans med egen granskning och rapportera
detta sammantaget till nämnden. Vi kan konstatera att det uppstått en del
missförstånd detta första år med ändrad rapporteringsordning, vilket innebär
att ett par förvaltningar missat att ta upp kommunledningsförvaltningens
resultat i rapporteringen till nämnden. Vi kan också se att vi behöver säkerställa att kommunorganisationen uppfattar kontrollmomenten på samma sätt
och att vi genomför uppföljning, analys och värdering på likartat sätt.
Det arbete som pågår med att utveckla, bredda och skapa en gemensam
grund för internkontrollarbetet i kommunen fortsätter. Vi kommer under
2017 att skapa gemensamma rutiner för granskning av kontrollmomenten.
Syftet med detta är att vi ska säkerställa att granskningen utförs på samma
sätt oavsett vem som utför granskningen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-02-24.
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§ 101
Brunna detaljplaneprogram, beslut om samråd
(KS/2012:478)
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att gå ut på samråd om förslag till

detaljplaneprogram för Brunna.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav i november 2012 kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att uppdatera befintligt detaljplaneprogram för Brunna. Som ett led
i det arbetet beslutade kommunstyrelsen 2016-01-11 att begränsa strukturplanens geografiska omfattning till området närmast E4/E20, komplettera
arbetet med en risk- och sårbarhetsanalys och en miljökonsekvensbeskrivning samt genomföra ett externt samråd.
Nu finns ett förslag till detaljplaneprogram framme. Inriktningen är att
Brunna i första hand ska vara en idrottsplats och fungera som en mittpunkt
för intilliggande stadsdelar. Huvuddragen i programförslaget är att:







Utveckla Brunna som idrottsplats med upprustade och nya idrottsfunktioner
Skapa mer varierade och tillgängliga utemiljöer genom fler spontanidrottsytor, mötesplatser, aktiviteter och parkmiljöer
Ge plats för 300-350 nya bostäder
Stärka kopplingar in till området och till omkringliggande funktioner
och områden genom tydligare entréer, gång- och cykelstråk och nya
förbindelser
Skapa en ny förbindelse över E4/E20 genom en sociodukt (bred överdäckning)

Trafikverket planerar just nu för en breddning av E4/E20 med ytterligare
körfält vid Brunna inom ramen för en åtgärdsvalsstudie för sträckan
Hallunda-Vårby backe. När Trafikverket har lagt fast sin inriktning för
åtgärder av vägen förutsätter planeringssystemet för trafikanläggningar att
kommunen och Trafikverket ingår i en gemensam avsiktsförklaring.
Vårt programsamråd som nu följer är tänkt att tidsmässigt stämma överens
med Trafikverkets planering. Avsikten är att inleda samrådet under maj med
en samrådstid som löper fram till slutet av augusti. En lång remisstid ger
Trafikverket och Länsstyrelsen tillräcklig tid för att kunna vara ordentligt
insatta och göra övervägda yttranden.
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Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2017-04-19, § 5.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 101: Brunna detaljplaneprogram, beslut om samråd
Liberalerna är positiva till programmet i stort. Det är bra att ett helhetsgrepp tas på
Brunnaområdet. Programmet innehåller både satsningar på fritidsaktiviteter och bostäder
vilket är bra.
Vi har dock invändningar mot programmet i vissa delar. För det första så är vi oroade över
att en framtida breddning av E4/E20 kan komma för nära idrottsplatsen. Endast 75 meter,
vilket är för lite med tanke på transporter av farligt gods.
I programförslaget anges att man vill bygga en s.k. sociodukt över E4/E20. Alltså en bredare
passage, i detta fall 200 meter bred, som bara ”… gör det lätt och tryggt att
ta sig över både till fots och med cykel”. Liberalerna har i en motion föreslagit en
överdäckning av E4/E20 för att kunna knyta samman hela Norra Botkyrka. Mot den
bakgrunden kan vi inte acceptera sociodukten som den föreslås i programförslaget, då den
utesluter passagemöjligheter för bilar. En sociodukt/överdäckning som tillåter biltrafik är
mycket bättre då den skulle ge kortare körsträckor och därmed en bättre miljö.
Slutligen har vi svårt att acceptera att Brunnavägens förlängda vägdragning ska bli en ”…
gåfartsgata där gångtrafiken är överordnad”. Vi anser att Brunnavägen även i sin förlängda
del ska bli en vanlig väg.
Lars Johansson (L)
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§ 102
Uppdrag - utvecklingsprogram för öppen fritidsverksamhet
(KS/2017:255)
Beslut

1. Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram
förslag på ett reviderat kommunövergripande utvecklingsprogram för
den öppna fritidsverksamheten. Det ska ske i samverkan med
utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
och socialnämnden. Förslaget ska redovisas till kommunfullmäktige
under 2018.
Sammanfattning

I Botkyrka finns sedan tidigare ett utvecklingsprogram för Botkyrkas öppna
fritidsverksamheter som gäller för perioden 2013 till 2017. Under 2016
gjordes en uppföljning av utvecklingsprogrammet som bland annat visar att
det fungerat väl för att fastställa övergripande inriktningsmål. Utvärderingen
visar även på brister i utvecklingsprogrammets formuleringar och verksamheternas måluppfyllelse kopplat till detta. Utvärderingen ger ett flertal
rekommendationer att ta med i arbetet med att revidera programmet.
Det uppdaterade utvecklingsprogrammet för de öppna fritidsverksamheterna
ska gälla perioden 2018-2022. I detta ska målen konkretiseras och krav fastställas för att höja lägstanivån så att vi kan garantera att alla barn och unga i
Botkyrka får möjlighet att ta del av en öppen fritidsverksamhet som håller
en likvärdig god standard och hög kvalitetsnivå. Uppdraget redovisas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2018, efter remiss i
berörda nämnder.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-03-20, § 23.
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§ 103
Äskande av medel för samarbete med idéburna
organisationer (KS/2017:286)
Beslut

1. Kommunstyrelsen medger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden medel om 650 000 kronor för år 2017 för att möjliggöra ett stärkt
samarbete med den ideella organisationen Changers Hub inom ramen
för ett avtal om idéburet offentligt partnerskap. Finansiering sker genom
kommunstyrelsens medel till förfogande.
2. Medel för 2018 och 2019 hanteras i samband med budget.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) och Stefan Dayne (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.
Motivering

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden äskar medel för att ingå i
partnerskap med de idéburna organisationer som bedriver en befintlig verksamhet och som ses som kompletterande aktör för att stärka måluppfyllelsen
i ordinarie verksamhet. En sådan aktör är Changers Hub.
Genom samverkan med idéburen sektor kan utmaningar adresseras utifrån
en mångfald av perspektiv och metoder som motsvarar Botkyrkabornas behov. Idébruna organisationer bedriver ett viktigt arbete som kompletterar
den kommunala verksamheten, inte minst när det gäller att skapa förutsättningar för arbete och entreprenörskap för dem som befinner sig utanför
arbetsmarknaden. Därför är dessa insatser, den kunskap och de perspektiv
som finns representerade inom idéburen sektor värdefulla i det kommunala
utvecklingsarbetet.
På grund av otydliga riktlinjer har i dagsläget den idéburna organisationen
Changers Hub ingen medfinansiering för det samarbete som bedrivs med
Botkyrka kommun i Alby. Det finns stor risk att organisationen måste lägga
ner sin verksamhet. För att ingå partnerskap med Changers Hub under året,
med stöd av överenskommelsen, finns inte heller några medel avsatta i årets
budget. Ett partnerskap mellan kommunen och en idéburen organisation
måste ses som ett långsiktigt åtagande. Nämnden äskar därför medel om
650 000 kronor per år i tre år, under förutsättning att parterna enas om ett
avtal under året.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2017-03-16, § 21
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Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) yrkar avslag på ordförandeförslaget,
bilaga.
Stefan Dayne (KD) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Robert Steffens (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M), Kia Hjeltes
(M) och Stefan Daynes (KD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Protokollsanteckningar

Lars Johansson (L) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
bifall till ordförandeförslaget.
Yngve RK Jönsson (M) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade
yrkat avslag på ordförandeförslaget.
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Kommunstyrelsen
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Ärende 103 Äskande av medel till Changers Hub (KS/2017:286)
Vi kan inte, under rådande förutsättningar, ställa oss bakom att ge Changers Hub nära två
miljoner kronor under tre år. Detta främst av två skäl.
Det första är att det inte framgår av ärendet vilka Changers Hub är, vad det är de gör som
motiverar stödet eller hur de har tänkt använda pengarna.
Är det för lönekostnader? Är det för projektkostnader?
Det andra är att om Changers Hub nu är en förening, varför uppmanas de inte att söka stöd via
kultur- och fritidsförvaltningen? Varför ska den här aktören få en gräddfil till skattemedel och
särbehandlas skyndsamt på det här sättet?
Så här pass lättvindigt och på så lösa grunder bör inte Botkyrkabornas skattemedel delas ut.
Vi föreslår kommunstyrelsen
att

Jimmy Baker
Kia Hjelte

avslå ordförandeförslaget.
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§ 104
Utvärdering av kommunens sponsringsverksamhet
(KS/2016:567)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Höja medel för föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden genom
att överföra medel avsatta för sponsring om 850 000 kronor från
kommunledningsförvaltningen till kultur- och fritidsnämnden.
2. Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över reglementet för
föreningsbidrag så att tillägget gynnar hela föreningsverksamheten
samtidigt som det kan vara stöd för specifika mindre arrangemang.
3. Kommunstyrelsen öronmärker 500 000 kronor i kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges medel till förfogande för ansökningar om sponsring av större arrangemang i kommunen. Bedömning ska ske i enlighet
med policy för sponsring.
4. Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera delegationsordningen för beslut om tilldelning av de öronmärkta medlen.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
yrkanden.
Bakgrund

En utvärderingsrapport är gjord på kommunens sponsringsverksamhet och
effekt av de 850 000 kronor som läggs på sponsring varje år. Utvärderingsrapporten av Intellecta visar att sponsringsverksamheten inte lever upp till
kommunens förväntningar som uttrycks i ambitioner för sponsring och i
sponsringsavtalen. Publiciteten som sponsringsmottagarna genererar är låg
och knyter inte an till platsen Botkyrka i tillräckligt stor utsträckning.
Sponsringsmottagarna lever inte upp till de åtaganden som är överenskomna
i sponsringsavtalen.
Motivering

Nya Botkyrka är en plats med rörelse och liv, där människor möts. Bygget
av nya Botkyrka är mer än bostäder, utan handlar om att stärka allt som är så
bra i Botkyrka. Kommunens föreningsliv är en sådan del, som varje dag
stärker Botkyrka som plats. Den rödgröna kommunledningen har höga mål
och vill vara möjliggörare för föreningslivet. Därför föreslås nu en storsatsning på föreningslivet.
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Den idag befintliga sponsringsverksamheten syftar i huvudsak till att marknadsföra kommunen som plats genom de föreningar som idag har verksamhet och publicitet till en större målgrupp. Det är också ett sätt att stödja
föreningar. Dock så visar den genomförda utredningen att effekten av marknadsföringen inte är stor.
Idag skrivs sponsringsavtalen per år och har i stor del förnyats mot samma
förening flera gånger. Sponsringsmedlen har mer och mer liknat föreningsbidrag för vissa föreningar, även fast de har varit svåra att ha långsiktig
planering med.
Nu vill vi stärka föreningslivet i stort. Först och främst vill vi stärka alla
föreningar genom att utöka föreningsbidragen med 850 000 kronor. Det är
den största ökningen av föreningsbidragen på många år.
Samtidigt ska Botkyrka fortsatt vara en kommun där det är enkelt att genomföra tävlingar och arrangemang. Botkyrkas föreningar är många förebilder inom sitt område och är därför också duktiga på att genomföra större
tävlingar eller arrangemang. Botkyrka kommun ska kunna sponsra sådana
event och därför öronmärker vi 500 000 kronor för sponsring.
Dessa 500 000 kronor ska gå till ansökningar om sponsorskap för större
arrangemang i kommunen där vi både stärker föreningslivet samt marknadsför kommunen. Mindre arrangemang ska kunna ansökas om stöd genom de
850 000 kronor som tilldelas kultur- och fritidsnämnden.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) avger ett ändringsyrkande,
bilaga.
Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

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

Ordföranden ställer först ordförandeförslaget under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget. Därefter
ställer ordföranden Jimmy Bakers (M) och Kia Hjeltes (M) ändringsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår
ändringsyrkandet.

27[42]

YRKANDE
Kommunstyrelsen
2017-05-02
Ärende 104 Utvärdering av kommunens sponsringsverksamhet (KS/2017:567)
Utvärderingen visar att kommunens sponsring inte har varit så lyckosam och kommunen inte
får igen tillräckligt av de skattemedel som läggs (i form av exempelvis uppskattat
marknadsförings- och kommunikationsvärde). Detta är något vi moderater har flaggat för
länge och påpekar när kommunen hoppar på att sponsra t.ex. ännu en orienteringstävling.
Istället för att lägga in ännu mer pengar genom att generellt utöka föreningsbidragen och höja
sponsringsanslaget bör vi nog mer lyssna till själva utvärderingen. Deras första
rekommendation (vägval A) är att det ”finns goda skäl och tillräckliga underlag för att
besluta om att sponsringssatsningen avslutas”.
Vi befarar vidare att en generell utökning av föreningsbidragen skulle innebära ännu mer
pengar till exempelvis mötesplatsföreningarna, vilket vi är tveksamma till. Vi kan däremot
tänka oss en omfördelning av medel (inom befintliga ramar) från mötesplatsföreningarna till
idrottsföreningarna som prioriterar barn- och ungdomsverksamhet, verksamheter för äldre
samt idrott, rörelse och hälsa.
Vi föreslår kommunstyrelsen
att1

inte höja medlen för föreningsbidragen, samt

att2

med stöd i utvärderingen avsluta kommunens sponsringsverksamhet.

Jimmy Baker

Kia Hjelte

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 104: Utvärdering av kommunens sponsringsverksamhet
(KS/2016:567)
En utvärderingsrapport är gjord på kommunens sponsringsverksamhet och effekten av de
850 000 kronor som läggs på sponsring varje år. År 2012-2014 var summan för sponsring
350 000 kronor per år, men ökade under år 2015-2016 till 850 000 kronor.
Den övergripande inriktningen av kommunens sponsring ska syfta till att stärka Botkyrkas
varumärke. Effekten man eftersträvar är att fler människor ska känna till Botkyrka kommun och
förknippa kommunen med en kreativ upplevelsekommun, enligt varumärkesplattformen.
Utvärderingsrapporten av Intellecta visar att sponsringsverksamheten inte lever upp till
kommunens förväntningar som uttryckts i ambitioner för sponsring och i sponsringsavtalen. Man
bedömer inte att kommunens sponsringsarbete har stärkt varken varumärket Botkyrka eller
platsen. Sponsringsmottagarna når inte heller ut bortom kommunens gränser.
Vi har tidigare framhållit att det inte är rättvist att kommunen prioriterar vissa föreningar framför
andra, fortsätter att sponsra föreningar som har oreglerade skulder till kommunen och sponsrar
enskilda personer istället för att satsa på föreningar som har en tydligare präglad och mer
permanent koppling till kommunen.
Vi instämmer i utvärderingens kritik av kommunens sponsringsverksamhet och bedömer att man
i nuläget bör avsluta sponsringssatsningen. Detta då sponsringen inte uppfyller de syftet med att
stärka Botkyrkas varumärke och når inte ut utanför kommunens gränser. Vi anser alltså inte att
kommunen bör öronmärka 500 000 kronor per år för fortsatt sponsring.
Kristdemokraterna anser för övrigt att föreningslivet är en mycket viktig del av samhället. Det är i
civilsamhället och i de små gemenskaperna som människors engagemang på bästa sätt tas tillvara
och utvecklas.
Tumba 2017-05-02
Stefan Dayne (kd)
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§ 105
Inriktning och ansvarsfördelning av det interkulturella
arbetet mellan Mångkulturellt centrum och Botkyrka kommun (KS/2016:200)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag på
ansvarsfördelning mellan Botkyrka kommun och Mångkulturellt centrum, med avseende på internationella och nationella arbetet med interkulturell utveckling. Därmed betraktar kommunstyrelsen uppdraget från
2015-11-02 § 206 som återrapporterat.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att hitta
systematiska former för att återrapportera lärdomar från möten inom de
tre nätverken.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
beakta slutsatserna i detta ärende vid nästa avtalstecknande med Mångkulturellt centrum.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se
över ansvarsfördelningen mellan kommunen och Mångkulturellt centrum
(MKC) med avseende i det nationella och internationella arbetet mot rasism
och för interkulturell utveckling. Kommunledningsförvaltningen har
tillsammans med MKC gjort en förstudie. Förstudien behandlar kommunens
medlemskap i:
1. ECCAR – UNESCO: s initiativ European Coalition of Cities Against
Racism.
2. ICC – Europarådets initiativ Intercultural Cities.
3. Unesco LUCS - Botkyrkainitiativet Lokalt Unescocenter för samverkan.
Förstudiens slutsatser är att:
1. Alla tre medlemskapen är fortsatt relevanta, Botkyrka har markerat en
egen linje i Sverige och kommunen behöver stödet från dessa nätverk
för att kunna förverkliga våra mål både på kort och på lång sikt.
2. Kommunledningsförvaltningen bör ha fortsatt ansvar för det interkulturella arbetet på nationell och internationell nivå.
3. MKC utgör ett viktigt kunskapsstöd för att kunna uppnå vårt mål om ett
hållbart interkulturellt Botkyrka. Deras expertstöd till förvaltnings-
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organisationen och till processen Botkyrka som plats bör formaliseras
genom konkreta arbetsformer.
4. Det har saknats systematik i överföringen av medlemskapens nytta till
kommunens verksamheter. Därför har nyttan inte kommit kommunorganisationens verksamheter till del i tillräckligt hög grad.
5. Botkyrkas arbete inom medlemskapen behöver få större spridning och
fördjupas i den kommunala verksamheten och i Botkyrkas civilsamhälle. Kommunledningsförvaltningen bör ges ett uppdrag att skapa
systematiska former som säkrar att medlemskapen kommer
organisations- och verksamhetsutvecklingen till del. Till exempel ska en
enkel reseberättelse återge lärdomar efter varje möte inom de tre nätverken. Kommunledningsförvaltningen kan hämta MKC:s stöd i arbetet.
6. MKC föreslås ta över rollen som de förtroendevaldas tjänstemannastöd
inom ramen för Botkyrkas medverkan i ECCAR: s styrkommitté.
7. Budget föreslås ligga kvar på kommunledningsförvaltningen och de
tjänster MKC utför faktureras löpande.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2017-04-20, § 8.
Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
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2017-05-02
Ärende 105 Inriktning och ansvarsfördelning MKC - Botkyrka (KS/2016:200)
Det vi saknar i översikten av ansvarsfördelningen är skattekollektivets perspektiv. Vad får
Botkyrkaborna för faktisk utväxling av att vi skickar tjänstemän och politiker till arrangemang
kring ECCAR, ICC och UNSECO LUCS?
Det är viktigt att de eventuella nya kunskaper som erhålls eller samarbeten som ingås kommer
till gagn för såväl kommunens personal i stort som medborgarna. Gör det inte det så handlar
bevekelsegrunden om andra saker och då är detta något som vi inte bör prioritera framöver.
Vårt medskick är därför att alla dessa samarbeten, medlemskap och åtaganden bättre
dokumenteras, redovisas och följs upp så att resursanvändningen kan motiveras med faktiska
samhällseffekter gentemot skattebetalarna.

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2017‐05‐02
Ärende 105 Inriktning och ansvarsfördelning av det interkulturella arbetet
mellan Mångkulturellt centrum och Botkyrka kommun
Sverigedemokraterna har länge ansett att Botkyrka kommun skall minska sitt samarbete
med mångkulturellt centrum. Vi anser att Mångkulturellt centrum är en nationell
angelägenhet, inte en kommunal fråga. Vi har länge varit det enda parti i
kommunfullmäktige som inte ställer oss bakom den interkulturella strategin. Majoriteten
gillar att tala om interkultur som något positivt. Man har däremot svårt att redogöra
konkreta exempel gällande vad som är positivt med interkulturella konceptet. Majoriteten i
Botkyrka har trots allt haft makten i många år och kunna genomföra dessa utopiska idéer.
Botkyrka borde således frodas av framgången. Vi läser istället vecka efter vecka att Botkyrka
får negativa rubriker i både lokal och rikspress. Media skriver ju inte systematiskt negativt
om Botkyrka, de skriver helt enkelt om vad som händer i kommunen. Vi Sverigedemokrater
kan inte heller se något positivt med att en organisation som mångkulturellt centrum får mer
att säga till om inom den kommunala verksamheten, vilket detta förslag i praktiken skulle
innebära. Vi har hela tiden hävdat att kommunen skall avsluta sitt ekonomiska engagemang i
mångkulturell centrums stiftelse.

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg
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§ 106
Beslut om att sända på remiss - Strategi för näringsliv,
arbetsmarknad och idéburen sektor (KS/2016:275)
Beslut

1. Kommunstyrelsen skickar förslag på strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor på remiss i enlighet med förslaget i
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-18.
Sammanfattning

En grupp med företrädare för den politiska majoriteten har med stöd från
kommunledningsförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag till strategi för näringsliv, arbetsmarknad
och idéburen sektor.
Förslaget adresserar utmaningen att ”både stimulera den ekonomiska aktiviteten för bättre välfärd och lokal utveckling, och samtidigt säkra att den
ekonomiska aktiviteten och välfärden kommer fler Botkyrkabor till del – att
fler Botkyrkabor har arbete och egen försörjning”.
Vi föreslår att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden yttrar sig
över hela strategin; att socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden yttrar
sig över den del som rör idéburen sektor samt att övriga nämnder, bolag och
relevanta externa aktörer ges möjlighet att yttra sig.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-04-18.
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§ 107
Svar på revisionsskrivelse - Sjukfrånvaro och rehabilitering
(KS/2017:88)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-04-07 som svar på revisionsskrivelse sjukfrånvaro
och rehabilitering.
Sammanfattning

Efter genomförd granskning är revisorernas bedömning att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt förebyggande arbete för att förhindra sjukskrivningar inom kommunens verksamheter. Revisorerna bedömer inte att det system som finns i dag för
rehabilitering är helt ändamålsenligt eftersom det inte säkerställer att samtliga chefer i kommunen följer kommunens anvisning för rehabilitering och
arbetsanpassning.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig delvis bakom revisorernas
bedömning av granskningsresultatet och de rekommendationer som lämnats
utifrån resultatet. Kommunledningsförvaltningen anser att revisionen i sin
bedömning inte i tillräcklig utsträckning har tagit hänsyn till det förbättringsarbete som bedrivs inom området. Frågan har fått hög prioritet i
kommunen. Kommunledningsförvaltningen har vidtagit flera långsiktiga
åtgärder. Exempelvis har kommunens rehabiliteringsprocess reviderats och
kompletterats med ett digitalt så kallat rehabverktyg. Implementeringen är
så gott som klar och alla chefer har fått tillgång till verktyget och börjat
använda det.
Därtill deltar kommunen i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) pilotprojekt ”Insatser för att minska sjukfrånvaro genom utfallsbaserade avtal”.
Syftet med projektet är att stödja deltagande kommuner i arbetet med att
minska sjukfrånvaro med fokus på korttidssjukfrånvaro. Deltagandet har
hittills fört med sig en avsevärd fördjupning i kunskap om och kring sjukfrånvaron i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har också genomfört ett stort antal chefsutbildningar under det senaste året och sjukfrånvaron följs numera upp på
ett mer systematiskt sätt. En översyn av kommunens HR-organisation är
också snart slutförd.
Fortsatta åtgärder inom året omfattar revidering av arbetsmiljöprocessen
med eventuellt digitalt stöd och att fastställa att kunskapsområden arbetsmiljö respektive rehabilitering ska ingå i obligatoriska utbildningar för
chefer. Kontinuerlig redovisning av området kommer att ske i personalutskottet.
Personalutskottet har behandlat ärendet 2017-04-19, § 7.
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§ 108
Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 (KS/2016:181)
Beslut

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom initiativet Tobacco Endgame.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma senast 2017-12-31 med en översyn av aktuella behov och
insatser inom det tobaksförebyggande arbetet, som ett underlag i arbetet
med uppdatering av kommunens befintliga styrdokument för alkohol-,
narkotika- och tobaksförebyggande arbete inom barn- och ungdomsverksamheter (diarienummer KS/2014:612).
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utifrån översynen återkomma senast 2017-12-31 med ett förslag på
åtagande och slutdatum för Botkyrkas medverkan i initiativet Tobacco
Endgame.
Motivering

Den politiska ledningen delar ambitionen bakom initiativet Tobacco
Endgame och vill ansluta Botkyrka kommun till initiativet utifrån Botkyrkas
förutsättningar och utmaningar.
Folkhälsokommittén har behandlat ärendet 2017-04-10, § 6.
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§ 109
Godkännande av tjänsteresa till USA, Iowa (KS/2017:290)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner tjänsteresa till USA, Iowa, för kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S), Emanuel Ksiazkiewicz (S), Stina
Lundgren (M), Mats Einarsson (V), socialchef Marie Lundqvist,
utbildningsförvaltningens chef Mikael Caiman Larsson och säkerhetschef Pernilla Vera Jr.
2. Kostnaden uppgår till 260 000 kronor och finansieras av kommunstyrelsens medel till förfogande. Finansieringen avser samtliga
förtroendevalda och tjänstepersoner, även de som företräder andra
nämnder och förvaltningar inom kommunen.
3. Återrapportering med tillhörande reseberättelse ska ske i
brottsförebyggande rådet och socialnämnden efter genomförd resa.
Reservationer

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

Botkyrka kommuns våldsförebyggande arbete har pågått sedan 2013 och är
nu på väg in i nästa fas. Arbetet ligger i nationell framkant vilket har inneburit att mycket av den effektgivande samverkan skett med internationella
aktörer. För att förstärka, förankra och fortsätta den positiva utvecklingen av
arbetet föreslås nu ett studiebesök till en av de starkaste samverkansaktörerna, en aktör som finns i Iowa. Genom en delegation sammansatt med
förtroendevalda, tjänstepersoner och mentorer (ungdomar) skapar besöket
förutsättningar att få med fler viktiga perspektiv kring hur arbetet ska
omsättas i en kontext för Botkyrka samt en gemensam kunskapsbas utifrån
en ”hela kommunen-ansats”. Det våldsförebyggande arbetet har ett styrkebaserat förhållningssätt med fokus på vad som önskas åstadkommas,
möjligheter och förebilder i Botkyrkas områden, förebilder likt de mentorer
som utgör en viktig del i arbetet. Arbetet syftar till att motverka de delar
som är negativa i samhällsutvecklingen, bland annat grov organiserad
brottslighet, våld och öppen narkotikahandel liksom användning av
narkotika. Studiebesöket kommer att bidra med kunskap och erfarenhetsutbyte samt inspiration för vidare utveckling. Resan för mentorerna
finansieras med externa medel. För förtroendevalda och tjänstepersoner
behöver kommunstyrelsen tillskjuta medel.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-04-19.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) yrkar avslag på ordförandeförslaget,
bilaga.
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Gabriel Melki (S) yrkar på ett tillägg i ordförandeförslaget:
Beslutssats (3): Återrapportering med tillhörande reseberättelse ska ske i
brottsförebyggande rådet och socialnämnden efter genomförd resa.
Jäv

Mats Einarsson (V) och Stina Lundgren (M) anmäler jäv i ärendet och
deltar ej i överläggning och beslut.
Propositionsordning

Ordföranden ställer reviderat ordförandeförslag mot Jimmy Bakers (M) och
Kia Hjeltes (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med reviderat ordförandeförslag.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen
2017-05-02
Ärende 109 Godkännande av resa till Iowa, USA (KS/2017:290)
Revisorerna har tidigare anmärkt på de resor som har gjorts, av såväl politiker som
tjänstemän. Påfallande ofta så saknas fullödiga reseberättelser och återkoppling på vilken
valuta skattebetalarna själva får av den här typen av resor.
I det här specifika fallet framgår det inte med önskvärd tydlighet varför man måste åka till just
USA (eller Iowa heller, för den delen). Exempelvis saknas det program för resan.
Vi ställer oss också frågan om den här typen av kunskaper inte att förvärva på annat sätt, som
genom att bjuda hit en person från Iowa till en bråkdel av kostnaden? Eller varför inte
anordna en ”Skype-konferens”?
Vi föreslår kommunstyrelsen
att

Jimmy Baker
Kia Hjelte

avslå ordförandeförslaget.
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§ 110
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
tf ekonomichef Krister Stralström (t.o.m. 2017-05-22)
ekonomichef Johan Westin (fr.o.m. 2017-05-22)
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 tf ekonomichef Krister Stralström (t.o.m.2017-05-22) eller ekonomichef Johan
Westin (fr.o.m. 2017-05-22).

3.

Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mattias Jansson, tf
ekonomichef Krister Stralström (t.o.m. 2017-05-22) och ekonomichef
Johan Westin (fr.o.m. 2017-05-22) att var för sig underteckna borgensförbindelser och leasingkontrakt.

4.

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

5.

Kommunstyrelsen bemyndigar mark- och exploateringschef Antonio
Ameijenda, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen IngaLill Segnestam och kommundirektör Mattias Jansson att var för sig
underteckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och andra överlå-
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telse- 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

tf ekonomichef
(t.o.m. 2017-05-22)

Krister Stralström

ekonomichef
(fr.o.m. 2017-05-22)

Johan Westin

kanslichef

Jakob Etaat

finansansvarig internbanken

Mattias Rensfeldt

ekonomikonsult

Susanna Brenander

redovisningschef

Karin Kärnekull Wallqvist

redovisningsekonom

Jeanette Sätterqvist

ekonomikonsult

Irina Järvinen

ekonomiassistent

Ildiko Kozak

ekonomiassistent

Suzana Milosavljevic

ekonomiassistent

Marie Björklund

redovisningsekonom

Johan Dykhoff

ekonomiassistent

Lilva Sahin

systemcontroller

Bo Ek

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens bankfack.
Redovisningschef Karin Kärnekull Wallqvist, eller den hon 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 ändringar är gjorda sedan tidigare beslut 2017-02-06

Johan Westin tillträder som ny ekonomichef 2017-05-22. Krister Stralström återgår därmed
till sin tjänst som investeringscontroller.
Ändringar är gjorda under punkterna 1, 2, 3 och 6.
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§ 111
Anmälningsärenden (KS/2017:20)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 mars 2017, dnr KS/2017:50.
Ekonomisk uppföljning per sista mars – prognoser 2017, dnr KS/2017:95.
Rapport om dialogforums verksamhet 2016, dnr KS/2017:199.
Revisionsskrivelse – Granskning av ansvarsutövande 2016, dnr
KS/2017:275.
Protokoll från arbets- och näringslivsberedningen 2017-04-18.
Protokoll från personalutskottet 2017-04-19.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2017-04-19.
Protokoll från demokratiberedningen 2017-04-20.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2017-04-21, dnr
KS/2017:110.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2017-04-26, dnr
KS/2017:53.

38[42]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-02

§ 112
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 2017-03-01—2017-03-31, dnr KS/2017:51.
Kommunstyrelsens ordförande

Val av styrelseledamot till Unesco LUCS
(beslut 2017-04-07, dnr KS/2017:235).
Ombud 2017 – Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB, Kommuninvest,
Tyresåns vattenvårdsförbund, AB Botkyrkabyggen och SRV återvinning
AB
(beslut 2017-04-19, dnr KS/2017:262, KS/2017:263, KS/2017:240,
KS/2017:261, KS/2017:296, KS/2017:297).
Ombud 2017 – AB Vårljus, Södertörns Energi AB, Mälarens vattenvårdsförbund
(beslut 2017-04-26, dnr KS/2017:265, KS/2017:292, KS/2017:182).
Kommundirektören

Förordnande av tillförordnad ekonomichef 2017-05-16—2017-05-22
(beslut 2017-03-31, dnr KS/2017:25).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen 2017-04-10—207-04-13
(beslut 2017-04-03, dnr KS/2017:25).
Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen 2017-04-10—2017-06-06
(beslut 2017-04-07, dnr KS/2017:25).
Förordnande av tjänsteförrättande kommundirektör vid CESAMsammanträde 2017-05-31
(beslut 2017-04-25, dnr KS/2017:25).
Tjänsteförrättande kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-04-21, kl. 10:00-12:00
(beslut 2017-04-19, dnr KS/2017:25).
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Biträdande förvaltningschefen

Förordnande av tjänsteförrättande biträdande förvaltningschef och avdelningschef på samordnings- & stödavdelningen 2017-04-13—2017-04-18
(beslut 2017-04-10, dnr KS/2017:25).
Kommunikationschefen

Förordnande av tjänsteförrättande kommunikationschef
2017-04-06—2017-04-13
(beslut 2017-04-03, dnr KS/2017:25).
HR-chefen

Anställning av HR-utvecklare på HR-enheten
(beslut 2017-03-17, dnr KS/2017:269).
Tillförordnade ekonomichefen

Beslut om förlängning av borgen för Botkyrka Hantverkshus 3
(beslut 2017-04-12, dnr KS/2017:295).
Upphandlingschefen

Anställning av projektledare för projektkontoret från och med 2017-06-12
(beslut 2017-03-06, dnr KS/2017:13).
Anställning av upphandlare entreprenader från och med 2017-05-01
(beslut 2017-03-31, dnr KS/2017:9).
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§ 113
Svar på revisionsskrivelse - Granskning av betalningsbevakning och kravverksamhet avseende kundfordringar
(KS/2016:815)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-10 som svar på revisionsskrivelse granskning av
betalningsbevakning och kravverksamhet avseende kundfordringar.
2. Kommunsstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att till
2017-10-15 se över kravpolicy inklusive principer kring förfallna
fakturor och återkomma med eventuella förslag till ändring av
reglementet.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
genomföra insatser för att säkerställa att processen kring kravhantering
och betalningsbevakning fungerar löpande.
Sammanfattning

På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning av betalningsbevakning och kravverksamhet kundfordringar, daterad 2016-11-07.
Revisorernas granskning berör kommunstyrelsen och till viss del övriga
nämnder, men är ställd till kommunstyrelsen.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att rutinen kring betalningsbevakning och kravhanteringen i huvudsak är ändamålsenlig och att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig.
I kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-04-10
redovisas revisorernas rekommendationer, följt av kommunledningsförvaltningens svar.
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§ 114
Trygghetsmiljon (KS/2017:300)
Beslut

1. Kommunstyrelsen avsätter en miljon kronor ur kommunstyrelsens medel
till förfogande för trygghetsskapande åtgärder som föreningar och civilsamhälle kan ansöka om – såväl för sociala som fysiska insatser, såväl
drift som investeringar.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att via
områdesgrupperna komma med förslag om fördelning av medlen. Den
idéburna sektorn ska kunna ansöka om att få del av medlen för trygghetsskapande åtgärder.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
återrapportera trygghetsmiljonen via årsredovisningen 2017.
Motivering

Vi vill avsätta resurser för mer trygghet – en trygghetsmiljon! Vi vill dra
nytta av kloka idéer och initiativ från medborgare och civilsamhället för att
öka tryggheten, för trivsel och trygghet skapar vi bäst tillsammans.
Utvecklingen av nya Botkyrka gör vi bäst tillsammans. I bygget av nya
stadsdelar, förtätning och stadsutveckling så behövs det så mycket mer än
bara hus. Några av grundpelarna i utvecklingen är en bra skola, god omsorg,
trygga miljöer, aktiviteter och möten. Tillsammans kan kommun, medborgare och civilsamhälle stärka denna positiva utveckling.
Nu avsätter vi resurser för fler att kunna vara med i skapandet av trivsel och
trygghet. Resurserna ska gå till att förverkliga idéer från Botkyrkabor som
leder till bättre trygghet – idéer som har nått oss under dialoger, medborgarförslag, trygghetsvandringar, felanmälan, synpunktshanteringen eller direkta
ansökningar om att få vara med i trygghetsarbetet. Resurserna ska också gå
till samverkan med aktörer inom den idéburna sektorn för insatser de ser
leder till mer trygghet. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) kan användas.
Resurserna kan också gå till att förverkliga trygghetsskapande idéer som
medarbetare och brukare efterfrågar i våra kommunala verksamheter.
Vi vill se både fysiska förbättringar och sociala aktiviteter som leder till
trygghet, såväl mindre investeringar som drift. Vi ser att områdesgrupperna
kan göra satsningen känd, ta del av föreningslivets och civilsamhällets idéer
och genomförande, föreslå hur och vilka som kan ta del av resurserna,
samordna ett genomförande samt rapportera resultatet. Kommunfullmäktige
beslutar om fördelning av medlen till ansvarig nämnd i samband med årets
andra delårsrapportering.
Yrkande

Robert Steffens (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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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

Youbert Aziz (S)

X
X

Olle Westberg (S)
Marcus Ekman (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
X
X
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