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§ 210
Skattesats 2019
(KS/2018:192)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2019 till 20 kronor och
15 öre.
Reservationer
Samtliga ledamöter för (M) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
egna yrkanden.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige fastställa skattesatsen senast
under november månad varje år. Skattesatsen för 2019 föreslås vara oförändrad i jämförelse med föregående år, 20 kronor och 15 öre.
Med anledning av att det i år varit val till riksdag, kommun och landsting
kommer Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 för Botkyrka
kommun att beslutas av kommunstyrelsen i november och fastställas av
kommunfullmäktige i december. Om det under arbetets gång skulle framkomma information som gör att kommunen skulle vilja föreslå en annan
skattesats i december så kan kommunfullmäktige besluta ändra sitt tidigare
beslut.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201810-16.
Yrkanden

Stina Lundgren (M) och Willy Viitala (M) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga, som samtliga ledamöter för (SD) ställer sig bakom.
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Lars Johansson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget mot Stina Lundgrens (M) och Willy Viitalas (M) ändringsyrkande, som stöds av samtliga
ledamöter för (SD), och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Kerstin Amelin (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2018-10-26
Ärende 210 Skattesats 2019 (KS/2018:192)
En kommun bör aldrig uttaxera en högre skatt än vad som är nödvändigt. Kommunens
ekonomiska planering skall i första hand säkerställa kvaliteten i välfärdens kärna. Uppstår
stora överskott till följd av effektiviseringar och minskade utgifter så är det vår uppfattning att
pengarna i rimlig omfattning skall gå tillbaka till medborgarna i form av sänkt skatt.
En lägre kommunalskatt är något som kommer alla förvärvsarbetande (och de med olika
pensioner, samt de med sjukpenning) till del, inte bara i form av mer pengar över i plånboken,
utan framför allt som en grundläggande frihetsreform. För varje skatteöre som omfördelas,
från politikens händer till skattebetalarnas, ökar friheten.
Genom att se över avgifter och sänka kommunalskatten, i kombination med att vi gradvis
nedprioriterar sådant som ligger utanför välfärdens kärna, fortsätter den frihetliga
samhällsutvecklingen. Om några av Botkyrkas innevånare efterfrågar exempelvis konsthallar,
cirkusföreställningar i Hangaren eller events– låt dem då frivilligt få betala för det istället för
att alla ska tvingas att solidariskt stå för det över skattsedeln. Vi behöver inte lägga
skattemedel på vuxnas mötesplatsföreningar (seniorföreningar undantagna), på
enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning, eller på en onödigt stor kommunal
administration.
En successivt lägre skattesats sänder dessutom signalen till såväl företag som potentiella
inflyttare, att Botkyrka är kommun som förstår vad förvärvsarbetande, goda skattebetalare
efterfrågar. Vi måste, på olika sätt, bryta den spiral som vi befinner oss i sedan många år, med
sjunkande skattekraft och lägre medelinkomst (jämfört med övriga länet). En lägre skatt är ett
av verktygen. Vi vill därför gradvis sänka skatten i kommunen, förutsatt att ekonomin så
medger. Med tanke på de stora överskott kommunen har gjort de senaste åren så visar det på
att det går att sänka skatten.
Vi föreslår att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige blir
att

kommunfullmäktige fastslår skattesatsen för 2019 till 19 kronor och 90 öre.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)
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S ÄR S K ILT YTTR A NDE

210 Skattesats 2019
Botkyrka har haft oförändrad skattesats under många år, trots en
periodvis ansträngd ekonomi och växande behov. Vänsterpartiet
har alltid velat undvika kommunala skattehöjningar så långt som
möjligt eftersom de slår hårdast mot dem som har låga inkomster
och små marginaler. Å andra sidan skulle nedskärningar och försämringar av den kommunala välfärden även de slå hårdast mot
samma grupper, varför en skattehöjning aldrig kan uteslutas på
förhand. En avvägning i ljuset av behoven måste alltid göras.
Det ekonomiska läget inför 2019 är i skrivande stund oklart. Särskilt oroväckande är det att de helt nödvändiga förstärkningarna
av de generella statsbidragen, som en fortsatt rödgrön regering i
samarbete med Vänsterpartiet sannolikt skulle ha genomfört, nu
är högst osäkra.
Skattesatsen ska fastställas i november, men kan ändras i samband med budgetbesluten i december. Vi föreslår ingen skattehöjning nu, men kommer att göra en förnyad bedömning av det ekonomiska läget och kommunens intäktsbehov i samband med beslut om mål och budget i december.
Kerstin Amelin (V)
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§ 211
Kommunfullmäktiges sammanträdesordning 2019
(KS/2018:588)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2019:
31 januari, 21 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 18 juni*, 26 september, 24
oktober, 28 november**+# samt 17 december*.
*) ändrad veckodag
**) skattesats
#) mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallag 5 kap, § 12, besluta om sina
sammanträden under verksamhetsåret. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 6, ska kommunfullmäktige hålla ordinarie sammanträden varje
månad med undantag för juli och augusti.
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena, enligt arbetsordningen § 8, ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska
ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201810-09.
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§ 212
Utökning och ändring av verksamhetsområdet för Botkyrka
kommuns allmänna va-anläggning (KS/2018:608)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1.

Kommunfullmäktige beslutar att ändra det allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp i kvarteret Blåklinten, Tullinge, så att de
vattentjänster som ordnas är vatten, spillvatten och dagvatten.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att ändra det allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp i ett område utmed Katrinebergsvägen, Tullinge, så att de vattentjänster som ordnas är vatten, spillvatten och dagvatten.

3.

Kommunfullmäktige beslutar att utöka det allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp för fastigheten Tullinge 17:118, och de
tjänster som ordnas är vatten och tryckavlopp LTA.

4.

Kommunfullmäktige beslutar att utöka det allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp i kvarteret Pelargonen, Ringblomman och
Smörblomman, Tullinge, och de tjänster som ordnas är vatten, spillvatten och dagvatten.

Sammanfattning

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska kommunfullmäktige
besluta om en allmän vatten- och avloppsanläggnings verksamhetsområde
och vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.
Kommunens VA-avdelning har i sitt kvalitetsarbete identifierat fyra områden där verksamhetsområdet behöver utökas eller ändras.
En utökning av verksamhetsområdet blir det i samband med exploatering,
va-utbyggnad och komplettering med dagvatten, vatten och spillvatten där
denna nyttighet inte funnits tidigare. Normalt sammanfaller verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning med det detaljplanelagda området eller
motsvarande.
Om man inte upprättar ett verksamhetsområde gäller inte bestämmelserna i
vattentjänstlagen, de allmänna bestämmelserna för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) och va-taxan. Utanför
verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter för varken vahuvudmannen eller fastighetsägaren. Om någon enhet ändå ansluts till den
allmänna va-anläggningen, så ska det regleras genom avtal mellan vahuvudmannen och fastighetsägaren.
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2018-10-15, § 101.
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Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-09-14.
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§ 213
Förändrat utvärderingsförfarande för projektet 13 förskolor
(KS/2018:602)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att utvärderingsförfarandet endast ska omfatta den först färdigställda modulbyggda förskolan.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KS/2016:848) beslutade 2017-03-03 att ändra inriktning för projektet 13 förskolor. Projektet avgränsades till upphandling av tre
förskolor med industriellt modulbyggd inriktning. Produktionssättet skulle
sedan utvärderas innan ny upphandling av resterande tio förskolor genomförs. De första tre förskolorna som omfattas är Opalen, Vallmon och Gullvivan.
Därefter har kommunfullmäktige också beslutat att tidigarelägga återuppbyggnaden av förskolan Måsen (KS/2017:651). Även här beslutades att
produktionsmetoden ska bli industriellt modulbyggd förskola.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2018-10-09, § 87.
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2018-10-15, § 104.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201810-16.
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§ 214
Återrapportering av uppdrag - Tobacco Endgame
(KS/2016:181)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar år 2030 som Botkyrkas slutdatum för medverkan i Tobacco Endgame.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Botkyrka kommun ska bidra till att
halvera andelen dagligrökare till år 2030 och att målsättningen för arbetet ska ligga i paritet med den nationella målsättningen för riket.
3. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och kommunstyrelsen
att ta ansvar för att genomföra aktiviteter i syfte att nå målsättningen för
Tobacco Endgame, som del i uppfyllandet av medborgarprocessen Möta
Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv med
utvecklingsmålet 5.2 Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
4. Kommunstyrelsen har tagit del av förslag på målsatta mått och föreslagna aktiviteter för att nå målet.
5. Kommunstyrelsen anser uppdrag, 2017-05-23 § 104 punkt 5 och 201705-02, §108 punkt 2 och 3, som återrapporterade.
Sammanfattning

I maj 2017 ställde sig kommunstyrelsen bakom initiativet Tobacco
Endgame – ett internationellt opinionsbildningsprojekt som syftar till att
flera samhällsaktörer ska ha en gemensam målsättning för att minska rökning, dess skadeverkningar och dödlighet i befolkningen. Kommunledningsförvaltningen har fått i följduppdrag att återkomma med en översyn av aktuella behov och insatser inom det tobaksförebyggande arbetet, samt att återkomma med ett slutdatum och rekommenderade aktiviteter för Botkyrkas
medverkan i Tobacco Endgame.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Botkyrkas medverkan i Tobacco
Endgame avslutas 2030 med målsättningen att halvera andelen tobaksanvändare bland vuxna och bland unga. Det innebär att andelen botkyrkabor
som röker dagligen i åldern 16–84 år behöver minska från 16 procent (år
2018) till 8 procent (år 2030). Med år 2030 som måldatum behöver andelen
som röker dagligen minska i något högre takt jämfört med det nationella
målet som syftar till att halvera andelen dagligrökare till år 2025. Utgångsläget i kommunen är högre än i landet, men bilagd kartläggning visar att
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möjligheterna och behoven är stora. Målsättningen förväntas vara rimlig så
länge stöd, insatser och prioriteringar möjliggörs.
Mål och slutdatum samordnas med kommunfullmäktiges mål och budget
och kompletteras med ett utvecklingsmål och målsatta mått för att införliva
planering och uppföljning av ett hälsofrämjande och tobaksförebyggande
arbete. Rekommenderade aktiviteter medföljer budgetberedningen som stöd
till förvaltningarnas planerade aktiviteter.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201810-10.
Motivering

Koalitionsmajoriteten anser att man med positivt stöd ska minska användandet av tobak. Att genom aktivt arbete både öka folkhälsan i Botkyrka,
samt hos anställda och därmed också kunna förbättra kvalitén i kommunens
verksamheter. En del i det arbetet är Tobacco Endgame som innebär att tobaksbruket ska minska till en nivå, då den i samhället inte längre utgör en så
betydande börda för människors hälsa. Arbetet för en tobaksfri arbetsmiljö
genomförs bäst genom förebyggande åtgärder som bygger på stöd och frivillighet.
I och med detta ärende, med flera, förtydligas nu hur arbetet ska gå till för
att minska användandet av tobak och därmed nå målet om tobaksfri arbetsmiljö. Detta är ett resultat av tidigare givna uppdrag i fullmäktige samt hanterandet av motionen ”Tobaksfri arbetstid”.
Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar att ordförandeförslagets andra beslutssats revideras
enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Botkyrka kommun ska bidra till att halvera
andelen dagligrökare till år 2030 och att målsättningen för arbetet ska ligga i
paritet med den nationella målsättningen för riket.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer justerat ordförandeförslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det justerade ordförandeförslaget.
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§ 215
Antagande av regler för kommunens ANT-arbete
(KS/2017:751)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar regler för kommunens drogförebyggande arbete och att dessa ersätter nuvarande alkohol-, narkotika- och tobakspolicyn för barn och ungdomsverksamheterna.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
2. Kommunstyrelsen betraktar uppdraget (2017-05-23 §104, punkt 5) att ta
fram förslag till uppdatering av kommunens befintliga styrdokument för
alkohol-, narkotika- och tobaksförebyggande arbete inom barn- och
ungdomsverksamheter återrapporterat.
Sammanfattning

I samband med att styrdokumentet Jämlikt Botkyrka antogs maj 2017
(KS/2016:857) fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag (§104, punkt
5) att ta fram förslag till uppdatering av kommunens befintliga styrdokument för alkohol-, narkotika- och tobaksförebyggande arbete inom barn- och
ungdomsverksamheter.
För att besvara uppdraget har kommunledningsförvaltningen genomfört en
tredelad kartläggning (se bilaga till tjänsteskrivelsen). Del ett beskriver nuläget bland ungas användning av alkohol, narkotika och tobak. Del två i
kartläggningen består av behov och stöd hos verksamheter som arbetar med
barn och unga, och tredje delen är en översyn av Botkyrkas aktuella förebyggande insatser. Verksamheter som intervjuats har också lämnat inspel på
befintligt innehåll och form i ANT-policy. Policyn har också beretts i Strategisk grupp för platsutveckling (SGP) samt i en förvaltningsöverskridande
referensgrupp.
Kommunledningsförvaltningen bedömer utifrån riktlinjer för styrdokument
att policyn blir regler.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201810-10.
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§ 216
Slutredovisning av projektnummer 3902 - Malmtorpsvägen
Vårsta (KS/2018:560)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens slutredovisning av
projekt Malmtorpsvägen projektnummer 3902.
Sammanfattning

Tekniska förvaltningen arbetade under 2016 för att komma ikapp med rapporteringar till tekniska nämnden över färdiga investeringar. Rapporteringen
av Malmtorpsvägen var ett av dessa projekt. Projektet slutredovisades i tekniska nämnden i december 2016 och vid en uppföljning av beslut uppmärksammades att ärendet inte tagits upp i kommunfullmäktige varför redovisningen sker nu.
Omfattningen av projektet Malmtorpsvägen innebar omläggning av kvartersledningar till 64 fastigheter, nyläggning av huvudvattenledning mot
Grödinge samt omläggning av gator med ny gång- och cykelväg, belysning
och grönyta.
När entreprenaden kom igång framförde flera kommuninvånare synpunkter
som innebar att förvaltningen undersökte möjligheten att försöka hitta en ny
lösning som var ekonomiskt, tekniskt och tidsmässigt mer lämplig. Det ändrade beslutet medförde att ett flertal av de närboendes synpunkter blev inarbetade utan inskränkning på trafiksäkerhet och till ekonomisk rimlighet.
Kalkylen och budgeten för entreprenaden som projekterande konsult tog
fram hamnade på cirka 25 miljoner kronor varav 19,6 miljoner kronor belastar va-verksamheten och 5 miljoner belastar verksamheten gata och park.
Grödingelandet växer och därmed behovet att förse Grödingeborna med
allmänna vatten- och spillvattenledningar. En ny huvudvattenledning är planerad att anläggas från Tumba till Eldtomta på Grödingelandet. En etapp av
detta blev via Malmtorpsvägen. Då de lokala VA-ledningarna i Malmtorpsområdet var ålderstigna och med återkommande driftstörningar så planerades också en förnyelse av dessa ledningar för att ta del av samordningsvinsten. Även vägen formades om så att en ny GC-väg byggdes med en avskild
grönremsa och med ny belysning.
Projektering av konsult påbörjades i början av år 2014 och entreprenadarbetena under september 2014. Projektet är precis klart, efter att vissa arbeten
rättats till på grund av klagomål från fastighetsägare. Konsult har även varit
byggledare/kontrollant i projektet.
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2016-12-12, § 133.
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201810-15.
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§ 217
Kommunstyrelsens sammanträdesordning 2019
(KS/2018:589)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar 2019:
7 januari, 4 februari, 4 mars, 10* april, 6 maj, 3 juni, 2 september,
7 oktober, 25 oktober ^+*+**+# samt 25 november.
*) ändrad veckodag
^) ändrad starttid (09:00)
**) skattesats
#) KS behandling av mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallag 6 kap, § 23, besluta om sina
sammanträden under verksamhetsåret. Praxis för kommunstyrelsens sammanträden är att de ska infalla den första måndagen varje månad förutom i
juli och augusti då kommunstyrelsen inte sammanträder. Avsteg från praxis
kan ske vid till exempel helgdagar och med hänsyn till kommunfullmäktiges
process.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201810-09
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§ 218
Regler för VA-lån i Botkyrka kommun (KS/2018:607)
Beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer nya regler för VA-lån.
Sammanfattning

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) har fastighetsägare
möjlighet att ansöka om VA-lån hos kommunen. Detta gäller endast befintliga fastigheter där vatten och avlopp byggs ut och verksamhetsområde för
kommunalt VA inrättats. Återbetalning av VA-lånet kan ske som längst på
10 år. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att VA-lån ska beviljas.




Avgiften ska vara betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska
bärkraft och andra omständigheter
Fastighetsägaren begär att avgiften ska fördelas
Fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet

Ett förslag till regler har arbetats fram för hur kommunen ska gå till väga för
att hantera VA-lån.
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2018-10-15, § 102.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2018-09-20.
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§ 219
Remissvar - Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för
snabb etablering eller återvändande (KS/2018:359)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och överlämnar det till
Arbetsmarknadsdepartementet som kommunens svar på betänkandet.
Sammanfattning

Botkyrka kommun ställer sig positiv till utredningens ambition och huvudförslag, men anser att ett antal synpunkter behöver iakttas för ett tillfredsställande genomförande av förslagen. Förslaget har goda förutsättningar att
främja en jämnare fördelning, mindre omflyttning och snabbare etablering
av nyanlända. Förslaget behöver dock vidareutvecklas och klargöras då det
kvarstår många osäkerheter kring hur förslaget ska kunna tillämpas i praktiken. Överlag är förutsättningarna för ett lyckat införande av förslagen att
kommuner erbjuds full ekonomisk kompensation. Det krävs också regelbundna samråd mellan kommun och stat samt att Migrationsverket och övriga statliga instanser tar sitt ansvar i det tidiga skedet vilket inkluderar en
effektiv handläggningsprocess.
Socialnämnden behandlade ärendet 2018-09-25, § 152.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse med tillhörande
yttrande 2018-09-17.
Särskilt yttrande

Martin Inglot (SD) och Niklas Lekander (SD) lämnar ett särskilt yttrande,
bilaga.
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Kommunstyrelsen 2018‐10‐26

Ärende 219

SÄRSKILT YTTRANDE

Remissvar av betänkandet: Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller
återvändande
Botkyrka kommun står redan idag under hård press på grund av flyktingmottagandet.
Sverigedemokraterna ser med oro på det ökade ansvaret för flyktingmottagande som åläggs
kommunerna. För Sveriges kommuner har flyktingmottagandet inneburit ökade bostadsköer,
överbelastad infrastruktur, längre vårdköer, ökad kriminalitet, segregation med mera. Kärnan till
migrationspolitikens olika problem ligger i volymen och karaktären av invandringen, något som det
föreslagna yttrandet väljer att inte lyfta. Ingen tänkbar integrationspolitik kan tackla problem som
uppstår till följd av en oproportionerligt stor invandring.

Sverigedemokraterna anser att kommuner själva måste avgöra vilken möjlighet till mottagande som
finns lokalt. Botkyrka kommun har dessutom bortom allt tvivel tagit sitt ansvar i frågan och det är
god tid att vi hanterar den nuvarande situationen innan vi antar ett ännu större ansvar. Därför
innebär både den rådande anvisningslagen och EBO‐lagen ett stort hinder för det långsiktiga arbete
som Botkyrka tillsammans med många andra kommuner står inför. Även detta bör påpekas i
kommunens yttrande.

För Sverigedemokraterna Botkyrka,

Martin Inglot

Niklas Lekander

Anne Rosensvärd (ersättare)

Sebastian Lindqvist (ersättare)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-26

§ 220
Återrapportering av uppdrag - Visionsarbete för Hågelby
(KS/2017:686)
Beslut

1. Kommunstyrelsen ser uppdraget om visionsarbete för Hågelby som fullföljt och uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att återkomma med
förslag till förnyad bolagsordning för Hågelbyparken AB/Upplev Botkyrka AB, nya ägardirektiv och ett nytt uppdragsavtal.
2. Uppdraget återrapporteras senast 2020-12-31.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har haft i uppdrag att ta fram underlag för
ett visionsarbete för Hågelbyparken. Efter ett utredningsarbete är slutsatsen
att den vision kommunen arbetat med en lång tid fortfarande är tillräckligt
bra. Den kan uttryckas som att ”Hågelby ska vara en viktig mötesplats för
Botkyrkaborna och ett besöksmål av regional betydelse”. Kommunkoncernen behöver vara inriktad på att genomföra utvecklingsinsatser.
För de närmaste åren behöver utvecklingsinsatserna inriktas på:
 Aktiviteter för alla Botkyrkabor
 Upprustning av byggnader, anläggningar, park och utemiljöer
 Tillgänglighet till platsen
Tillsammans med Hågelbyparken AB har flera nämnder och deras verksamheter viktiga uppgifter för utvecklingen, särskilt tekniska nämnden i sin roll
som kommunens fastighetsägare. Bolaget behöver få en tydligare uttryckt
samordningsroll. Det här är frågor som återkommer under nästa år, i beslut
om förändrade bolagsordningar, nya ägardirektiv och nytt uppdragsavtal.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201809-25.
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§ 221

Delrapportering och analys av nämndernas aktivitetsplaner
för värdegrund och jämlikt Botkyrka (KS/2018:575)
Beslut

1. Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet och anmäler
ärendet till kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder att ta till sig identifierade
medskick i det fortsatta arbetet med sina aktivitetsplaner.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att årligen
sammanställa och analysera nämndernas aktivitetsplaner som lämnas in
i samband med att nämnderna anmäler sina internbudgetar. Eventuella
avvikelser rapporteras till ansvarigt utskott.
Sammanfattning

Som en viktig del i att förverkliga den beslutade styrningen har kommunfullmäktige 2018 gett alla nämnder i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda
genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. En första
delrapportering till kommunfullmäktige görs vid samma tidpunkt som redovisning av delår 2 samt en slutredovisning vid samma tidpunkt som redovisning av årsredovisning 2018. Kommunstyrelsens ordförande har begärt att
ärendet ska gå upp separat sammanträdet efter delår 2 för att även omfatta
kommunledningsförvaltningens analys av aktivitetsplanerna.
Alla nämnder har inkommit med en aktivitetsplan för värdegrunden och
strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka förutom utbildningsnämnden
vars plan blivit återremitterad. Utbildningsförvaltningens förslag till aktivitetsplan är den som analyserats då utbildningsnämnden fattar beslut om ny
aktivitetsplan i december 2018. Aktivitetsplanerna är utformade på olika sätt
och har varierande innehåll, prioriteringar och ambitionsnivå. Vissa nämnder har till största delen redovisat redan pågående aktiviteter medan andra
nämnder valt att enbart lyfta nya utvecklingsaktiviteter. Andra har gjort
både och. Det är positivt att alla nämnder har påbörjat arbetet och har en
plan för att förverkliga den beslutade styrningen.
Sammanställningen och analysen av nämndernas aktivitetsplaner syftar till:
1. Att ge en nulägesbild över hur förverkligandet av den beslutade styrningen fortlöper i organisationen.
2. Identifiera förslag på kompletteringar till nämnderna inför slutrapportering i samband med årsredovisningen 2018.
3. Identifiera medskick till kommunledningsförvaltningen som processägare.

16[27]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-26

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201810-05.

17[27]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-26

§ 222
Utvärdering av Almedalen 2018 (KS/2018:491)
Beslut

1. Kommunstyrelsen anser Almedalen 2018 återrapporterat.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Botkyrka kommun inte deltar med en
egen fysisk plats under en heldag i Almedalen 2019.
Sammanfattning

Botkyrka kommun deltog under en heldag i Almedalen 2018 med konceptet
”Från medborgare till medskapare”. Evenemanget arrangerades tillsammans
med organisationen Changers Hub och AB Botkyrkabyggen. Seminarier och
labbar genomfördes på teman trygghet, byggande och skola.
Alla programpunkter förutom minglet var mycket välbesökta på plats men
fick ett lågt genomslag i media och sociala medier.
Botkyrkas program var relevant och intressant, men skulle kunna genomföras lokalt och vid en annan tidpunkt än Almedalen och då förväntas få ett
större genomslag för platsen Botkyrka och utifrån ett PR-perspektiv.
Almedalen 2018 överskuggades dessutom av nordiska motståndsrörelsens
(NMR) närvaro. Utifrån Botkyrka kommuns värdegrund finns det andra
sammanhang som bättre stämmer överens med den bild av Botkyrka som vi
vill förmedla.
Hela projektledningen ryms inte i ordinarie tjänster och budget för kommunledningsförvaltningen. Fortsätter vi nuvarande upplägg är det troligt att
vi fortsätter att ha kostnader för projektledning utöver budget.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar
att Botkyrka kommun inte deltar med en fysisk plats under en heldag i Almedalen 2019. Närvaro i Almedalen kan istället ske via deltagande i andras
seminarier och nätverkande.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201810-02.
Särskilda yttranden

Stina Lundgren (M), Willy Viitala (M), Kia Hjelte (M) och Yngve R K
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Kerstin Amelin (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 222 Utvärdering av Almedalen 2018 (KS/2018:262)
Vi moderater frågade oss redan i maj om kommunens Almedalsengagemang verkligen är
något kommunen borde använda medborgarnas skattemedel till? Vårt svar var då nej.
Vi ser inte helt enkelt en tillräcklig nytta för kommunens skattebetalare. Det finns viktigare
kommunala kärnuppgifter att prioritera.
Det är en sak om exempelvis enstaka förtroendevalda och några nyckeltjänstemän åker ner,
går på strategiska seminarier och knyter en del viktiga kontakter, men vi trodde inte på
upplägget att Botkyrka ska arrangera en hel dag, till en sådan kostnad.
Vi välkomnar därför denna omsvängning, som är helt i linje med den moderata hållningen
från i våras.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

Kia Hjelte (M)

Yngve RK Jönsson (M)

1 [1]
2018-10-26

S ÄR S K ILT YTTR A NDE

222 Utvärdering av Almedalen

Vi delar bedömningen att Botkyrka kommun inte bör delta med
en egen fysisk plats i Almedalen 2019. Även om kommunen genomfört flera mycket lyckade arrangemang under en följd av år,
så känns det som att både Botkyrkas deltagande och politikerveckan som sådan måste finna nya vägar framåt.
Botkyrka är som bekant en kommun som är långt ifrån lagom. Vi
har många exempel på initiativ och perspektiv som förtjänar att
spridas utanför kommungränsen, samtidigt som vi – förtroendevalda, tjänstepersoner och civilsamhälle – behöver ta in kunskap
och inspiration från andra.
En relativt ny arena för breda diskussioner och kontakter som
snabbt fått ökad uppmärksamhet är Järvaveckan, vilket också
nämns i tjänsteskrivelsen. Vi tror att ett ambitiöst och välplanerat
deltagande från Botkyrkas sida på nästa års Järvavecka vore ett
bra sätt att fortsätta ta tillvara och sprida kommunens erfarenheter
och perspektiv.
Kerstin Amelin (V)

BOTKYRKA KOMMUN
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§ 224
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2018:14)
Beslut

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

Inga nya avsägelser har inkommit.
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§ 225
Anmälningsärenden (KS/2018:10)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 30 september 2018, dnr KS/2018:16.
Revisionens utlåtande avseende delårsrapport 2018, dnr KS/2018:598.
Protokoll från demokratiberedningen 2018-09-13.
Protokoll från arbets- och näringslivsberedningen 2018-09-18.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2018-10-12, dnr
KS/2018:28.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2018-10-17, dnr
KS/2018:15.
Minnesanteckningar från investeringsrådet 2018-10-17, dnr KS/2018:62.
Cirkulär 18:37 från SKL – Budgetförutsättningar för åren 2018-2021, dnr
KS/2018:10.
Protokoll från AB Vårljus 2018-09-26, dnr KS/2018:75.
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§ 226
Delegationsärenden (KS/2018:11)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

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

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för
perioden 2018-09-01—2018-09-30, dnr KS/2018:17.
Kommundirektören

Beslutsattestant för 78000000-78999999
(beslut 2018-10-19, dnr KS/2018:91).
HR-chefen

Anställning av förhandlingschef
(beslut 2018-06-01, dnr KS/2018:302).
Anställning av fem stycken HR-specialister med inriktning arbetsmiljö och
hälsa från 2018-11-05
(beslut 2018-08-30, dnr KS/2018:584).
Anställning av HR-controller från 2018-12-01
(beslut 2018-08-30, dnr KS/2018:399).
Anställning av HR-koordinator
(beslut 2018-10-01, dnr KS/2018:563).
Anställning av chef för HR-enheten från 2018-12-01
(beslut 2018-10-09, dnr KS/2018:555).
Samhällsutvecklingschefen

Förordnande av tjänsteförrättande samhällsutvecklingschef
2018-10-17—2018-10-19
(beslut 2018-10-09, dnr KS/2018:12).
Kanslichefen

Svar på remiss – Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
statligt bidrag för kommunala hyresgarantier
(beslut 2018-10-15, dnr KS/2018:587).
Kommunikations- och digitaliseringschefen

Anställning av enhetschef vid medborgarcenter från 2018-12-01
(beslut 2018-10-22, dnr KS/2018:620).
Anställning av personal på kommunledningsförvaltningen
(beslut 2017-12-15, dnr KS/2018:283).
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§ 227
Inrättande av arbetsgrupp om mer valmöjligheter i Botkyrkas hemtjänst (KS/2018:632)
Beslut

1. Kommunstyrelsen inrättar en tillfällig arbetsgrupp som ska utreda hur
Botkyrkaborna ska få mer valmöjligheter inom hemtjänsten. Arbetsgruppen ska utgå från att även privata aktörer ska leverera hemtjänst i
Botkyrka. Arbetsgruppen ska också utgå från att kommunen ska säkra så
att skattemedel används effektivt och att hemtjänsten i kommunen ska
ha hög kvalité.
2. Arbetsgruppen ska ledas av kommunalrådet Tuva Lund (S). I gruppen
ingår också Caroline Blom (KD), Niklas Gladh (MP), Jens Vollmer (L)
samt Sonja Jonasson (C).
3. Arbetsgruppen ska lämna förslag till kommunstyrelsen senast sista mars
2019.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (TUP), (SD) och (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för egna yrkanden.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras 09:30 och återupptas 09:35.
Sammanfattning

Omsorgen i Botkyrka ska vara av hög kvalité och botkyrkaborna ska vara
nöjda med den omsorg de får. Omsorgen är en grundsten i att Botkyrka ska
vara en bra och trygg plats att leva på. Botkyrkabor ska veta att när de behöver omsorg ska de få en omsorg med bra kvalité. Det handlar om trygghet
och trivsel.
Kommunen har under de senaste åren startat ett förändringsarbete för att
skapa mer nöjdhet med omsorgen i kommunen. En del i detta är att skapa
mer omsorgstid, ha trevligare måltidstillfällen, mer val av innehåll och så
vidare. Detta arbete har börjat ge effekt, och fler Botkyrkabor är nöjda med
sin omsorg.
Vård- och omsorgsnämnden kommer fortsätta sitt förändringsarbete. Nu vill
kommunledningen utöka detta arbete genom att skapa mer valmöjlighet.
Målet är genom att botkyrkaborna får chansen att välja utförare ska fler botkyrkabor vara nöjda med omsorgen.
Arbetsgruppen ska på ett genuint sätt utreda hur Botkyrka ska kunna skapa
mer valmöjligheter för botkyrkaborna inom hemtjänsten. Fokus ska vara på
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just att skapa mer valmöjligheter, samtidigt som kvaliteten säkras, att kommunens skattepengar används effektivt samt att kommunen behåller viss
kontroll för att kunna säkra att omsorg sker efter behov och sker på rätt sätt.
Arbetsgruppen ska se till hur andra kommuner har agerat och hitta förslag
som passar Botkyrka med fokus på att skapa valmöjligheter, utan att tumma
på kvalité, att skattepengarna används effektivt samt att kommunen har viss
kontroll då den fortfarande bär ansvaret för att botkyrkaborna får den omsorg de behöver.
Arbetsgruppen ska lämna förslag till kommunledningen hur botkyrkaborna
ska kunna få mer valmöjligheter. I den återrapporteringen ska kunskapsunderlag om vägval finnas med, ett förslag på beslut för kommunstyrelsen
samt övriga saker att ha uppsyn på.
Yrkanden

Stina Lundgren (M) och Willy Viitala (M) lämnar ett ändringsyrkande som
samtliga ledamöter för (TUP) och (SD) ställer sig bakom, bilaga.
Kerstin Amelin (V) lämnar ett avslagsyrkande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Beslutsgång 1
Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget mot Stina Lundgrens (M) och Willy Viitalas (M) ändringsyrkande, som stöds av samtliga
ledamöter för (TUP) och (SD), och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med ordförandeförslaget.
Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunstyrelsens ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla ordförandeförslaget röstar ja. Den som önskar bifalla ändringsyrkandet röstar nej. Voteringen utfalller med 8 ja-röster, 6 nej-röster och 1 avstår. Därmed har kommunstyrelsen
beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.
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Ärende 227
Inrättande av arbetsgrupp om mer valmöjligheter i Botkyrkas
hemtjänst
Ja: 8. Nej: 6. Avstår: 1.
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst
Avstår från
att rösta
Ebba Östlin (S)
X
Gabriel Melki (S)
X
Stina Lundgren (M)
X
Marcus Ekman (S)
X
Tuva Lund (S)
X
Willy Viitala (M)
X
Anders Thorén (TUP)
X
Carl Widercrantz (TUP)
X
Martin Inglot (SD)
X
Niklas Lekander (SD)
X
Kerstin Amelin (V)
X
Stefan Dayne (KD)
X
Niklas Gladh (MP)
X
Lars Johansson (L)
X
Caroline Rhawi (L)
X
Summa

8

6

1

Propositionsordning

Beslutsgång två.
Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget mot Stina Lundgrens (M) och Willy Viitalas (M) avslagsyrkande, som stöds av samtliga ledamöter för (TUP) och (SD), samt Kerstin Amelins (V) avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Ärende 227 Inrättande av arbetsgrupp om mer valmöjligheter i Botkyrkas hemtjänst
(KS/2018:632)
Handlingarna i detta ärende kom ut alldeles för sent, men då detta endast rör sig om ett
tillsättande av en arbetsgrupp, så har frågan hunnit hanterats i demokratisk ordning internt.
Vi är av uppfattningen att oppositionen bör beredas minst två platser i arbetsgruppen, för att
få en bredare parlamentarisk förankring och en större chans till en politisk enighet mellan
majoritet och opposition.
Skulle vår begäran inte nå majoritetens gehör anser vi att det är bättre att istället inte inrätta en
arbetsgrupp, då vi menar på att ett omedelbart och brett införande av LOV är att föredra,
förslagsvis vid årsskiftet 2018/2019.
Införandet av LOV är något Moderaterna gått till val på, precis som delar av majoriteten, och
vi förutsätter därför att vallöften av den här digniteten också är något som kommer att
realiseras.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
att

oppositionen bereds två platser i arbetsgruppen, samt, att om detta faller;
avslå ärendet.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-26 (227)
YRKANDE

227 Inrättande av arbetsgrupp om mer valmöjligheter i
Botkyrkas hemtjänst
I Botkyrka är ambitionen alltid att kommunal service skall utgå från
medborgarens fokus – inom hemtjänsten så väl som på alla andra områden. Att
ha makt över sin tillvaro ger livskvalitet, inte minst när vi åldras eller av andra
anledningar behöver stöd och service i vardagen. I Botkyrka har vi tagit fram en
egen modell för valfrihet inom äldreomsorgen, och detta arbete har redan gett
effekt på nöjdheten bland våra brukare.
Eftersom ett omfattande projekt med syfte att öka valfriheten inom
äldreomsorgen nyligen utförts av Vård- och omsorgsförvaltningen finns det
ingen anledning att upprepa detta arbete. Den enda nya slutsats en sådan grupp
kan förväntas landa i finns redan stipulerad i själva uppdraget: att öppna
hemtjänstmarknaden för privata aktörer. Arbetsgruppens syfte är således inte
bättre service för våra medborgare, utan helt enkelt att öppna för privata aktörer
som vill etablera verksamhet i kommunen.
Det finns många sätt att öka valmöjligheterna för våra hemtjänstbrukare och vi
behöver ständigt arbeta med att utveckla och förbättra verksamheten, till gagn för
både medborgare och medarbetare. Att öppna hemtjänstmarknaden för privata
aktörer minskar våra möjligheter att göra just detta, eftersom det innebär en
uppenbar risk att våra gemensamma skattemedel hamnar i fickorna på
riskkapitalister i stället för inom den verksamhet vi säger oss vilja stärka.
Jag yrkar avslag på ordförandeförslaget.

Kerstin Amelin
Vänsterpartiet
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§ 228
Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna
(KS/2018:633)
Beslut

1. Mötesplatserna för unga vuxna avvecklas i nuvarande form per den 31
mars 2019.
2. Det kommunala aktivitetsansvaret i kommunen, ungdomar 16-19 år som
ej studerar, utökas med ett starkare och intensivare uppsökande arbete,
så att alla ungdomar i kommunen nås av ungdomsgarantin i ett tidigt och
förebyggande skede.
3. Som ett komplement till arbetet startas schemalagda aktiviteter riktat till
målgruppen unga 16-19 år oavsett om de studerar eller ej. Alla aktiviteter ska vara schemalagda och syfta till att öka andelen ungdomar som
går till studier eller arbete. Verksamheten kan bedrivas av såväl kommunen som andra föreningar och näringsliv.
4. Socialnämnden tillförs resurser för att mer effektivt kunna arbeta med
unga kriminella inom ram för det våldspreventiva arbetet. Socialnämnden, inom ramen för våldspreventivt center, anmodas att samordna
kommunens arbete med gruppen unga som lever i, alternativt i riskzonen
för ett, kriminellt liv.
5. Kultur- och fritidsnämndens fritidsgårdsverksamhet tillförs resurser för
att höja kvaliteten och för att kunna fördjupa det främjande arbetet, och
därmed också bidra i det förebyggande arbetet.
6. Kultur- och fritidsnämnden anmodas att utreda användningsområdena
för de lokaler som används som mötesplatser för verksamheten för unga
vuxna. I en sådan utredning bör förvaltningen till exempel undersöka
möjligheten att använda befintliga lokaler för schemalagda kompletterande aktiviteter, eller att tillgängliggöra lokalerna för lokala föreningar
eller kommunal verksamhet.
7. Kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden anmodas att yttra sig över beslutet och arbetet framåt. Nämnderna anmodas vidare att utifrån detta återkomma med
förslag till fördelning av verksamhetens befintliga budget som idag används för mötesplatserna till de områden som specificeras i beslutssatserna två till fem. Förändringarna ska vara kostnadsneutrala för kommunen som helhet. Yttranden ska återrapporteras senast 2019-01-31.
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Deltar ej

Samtliga ledamöter för (M), (TUP) och (SD) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordförande gav i februari 2018 kommundirektören i
uppdrag att med stöd av processorganisationen bereda fram ett ärende för att
förtydliga och implementera tydligare riktlinjer för kommunens unga
vuxna-verksamheten.
I dagsläget bedriver Botkyrka kommun tre mötesplatser för unga vuxna;
Ungdomens hus i Fittja, Grunden i Alby samt Unga vuxna Norsborg som är
under uppbyggnad. Ramböll har under våren 2018 utvärderat samtliga mötesplatser. I utvärderingen konstateras att utifrån befintlig uppföljning går
det inte att uttala sig om i vilken utsträckning verksamheten vid mötesplatserna stöttar de unga vidare till studier och arbete. Utbudet av aktiviteter
som stöttar unga vuxna vidare till arbete och studier konstateras vara begränsat samt att medledarna på mötesplatserna upplever sig ha otillräcklig
kompetens för uppdraget.
Utifrån det arbete som bedrivits, med utvärderingen som grund, konstateras
att omfattande förändring och avgränsning av verksamheten gentemot unga
vuxna krävs för att uppnå de politiska målsättningarna, vilket föranleder
detta utvecklingsförslag av arbetet med kommunens unga vuxna.
Motivering

Botkyrka är och ska vara en kommun som aktivt jobbar med våra unga som
saknar arbete eller annan meningsfull sysselsättning. Detta görs i många
olika verksamheter, en av dem är våra mötesplatser och verksamheter för
unga vuxna. Dessa verksamheter syftar till att stärka och slussa unga vuxna
till sysselsättning så som studier eller jobb.
Att ha utbildning och jobb är både viktigt för individen och samhället. I
Botkyrka har vi en 90-dagarsgaranti som ska omfatta alla mellan 16 och
24 år och innebär att alla ska garanteras stöd och hjälp för att inom 90 dagar
kunna gå till sysselsättning så som studier, praktik eller jobb.
Unga-vuxna-verksamheterna är ett led i kommunens prioriterade arbetsmarknadsarbete. Verksamheten syftar till att stödja och motivera till studier
eller jobb och är därmed en viktig del av vårt arbete inom ungdomsgarantin
och vårt arbete att stärka Botkyrka.
Syftet med verksamheten är idag delvis otydligt och vi kan också se att
verksamheterna ser väldigt olika ut och vilka aktiviteter som erbjuds. Det
händer till och med att platserna utnyttjas av kriminell verksamhet.
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Unga-vuxna-verksamheterna ska leda mot sysselsättning och jobb men
beskrivs ibland som ungdomsgårdar för vuxna. Det förekommer också att
grannar och andra beskriver platserna som otrygga.
Kommunledningen vill därför stärka och förtydliga uppdraget kring ungavuxna-verksamheterna så att de kan fungera på det sysselsättningsfrämjande
och motiverande sätt som det är tänkt. Därför är det dags att avsluta det arbete som idag inte ger rätt effekt, och intensifiera arbetet med att få ungdomar i jobb samt det våldspreventiva arbetet. Platserna ska vara trygga och
erbjuda uteslutande aktiviteter som bidrar till att uppfylla uppdraget.
Kommunstyrelsens ordförande redogör för ärendet i skrivelse 2018-10-26.
Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar att andra meningen i ordförandeförslagets beslutssats
sju revideras enligt följande:
Nämnderna anmodas vidare att utifrån detta återkomma med förslag till fördelning av verksamhetens befintliga budget som idag används för mötesplatserna till de områden som specificeras i beslutssatserna två till fem.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer justerat ordförandeförslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det justerade ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Vi moderater och tullingepartister väljer att inte deltaga i beslut då handlingen skickades ut kvällen innan (under sittande kommunfullmäktigesammanträde). Då kommunstyrelsesammanträdet är morgonen efter vid kl.
09.00 ger det oss inga möjligheter alls att samråda med våra respektive partigrupper, samt liten tid att läsa in oss på själva ärendet i sig. Vi avser att
agera i frågan då denna kommer upp i kommunfullmäktige istället.
Vi anser vidare att det är synd att kommunstyrelsens ordförande uppvisar en
sådan tydlig nonchalans inför de interndemokratiska processerna, som i sig
är en vital del av den representativa demokratin.
Stina Lundgren (M)

Anders Thorén (TUP)
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