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§ 147
Strukturplan Storvreten - antagande (KS/2015:296)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar strukturplanen för Storvreten.
2. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag på principiell inriktning för
markanvisningar och utbyggnad av området närmast Storvretens centrum
samt området mellan Harbrovägen och Bryggarvägen. Uppdraget ska vara
återrapporterat senast 2017-12-31.
3. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden förbereda utveckling av
Storvretsparken och en bättre entré till Lida. Det ska återredovisas som ett
underlag till kommunens investeringsplanering. Uppdragets ska vara återrapporterat 2018-02-28 inför analysdagar och beslut om förutsättningar för
Mål och budget.
4. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga ett vårdoch omsorgsboende vid Odlingsvägen i enlighet med strukturplanens förslag, samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
5. Kommunstyrelsen betraktar uppdragen att ta fram ett förslag på strukturplan samt att genomföra en medborgardialog som fullföljda (2015-06-08 §
139 och 2016-03-07 § 59).
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav 2015-06-08 (§ 139) kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram en strukturplan för Storvreten i Tumba. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och AB Botkyrkabyggen.
Förslaget på strukturplan visar hur Storvreten kan utvecklas stegvis med bostäder, verksamheter och service och förstärkta stråk och mötesplatser. Inriktningen är att uppföra omkring 2500 bostäder fram till år 2040. Bostäderna ska komplettera befintlig bebyggelse, beträffande hustyper, formspråk,
upplåtelseform och bostadsyta.
Inriktningen är också att Storvretsparken ska bli ett ännu starkare nav för aktivitet, rekreation och möten än vad det är idag samt att omvandla Storvretens centrum till en mer trivsam mötesplats med viss närservice.
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Förslaget innebär att Storvretsvägens vägbredd minskas och hastigheten
sänks. Strukturplanen reserverar plats för nya förskolor, skolor, vård- och
omsorgsboenden och gruppboenden.
Strukturplanen ger riktlinjer för samhällsbyggnadsnämndens efterföljande
planering i stadsdelen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201706-02.
Yrkande

Ebba Östlin (S) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Propositionsordning

Ordföranden ställer reviderat ordförandeförslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med reviderat ordförandeförslag.
Särskilt yttrande

Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Tilläggsyrkande
Ärende 147 Strukturplan Storvreten - Antagande
Ordförandeförslaget kompletteras med följande att-sats:
1. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga
ett vård- och omsorgsboende vid Odlingsvägen i enlighet med
strukturplanens förslag, samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att ta fram en detaljplan.
Ebba Östlin (S)

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 2017‐09‐04
Ärende 147 Strukturplan Storvreten‐antagande (KS/2015:296)
Vi anser att det mesta i strukturplanen är bra men vi hade hellre sett ett lägre antal bostäder
gällande utbyggnadstakten av området. Sverigedemokraterna har tidigare sagt att vi vill ha
en lägre utbyggnadstakt av bostäder i Botkyrka än den som godtagits av övriga fullmäktige.
Vi Sverigedemokrater ser positivt på renovering av området samt planerna för
Storvretsparken. Vi är mycket nöjda över kommunens beslut att renovera Storvretsbadet.
Sverigedemokraterna har tidigare poängterat att kommunen bör undvika att bygga i
Storvretens vackra grönområden samt att vi gärna ser att man behåller gångstråket från
Tumba upp till Storvreten i sin nuvarande form.

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg
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§ 148
Optionsavtal mellan AB Botkyrkabyggen/kommunen avseende centrala Tullinge/Storvreten (KS/2017:499)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner bifogat ömsesidigt förslag till optionsavtal mellan AB Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun.
Reservation

Anders Thorén (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning

Förslag till ett ömsesidigt optionsavtal har upprättats mellan AB Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun. Syftet är att Botkyrka kommun ska
möjliggöra blandade upplåtelser inom de områden där AB Botkyrkabyggen
är en mycket stor markägare. För att möjliggöra en byggnation av cirka 300
lägenheter i snitt per år från 2020 behöver AB Botkyrkabyggen vara med i
tidiga skeden och ta sin andel av utvecklingskostnaderna.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-08-29, § 263.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Mats Einarsson (V), Gabriel Melki (S) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till
ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Anders Thoréns (TUP) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Robert Steffens (C) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
bifall till ordförandeförslaget.
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§ 149
Revidering ägardirektiv AB Botkyrkabyggen (KS/2017:487)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till nya ägardirektiv för AB
Botkyrkabyggen.
2. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående
förslag uppdras åt kommunens ombud vid AB Botkyrkabyggens bolagsstämma att rösta för att bolagsstämman fastställer den ändring av
gällande ägardirektiv för AB Botkyrkabyggen i enlighet med
fullmäktiges beslut
Ärendet

AB Botkyrkabyggen är ett av Botkyrka kommun helägt bolag. Ägardirektiven tillsammans med bolagsordningen är styrelsens och VD:s instruktion för
hur bolaget och dess dotterbolag ska drivas. Nuvarande ägardirektiv är antagna av kommunfullmäktige den 26 maj 2016, § 106.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2016, § 106 om nya ägardirektiv
för AB Botkyrkabyggen för perioden 2016-2018. Vid ett möte mellan
representanter för ägarna till AB Botkyrkabyggen samt bolaget har det
föreslagits att nedanstående formulering behöver ändras:
”Bolaget ska årligen efter att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse lämnats till kommunen och i god tid innan bolagsstämman, anordna ett
informationssammanträde för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige”
Ovanstående formulering, under punkten 7, rubriken ”Informationsammanträde” till gällande ägardirektiv för AB Botkyrkabyggen ska därmed ändras
till följande:
”Om kommunen så begär ska ordförande och VD efter att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse lämnats till kommunen och i god tid innan
bolagsstämman, anordna ett informationsmöte för ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige.”
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-07-27.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 150
Förändrad rutin för årlig uppräkning av taxa för Södertörns
brandförsvarsförbund - sotning och brandskyddskontroll
(KS/2016:348)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner principen att Södertörns brandförsvarsförbund ska, ifråga om taxorna för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, uppräkna taxorna enligt det
index som årligen fastställs av Sveriges kommuner och landsting (SKL)
och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR).
Sammanfattning

Förbundsstyrelsen i Södertörns brandförsvarsförbund har den 22 april 2016,
§ 29 beslutat att föreslå för medlemskommunerna att uppdra åt Södertörns
brandförsvarsförbund att från och med 2016 fortlöpande justera den årliga
uppräkningen av taxa för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen om
skydd mot olyckor.
Ifråga om dessa taxor fastställs årligen ett index av SKL och SSR som räknas fram som ett sammanvägt index baserat på lönekostnad och konsumentprisindex (KPI). Detta index har använts som bas för att uppräkna taxa för
sotning och brandskyddskontroll i förbundets medlemskommuner under
många år, men fastställs sedan år 2014 i fullmäktige i varje enskild medlemskommun för att vara juridiskt bindande. I slutet på 2013 kom en dom
från Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 3835-12) som fastslog att ett
kommunförbund inte är bemyndigad att fastställa egna taxor, utan att det är
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun som måste fastställa
taxorna.
Eftersom taxor avseende sotning och brandskyddskontroll ändå justeras enligt ovan angivna index kan respektive fullmäktige istället besluta om principen, det vill säga att taxorna årligen ska uppräknas enligt det av SKL och
SSR fastställda index. På så sätt kan Södertörns brandförsvarsförbund själv
årligen indexjustera såsom verkställighet enligt det av medlemskommunerna
fastställda principbeslutet för indexuppräkning. Dock gäller självfallet att
det endast kan ses som verkställighet så länge beräkningsgrunderna är
desamma. Skulle förutsättningarna ändras måste fullmäktige i varje medlemskommun återigen fatta beslut.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-07-26.
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Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 151
Uppräkning av taxor 2017 - Södertörns brandförsvarsförbund (KS/2017:126)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta uppräkningen av taxa för 2017
gällande tillsyn och tillstånd enligt förslag från Södertörns brandförsvarsförbunds direktion, att gälla från och med den 1 oktober 2017.
2. Botkyrka kommun beslutar att delegera till Södertörns
brandförsvarsförbunds direktion att årligen, från och med den 1 januari
2018, justera taxorna enligt den beräkningsmodell som beslutades vid
direktionens sammanträde 2014-04-25 § 31, vilket är en sammanvägning av 80 procent av Medlingsinstitutets publicerade ”Löneutveckling
sektorvis” sektor ”Kommuner” och 20 procent av KPI med oktober
månad som bas.
Sammanfattning

Södertörns brandförsvarsförbunds direktion beslutade vid sitt sammanträde
2017-02-03 § 4 att godkänna en uppräkning av taxa för tillsyn och tillstånd
enligt lagen om skydd för olyckor, LSO (2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE (2010:1011) samt förändrad rutin.
Direktionen beslutade att för år 2017 bör taxan räknas upp med 2,48 procent
avseende:
- Avgift för tillsyn enligt LSO
- Avgift för tillstånd enligt LSO
- Avgift för tillsyn enligt LBE
- Uppräkningen innebär att avgiften för tillsyn och tillståndsbeslut enligt
ovan höjs från 943 till 966 kronor/timme.

Brandförsvarsförbundet föreslår att kommunfullmäktige fastställer den uppräkning som förbundsdirektionen godkänt från den 1 april 2014. Detta
eftersom ett kommunalförbund inte självt får fastställa sina taxor enligt ett
beslut i Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 3835-12).
Direktionen beslutade även att föreslå medlemskommunerna att uppdra åt
förbundet att från och med 2018 årligen reglera taxan med ett index baserat
på en sammanvägning av 80 procent av Medlingsinstitutets publicerade
”Löneutveckling sektorvis” sektor ”kommuner” och 20 procent av konsumentprisindex med oktober månad som bas. Det innebär att när taxan för
2018 bestäms räknas höjningen fram genom att index oktober 2017 jämförs
med index oktober 2016, och så vidare kommande år.
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-07-26.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 152
Erbjudande om delägarskap i Inera AB (KS/2017:468)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem)
aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
3. Kommunfullmäktige beslutar att utse ombud med ersättare att företräda
Botkyrka kommun vid ägarråd i Inera AB samt,
4. Kommunfullmäktige beslutar att utse ombud och ersättare att representera Botkyrka kommun vid
ordinarie och extra bolagsstämmor/årsstämmor i Inera AB under år
2017-2018.
Sammanfattning

SKL (Sveriges kommuner och landsting) Företag AB har erbjudit samtliga
kommuner, däribland Botkyrka kommun att förvärva 5 (fem) aktier för en
köpeskilling om 42 500 kronor i Inera AB. Botkyrka kommun blir i och
med förvärvet delägare i företaget och kommer enklare kunna använda sig
av företagets tjänster.
Inera AB ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster
och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i bl.a.
kommuner och regioner inom deras verksamhetsområden och ansvar. I
ärendet föreligger bland annat aktieöverlåtelseavtal, anslutningsavtal, aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Det förordas att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva de erbjudna aktierna av
SKL Företag AB i enlighet med redovisat aktieöverlåtelseavtal samt godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-07-26.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 153
Svar på motion - Bygg en badbrygga vid Maden (TUP)
(KS/2016:707)
Beslut

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

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

Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP) och Therese Lind (TUP) har
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-27, § 206 lämnat en
motion: Bygg en badbrygga vid Maden. Motionärerna ser ett
behov att badmöjligheter i Tullinge som är lättillgänglig för personer som
saknar bil eller har någon typ av funktionsnedsättning. Det populära
promenadstråket Tullinge strand har tyvärr ingen badplats längs
promenaden. Motionärerna föreslår att Maden kan kompletteras med en
badbrygga, något som skulle skapa ett än mer levande område och säkerställa en badplats som kan nyttjas av alla. Tidigare har ett kallbadhus funnits
på platsen, något Tullingeborna sannolikt skulle uppskatta att kunna utnyttja
idag också. Motionärerna föreslår att berörd förvaltning får i uppdrag att
anlägga en badbrygga vid Maden, samt uppdraget att undersöka förutsättningarna att uppföra ett kallbadhus vid Maden.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-05-09, § 134.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-06-09, § 43.
Motivering

År 2016 anlades dagvattenparken Maden i nära anslutning till platsen där
motionärerna föreslår att det byggs en badbrygga och att frågan om att
anlägga ett kallbadhus utreds. Vattenparkens huvudsyfte är att förbättra
kvalitén på vattenmiljön och det vatten som rinner ut i Tullingesjön samt
förbättra förutsättningarna för fågelliv och groddjur i området. Med
anledning av detta är Maden vid Tullinge strand en olämplig plats att
anlägga ett bad.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Robert Aslan (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Anders Thoréns (TUP) och
Jimmy Bakers (M) bifallsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med ordförandeförslaget.
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Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Ärende 153

Yrkande
2017-09-04

Svar på motion – Bygg en badbrygga vid Maden (TUP)

När motionen behandlades i samhällsbyggnadsnämnden angavs det att Maden inte är prioriterad,
dels utifrån vattenkvalitet och dels utifrån kommande behov av att rusta redan befintliga strandbad i
kommunen.
Poängen med motionen är just den bristande tillgängligheten till befintliga strandbad. Att bada är en
självklar sommaraktivitet för många barn och vuxna. Men för en ensamstående förälder som inte
har tillgång till bil kan det vara omständligt att ta sig till t ex Lida eller Stendalsbadet.
Om Maden kompletteras med en pålad brygga utefter vasskanten skulle hela området bli mer
levande, och genom att placera ut stegar ned i vattnet med lämpliga mellanrum skulle man kunna
erbjuda möjligheten till ett dopp i det svalkande vattnet. Och det skulle åtminstone finnas ett ställe i
centrala Tullinge som är lättillgänglig så att även den som saknar bil kan få njuta av sommaren
ordentligt.
Vi vänder oss mot argumentet om att det inte skulle gå att bada vid en dagvattenpark. Den
vattenmängd som rinner ut via dagvattenparken är ju bara en liten rännil vid normal väderlek.
Det finns flera frågeställningar som vi vill ha svar på, t ex vilka mätningar av vattenkvaliteten som
har gjorts och vad dessa mätningar har visat?
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att
bifalla motionen
Anders Thorén (TUP)
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§ 154
Svar på motion - Inför intraprenadsystem (M) (KS/2016:742)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1.

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Ärendet

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M) och Carl Baker (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-27, § 206 lämnat en motion: Inför
intraprenadsystem. Motionärerna ser ett problem med svårigheterna att
rekrytera och behålla personal samt de ökade sjuktalen inom vård- och omsorgsverksamheten. Utöver det uppger endast 50 procent sig vara nöjda med
sin arbetssituation. Fler arbetsgivare inom vård och omsorg vore positivt
och ger Botkyrka kommun som arbetsgivare möjlighet att utveckla bra arbetsplatser där medarbetarna trivs. Att låta personal driva verksamhet på intraprenad möjliggör för medarbetare att utveckla tankar och idéer och kan
locka personer som söker en arbetsplats där de kan utvecklas. Motionärerna
föreslår att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda och utveckla
former för att personal ska kunna driva verksamhet på intraprenad.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-03-20, § 15.
Motivering

En modern vård och omsorg som finns där för medborgarna är en
självklarhet i nya Botkyrka. För att komma dit måste vi våga testa nya
lösningar som inger framtidstro. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar
redan idag med att skapa utrymme för innovation och att införa intraprenad
skulle kunna vara ett ytterligare steg.
Den rödgröna kommunledningen tycker därför att det vore bra att förvaltningen utreder hur införandet av ett intraprenadsystem skulle kunna fungera
och vilka konsekvenser det skulle få.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

13[38]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-04

§ 155
Svar på motion - Utöka livsmedelskontrollerna (SD)
(KS/2017:81)
Beslut

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

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

Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist (SD), Robert Stenkvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26, §
23 lämnat en motion: Utöka livsmedelskontrollerna. Motionärerna föreslår
att miljö- och hälsoskyddsnämnden utökar antal och omfattning av sina
livsmedelskontroller, att konsekvenserna skärps när en avvikelse har konstaterats samt att Botkyrka kommuns hemsida redovisar resultatet av
livsmedelsinspektionerna.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2017-04-24, § 25.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser motionen vara besvarad.
Livsmedelskontroller utgår från en förutbestämd kontrollplan. Under år
2015 och år 2016 har kontrollen ökat. Vid avvikelse kontrolleras att rättelse
sker inom rimlig tidsperiod, vid allvarligare avvikelse kan uppföljande
besök, föreläggande och/eller förbud ske. Att lägga ut resultaten av
kontrollerna på kommunens hemsida bedöms i nuläget inte vara aktuellt.
Kontrollerna följer Livsmedelsverkets riktlinjer.
Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Östen Granbergs (SD) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Robert Steffens (C) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
bifall till ordförandeförslaget.

14[38]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-04

§ 156
Svar på motion - Inför familjecentraler i både norra och
södra Botkyrka (KD) (KS/2017:80)
Beslut

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

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

Stefan Dayne (KD), Aram El Khoury (KD) och Yusuf Aydin (KD) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26, § 23 lämnat en motion:
Inför familjecentraler i både norra och södra Botkyrka. Motionärerna understryker vikten av tillgängligt stöd till föräldrar, framförallt till föräldrar som
inte har förutsättningar att ta sitt föräldraansvar och är i extra behov av stöd
från samhället. Stöd behöver ges i tid och både genom riktade och generella
åtgärder. Familjecentraler kännetecknas av att huvudmännen, till exempel
kommun och landsting, samordnar sina resurser för att möjliggöra för tvärfacklig samverkan. Familjecentraler där mödrahälsovård, barnhälsovård,
öppen förskola och socialtjänstens förebyggande verksamhet samlas under
ett och samma tak är ett exempel på hur familjer kan nås i ett tidigt skede.
På en familjecentral kan isolering brytas, språkträning erbjudas samt exempelvis undervisning om kostvanor. Tullinge har idag några aktörer samlade
under samma tak, men motionärerna önskar se ett samarbete mellan de olika
parterna enligt verksamhetsmodellen familjecentral. Motionärerna föreslår
även inrättande av en familjecentral i norra Botkyrka.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2017-05-22, § 75.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen sympatiserar med tanken på att återinföra
familjecentraler i Botkyrka och menar att det var beklagligt att det
borgerliga styret i landstinget 2006-2010, genom Vårdval Stockholm,
tvingade familjecentralerna att lägga ner i Botkyrka. Vårdvalet ledde till att
centralerna fick mindre pengar när landstinget inte längre tog hänsyn till det
högre behovet i Botkyrka, utan istället började fördela resurserna helt jämnt.
I dagsläget har inte landstinget någon avsikt att satsa sina resurser på att
starta familjecentraler. Därför bedöms det inte finnas några förutsättningar
att gå vidare med det här förslaget.
Yrkanden

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till motionen, bilaga.
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Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot bifallsyrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Lars Johansson (L) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttranden

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

Kommunstyrelsen

Ärende 156: Svar på motion – Inför familjecentraler i både norra och södra
Botkyrka (KD) (KS/2017:80)
För Kristdemokraterna är familjen den viktigaste gemenskapen i samhället. Att satsa på
förebyggande insatser för att främja hälsa och välmående i den unga generationen är något av det
viktigaste samhället kan bistå med. Familjecentralerna har möjlighet att i ett tidigt skede och på
ett effektivt sätt fånga upp kontakten med utsatta familjer, men också vara en stödjande resurs till
familjer i allmänhet och även vara ett led i att främja integrationen. En stor vinst med samverkan
mellan flera yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka
och tillgodose behov av stöd.
En lyckad integration förutsätter trygga föräldrar och barn. Ska vi klara integrationen på ett bättre
sätt behöver vi samordna våra resurser smartare än idag. En familjecentral kan då fungera som en
viktig mötesplats, en samlingspunkt för föräldrar och barn att få hjälp och stöd på olika sätt.
Isolering bryts, vänskapsband knyts och information kan ges samtidigt som barnen leker.
Sollentuna kommun har tre familjecentraler, Södertälje har en familjecentral i Geneta och en till
på gång. Det är alltså ingen omöjlighet för Botkyrka att också starta familjecentraler. Detta
förutsätter förstås lokala initiativ, att viljan finns att satsa från kommunens sida och att t.ex.
vårdgivare uppvaktas. När motionen behandlades i Socialnämnden bedömde socialförvaltningen
att idén med familjecentraler är bra. Kommunen vill dock inte ens utreda möjligheterna till att
etablera familjecentraler i norra och södra Botkyrka, utan vill avslå vår motion helt. Det tycker vi
kristdemokrater är beklämmande.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
att bifalla motionen
Tumba 2017-09-04
Stefan Dayne (kd)

Särskilt
Yttrande
2017-09-04
Ärende 156 Svar på motion – Inför familjecentraler i både norra och södra Botkyrka
Liberalerna tycker att motionen från Kristdemokraterna är bra och hade jag haft yrkanderätt så
hade jag yrkat bifall till motionen.
För oss i Liberalerna är familjecentraler en viktig fråga. Det finns mycket att vinna på att
samlokalisera landstingets och kommunens verksamhet i familjecentraler där behov finns,
vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö och ökad trygghet för personal och patienter.
Såväl kommun som landsting behöver bli bättre på att samverka mellan olika berörda
myndigheter och organisationer, utveckla personalförsörjningen och säkerställa en trygg
arbetsmiljö för alla anställda, i syfte att bidra till att socioekonomiskt utsatta stadsdelar
utvecklas. Många med nedsatt hälsa och upplevelse av otrygghet bor i dessa områden och de
utsätts därmed dubbelt när våld och fundamentalism tar över i deras närområde. Ytterst är det
statens ansvar att se till att människor kan känna sig trygga i sitt bostadsområde och att våld
och skadegörelse lagförs.
Samordnad verksamhet har också andra fördelar t ex blir det enklare att trygga
kollektivtrafikförsörjningen och det blir även enklare att anställa väktare vid behov. Att ha
fler kollegor kan också bidra till en bättre arbetsmiljö. Vidare blir det enklare att ha egna fast
anställda tolkar. I slutänden innebär det att patienterna får en bättre vård. Liberalerna anser
därmed att det behövs fler familjecentraler. Att som majoriteten gör enbart skylla på
landstinget för att det inte finns fler är inte konstruktivt. Ansvaret delas också av kommunen.
Om jag hade haft yrkanderätt hade jag yrkat bifall till motionen.
Lars Johansson (L)
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§ 157
Svar på medborgarförslag - Inför förändringar vid Tullinge
strand (KS/2016:527)
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2016-09-29, § 182 ett medborgarförslag från
Eva Engberg: Inför förändringar vid Tullinge strand. Förslagsställaren har
noterat kraftiga översvämningar vid Maden. Nuvarande konstruktion av
vägen är farlig för alla trafikanter, såväl gående som cyklister och bilister.
Utöver det är även grodtunnlarna översvämmade och de höga trottoarkanterna försvårar groddjurens passage till och från sjön. Förslagsställaren
föreslår att trottoaren tas bort eller att vägen dräneras.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2017-01-30, § 1.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-04-04, § 84.
Motivering

Medborgaren har uppmärksammat ett problem som tidigare fanns vid
Tullinge strand. Under våren togs därför cirka 400 meter gångbana/trottoar
bort, det möjliggjorde en kontinuerlig avvattning till våtmarken samt
öppnade upp vägarna för groddjur. Med anledning av de redan genomförda
åtgärderna så har förslaget i medborgarförslaget redan förverkligats.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 158
Stärkt närdemokrati i Botkyrka kommun (KS/2017:96)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastslår arbetsgruppens betänkande som inriktning
i kommunens arbete för att utveckla närdemokratin.
2. Kommunledningsförvaltningen uppdras att se över aktuella styrdokument och utarbeta förslag till nya/reviderade styrdokument i
enlighet med betänkandet.
3. Eventuella kostnader för 2018 hanteras inom kommunstyrelsens ram.
4. Nya/reviderade styrdokument samt övriga förslag till beslut för verkställande av betänkandet ska koordineras med UNO-utredningen
(utredning av kommunens nämndorganisation) och tillställas kommunstyrelsen senast 31 mars 2018 för implementering senast 1 januari 2019,
till dess fortgår nuvarande arbete.
5. Uppdrag 2017-02-06, § 40 anses slutfört.
Deltar ej i beslut

Samtliga ledamöter för (M) samt Östen Granberg (SD) och Stefan Dayne
(KD) deltar ej i beslutet.
Motivering

Utan en bra närdemokrati uppnår inte Botkyrka sin fulla potential.
Botkyrkas 90.000 invånares är experter på sin egen gata och de som bäst
känner till Botkyrkas behov och förutsättningar.
Botkyrka har länge arbetet hårt och intensivt med att stärka närdemokratin.
Kommunen har utvecklat många metoder för medborgare att vara delaktiga.
Ändå så känner inte Botkyrkaborna att de är delaktiga och att deras åsikter
tas på allvar. Därför beslutade kommunstyrelsen att utreda hur närdemokratin i Botkyrka ska utvecklas och bli bättre.
Utredningen har vänt på alla stenar i Botkyrkas närdemokratiarbete och
även sett till nationella exempel på lyckat arbete för medborgarinflytande.
Medborgares synpunkter och tankar ska tas på fullaste allvar och inga bra
förslag ska gå till spillo. Därför måste byråkratin förenklas, budget och
beslut läggs närmare medborgarna samt att mer fokus läggs på att få in
medborgarnas synpunkter.

18[38]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-04

Det är kommunens fel att medborgares synpunkter idag inte tas till vara till
fullo. Därför utgår besluten från att det är den kommunala beslutsfattningen
och byråkratin som behöver ändras, inte medborgarnas synpunkter.
Därför föreslår vi nu tre stora förändringar för bättre närdemokrati:
Ökat fokus på närdemokratin

Medborgarnas synpunkter och tankar måste kunna omhändertas på riktigt.
Genom att starta en dialogkommission med koppling till kommunstyrelsen
skapas en tydlig kedja från medborgarnas synpunkter till beslut om åtgärder.
Dialogkommissionen ska koncentrera sig på en stadsdel i taget. På så vis
koncentreras kommunens fokus, kommunikation och åtgärder till en
stadsdels utveckling. Det gör att dialog, analys, genomförande och
återkoppling sker mer koncentrerat och medborgarnas synpunkter kan
genomföras snabbare. Dialogkomissionen får också uppgiften att genomföra
minst två rådslag per år med syftet att möjliggöra direkt påverkan för medborgarna på sitt närområde. Med dessa två ben kan kommunen nyttja medborgarnas expertis i avgränsade frågor så väl som kommunens allmänna
utveckling.
Stärkt områdesutveckling

Områdesutvecklingen ska ske hela tiden och fortsätta mellan
dialogkommissionens besök i stadsdelen. Åtgärder som är enkla ska kunna
gå snabbt och inte innebära onödig byråkrati. Därför stärks områdesutvecklarens mandat så att medborgarnas synpunkter snabbt kan tas till vara.
Områdesutvecklarna är idag mycket närvarande i stadsdelarna och ser vad
som händer och får många tips på utvecklingsområden. Många åtgärder är
enkla att genomföra men bromsas upp på grund av en tungrodd byråkrati,
dåliga budgetförutsättningar samt oklara mandat för områdesutvecklaren.
Därför är det viktigt att minska byråkratin och förtydliga områdesutvecklarnas roll och mandat i kommunen.
Utvecklad hantering av medborgarsynpunkter och “en väg in”

Botkyrkaborna skickar in mängder av idéer, synpunkter, tankar och förslag
till kommunen om hur platsen kan utvecklas. Dessa ska få den uppmärksamhet de behöver och förtjänar, de ska dock inte fastna i överdrivet långa
beslutsprocesser och kostsam hantering. En medborgare ska inte heller
behöva hålla reda på skillnaden mellan medborgarförslag, synpunkt,
felanmälan och så vidare. Kontaktar man kommunen ska man få en rättvis
behandling utan byråkratiskt trassel.
Därför utvecklas nu medborgarförslagen till medborgarsynpunkter. Detta
gör att enklare förslag inte behöver lång beredningstid utan snabbt kan
beslutas om, åtgärdas och återkopplas till medborgaren. Större förslag går
istället att besluta om när det är ett så pass viktigt och/eller komplicerat förslag att det är värt längre beredningstid.
“En väg in” innebär också att alla medborgarsynpunkter som kommer till
kommunen ska ordnas i ett ärendesystem som enkelt går att följa från
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inkommet förslag, genom beredning, till beslut och återkoppling till
medborgaren.
Med dessa tre förändringar kommer beslut och budget närmare invånarna så
att deras tankar och idéer snabbare kan ge effekt och kommunen kan bättre
ta till vara medborgarnas expertis.
Yrkanden

Ebba Östlin (S) lämnar ett tilläggsyrkande om att ärendet går vidare till
kommunfullmäktige för beslut.
Anders Thorén (TUP) yrkar avslag till reviderat ordförandeförslag.
Fredrik Olsson (MP) och Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar bifall till reviderat ordförandeförslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer reviderat ordförandeförslag mot Anders Thoréns (TUP)
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med reviderat ordförandeförslag.
Särskilt yttrande

Fredrik Olsson (MP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 158 Stärkt närdemokrati i Botkyrka kommun
Särskilt yttrande:
Miljöpartiet ser mycket positivt på att närdemokratin utvecklas och ansatsen att förstärka
Botkyrkabornas egenmakt och inflytande i lokala frågor. Vi vill dock i den fortsatta
utredningen lyfta Botkyrkabornas möjlighet till förstärkt egenmakt genom medborgarbudget
eller dylikt.
Fredrik Olsson (MP)
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§ 159
Rapport - Botkyrkabor som hälsoinformatörer
(KS/2017:354)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten ”Botkyrkabor som
hälsoinformatörer” som uppföljning av ett samverkansprojekt för jämlik
hälsa.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
under hösten återkomma med förslag kring hur samverkan kan fortsätta
efter 2017.
Sammanfattning

I syfte att bidra till minskad ojämlikhet i hälsa, med fokus på skillnader i
cancerrisk, insjuknande och överlevnad, har Regionalt Cancercentrum
Stockholm Gotland (RCC) och Botkyrka i samverkan med Botkyrkabor genomfört ett hälsofrämjande projekt under 2015 -2016. Målet var att arbeta
fram en metod för att nå grupper som kan vara svåra för vården att nå ut till,
med kunskap kring cancerprevention. Satsningen har riktats i större omfattning till stadsdelar där hälsoläget generellt är sämre som Alby, Fittja och
Hallunda-Norsborg.
Resultatet visar att metoden med Botkyrkabor som hälsoinformatörer är
mycket framgångsrik. De har under perioden nått fram till tusentals invånare
i deras vardagsmiljöer. Uppföljning visar att både kunskapen om cancerprevention och deltagandet i screening har ökat. Projektmålen är uppfyllda.
De goda resultaten har resulterat i att satsningen fortsätter även 2017 med
ordinarie budget.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att Botkyrka kommun ska
fortsätta samverkan med RCC även efter 2017, eftersom metoden med
hälsoinformatörer bidrar till bättre folkhälsa, ett mer jämlikt, demokratiskt
och hållbart Botkyrka. För Botkyrkas del innebär samverkan personella resurser och ekonomisk medfinansiering om cirka 85 000 kronor årligen.
Folkhälsokommittén har behandlat ärendet 2017-06-12, § 8.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 160
Folkhälsoenkätens resultat - Hur mår Botkyrkaborna?
(KS/2017:353)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av folkhälsorapporten ” Hur mår
Botkyrkaborna?” som en uppföljning av folkhälsoläget i den vuxna
befolkningen i Botkyrka.
Sammanfattning

För att följa folkhälsoutvecklingen deltar Botkyrka i Stockholms läns landstings folkhälsoenkät vart fjärde år. Det övergripande resultatet är sammanfattat i folkhälsorapporten Hur mår Botkyrkaborna? Övergripande visar
rapporten att folkhälsan generellt förbättras men att det finns stora hälsoskillnader inom Botkyrka, och i jämförelse med länet. Resultatet pekar
tydligt på att olika grupper av kvinnor och mäns sociala och ekonomiska
ställning i samhället har samband med hälsoläget, levnadsvanor och så gott
som alla sjukdomar. Det påverkar människors livschanser och delaktighet i
samhället i stort. Rapporten lyfter de stora folkhälsoutmaningarna i
Botkyrka och avslutas med rekommendationer för kommunens fortsatta
folkhälsoarbete.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det är av stor vikt att
även framöver delta i Stockholm läns landstings folkhälsoenkät med ett
extra urval enkäter i syfte att möjliggöra analyser av folkhälsoutvecklingen.
Uppföljningen av folkhälsan är också centralt för planering och prioritering
av kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Folkhälsokommittén har behandlat ärendet 2017-06-12, § 9.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 161
Finansering av förstudie inför ny samverkansmiljö i Flemingsberg kring hälsa, mångfald och delaktighet
(KS/2017:355)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner medverkan och delfinansiering av en
förstudie kring hälsa, mångfald och social delaktighet tillsammans med
Röda Korsets Högskola, Stiftelsen Flemingsberg Science och
Huddinge kommun.
2. Delfinansieringen om 100 000 kronor tas ur kommunledningsförvaltningens ordinarie budget 2017.
Sammanfattning

Röda Korsets Högskola vill tillsammans med stiftelsen Flemingsberg
Science bygga upp en ny samverkansmiljö i Flemingsberg för att bidra till
att främja jämlik hälsa och social delaktighet i samhället. Botkyrka kommun
är nu inbjuden att medverka i en förstudie som ska kartlägga kunskapsbehov
inom området. Förstudien, som genomförs i form av fokusgrupper och
webbenkäter, ska tydliggöra utvecklingsprojektets behov, mål och
strategier. En väl avgränsad målgrupp kommer inledningsvis att vara hälsa
och social delaktighet med koppling till asylsökande och nyanlända grupper.
Medverkan i förstudien innebär inga fortsatta förpliktelser för kommunen.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att Botkyrka kommun ska
medverka och delfinansiera förstudien eftersom:







Botkyrka har stora folkhälsoutmaningar; de stora och i vissa aspekter
ökade skillnaderna i hälsa mellan olika invånargrupper bidrar till ojämlika möjligheter i livet som att klara skolan, arbeta och att delta i samhället i övrigt.
Det möjliggör för kommunens verksamheter att formulera kunskapsoch kompetensbehov inom området och få detta återrapporterat.
Det ger företrädesrätt att påverka inriktningen på den framtida
samverkansmiljön.
Samverkan för en mer jämlik hälsa i befolkningen ligger väl i linje med
kommunens ambition kring ett mer jämlikt och hållbart Botkyrka.
Samverkansmiljön ligger väl i linje med den kunskapsintensiva
verksamhet Botkyrka tillsammans med Huddinge och Landstinget
strävar efter i Flemingsberg.

Folkhälsokommittén har behandlat ärendet 2017-06-12, § 10.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 162
Aktualitetsförklaring av översiktsplanen (KS/2017:323)
Beslut

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
påbörja processen att aktualitetsförklara Botkyrkas översiktsplan
antagen i maj 2014.
Sammanfattning

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan.
En översiktsplan ska visa hur en kommun vill utveckla marken och vattnet i
kommunen. Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda efterföljande planering, exempelvis strukturplaner, detaljplaner, exploateringsprojekt och bygglov. En översiktsplan ska spegla kommunens politiska vilja
och svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. Därför måste
kommunfullmäktige ta ställning till planen varje mandatperiod, antingen
genom att den befintliga planen aktualitetsförklaras eller genom att anta en
helt ny översiktsplan. Inga ändringar kan göras i gällande översiktsplan till
följd av en aktualitetsprövning. Om aktualitetsprövningen visar att exempelvis en del av översiksplanen är inaktuell, behöver ett uppdrag ges om att
ta fram ett tillägg eller fördjupning till översiktsplanen enligt samma process
som en helt ny översiktsplan.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Botkyrkas översiktsplan i
huvudsak är aktuell och kommunledningsförvaltningen föreslår därför att
kommunstyrelsen ger i uppdrag att påbörja arbetet med att aktualitetsförklara planen. Uppdraget bör rapporteras till klimat- och planeringsberedningen.
Botkyrkas översiktsplan antogs i maj 2014. Siktet är år 2040. Genom fem
planeringsstrategier ska vi kunna möjliggöra för 20 000 nya bostäder och
15 000 nya arbetstillfällen.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2017-06-21, § 19.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2017‐09‐04
Ärende 162 Aktualitetsförklaring av översiktsplanen (KS/2017:323)
Vi anser att det mesta i översiktsplanen är bra men vi hade hellre sett ett lägre antal
bostäder gällande utbyggnadstakten av bostäder. Vi har tidigare sagt att vi vill ha en lägre
utbyggnadstakt av bostäder i Botkyrka än den som godtagits av övriga fullmäktige. Enligt den
föreslagna översiktsplanen skall byggnadstakten ligga på 650 nya bostäder per år,
innebärande 20 000 nya bostäder på 30 år. Vi anser att Botkyrkas unika karaktär,
naturområden på sikt hotas av denna byggnadstakt. Livskvaliteten riskerar också att
försämras för nuvarande invånare då trängseln ökas. Dessutom kommer varken
kollektivtrafik, vägtrafik eller parkeringsplatser räcka till i framtiden. Infrastrukturen och
kommunikationerna ligger redan i dag på gränsen till maximal kapacitet. Vi noterar också att
flera kommuner i norra delen av länet tagit sig friheten att lägga sig på en ännu lägre nivå än
vad vi i SD landar på.

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg
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§ 163
Remiss - Välfärdsutredningens slutbetänkande, Kvalitet i
välfärden (SOU 2017:38) (KS/2017:417)
Beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar yttrande daterat 2017-08-02 till
Finansdepartementet som kommunens svar på remiss ”Kvalitet i
välfärden” (SOU 2017:38).
Motivering

Välfärden är ett av Sveriges grundfundament och gör Sverige till det
fantastiska land som det är. Välfärden gör att Svenskar är konkurrenskraftiga i hela världen, att vi är ett av de friskaste befolkningarna och att vi
blir omhändertagna när vi blir äldre.
Våra skattemedel finansierar välfärden och ska inte gå till någonting annat.
Därför är den rödgröna kommunledningen glad över att regeringen går vidare i arbetet med att se till att välfärdens pengar går till välfärd och ingenting annat.
Våra skattemedel ska gå till skola, vård och omsorg för det gör Sverige
starkt, och inte till vinstuttag i företag. Så enkelt är det.
Betänkandet behandlar även de idéburna organisationernas roll. Den
rödgröna kommunledningen vill understryka vikten av att den ideella, icke
vinstdrivna sektorn ges goda möjligheter att bidra till välfärden.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Särskilda yttranden

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

25[38]

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2017-04-09
Ärende 163

Remiss: Välfärdsutredningens slutbetänkande, Kvalitet i
välfärden (SOU 2017:38) (KS/2017:417)

Alliansen i Botkyrka vet att när företag har tillåtits verka i välfärdssektorn har detta tagit
valfriheten till alla. Exempelvis har tillgängligheten till vård ökat med kortade
väntetider och dålig verksamhet och arbetsgivare kan numera väljas bort.
Inom välfärdssektorn är det många kvinnliga företagare som driver företag. Att kunna
välja arbetsgivare inverkar positivt på arbetstagares möjlighet att påverka sin situation
och sin arbetsmiljö. Möjligheten att påverka sin arbetssituation är i sig en faktor som
skapar psykosocial hälsa. Privata företag gör välfärdens yrken mer attraktiva.
I företag är samtidigt vinsten en förutsättning för tryggheten. Säkerställandet av att
företaget inte stagnerar, utan med vinsten som buffert och investeringskapital kan säkra
utveckling och stabilitet. Vetskapen om att vinsten är ett kvitto på en kvalitativt bra och
långsiktigt hållbar verksamhet, som kan bygga en långvarig relation med både personal
och patienter. Förbjuds eller begränsas vinster i vissa av de företag som arbetar inom
välfärdssektorn – enbart ett fåtal sektorer är utpekade – så begränsas både valfriheten
och tryggheten.
Utredningen framhåller att välfärdstjänsterna inte primärt bör drivas av ett vinstintresse
då de inte är vilka tjänster som helst. Man menar att dessa tjänster har en grundläggande
betydelse för medborgarnas liv och hälsa. Någon reell definition av vad som ska ingå i
begreppet välfärdstjänster ges dock inte, då uppdraget enbart har varit att undersöka hur
vinster kan begränsas i tillhandahållandet av tjänster inom skola, vård, omsorg samt
asylboenden.
Denna begränsning är en brist och återkommer i utredningens resonemang om att ”det
bör införas en reglering som syftar till att offentliga medel som är avsedda för
välfärdverksamhet i huvudsak ska användas till den verksamhet medlen är avsedda för”.
Vi menar att alla skattemedel alltid ska användas så effektivt som möjligt.
Styrning av offentligt finansierad verksamhet i välfärdsföretag sker bäst på samma sätt
som för verksamhet som det offentliga driver själv: med tydliga kvalitetskrav,
leverenskrav, öppna jämförelser och självständig granskning från utomstående.
Bättre än den föreslagna vinstbegränsningsmodellen vore därför att införa en reglering
om att den verksamhet som inte klarar av att leverera önskvärd kvalitet inte längre ska
anförtros att utföra offentligt finansierade tjänster. Men inte ens en sådan reglering är
egentligen nödvändig då beställaren/finansiären av välfärdstjänster redan i dag äger
frågan om att utforma sina ersättningssystem.

Sid 1 (2)

Jimmy Baker (M)

Stefan Dayne (KD)

Lars Johansson (L)

Robert Steffens (C)

Sid 2 (2)
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§ 164
IT-tjänstekatalog, IT-prislista och IT-servicenivåer 2018
(SNÖVIT) (KS/2017:411)
Beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer 2018 års IT-prislista med IT-tjänstekatalog
och IT-servicenivåer enligt Bilaga 1, Service Nivå Överenskommelse
Verksamheten och IT (SNÖVIT).
Sammanfattning

Beslut om principer för uppbyggnad av ny tjänstekatalog och prismodell för
IT fattades av kommunstyrelsen 2014-11-10, § 18 (KS/2014:557).
Beslut om process för löpande styrning och årlig revidering av IT-prislista,
IT-tjänstekatalog och IT-servicenivåer fattades av kommunstyrelsen 201601-09, § 18 (KS/2016:803). Service Nivå Överenskommelse mellan Verksamheten och IT (SNÖVIT) revideras och fastställs årligen som en del av
Botkyrka kommuns process för mål och budget och flerårsplan.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-08-15.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

26[38]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-04

§ 165
Utseende av personuppgiftsombud till kommunstyrelsen
(KS/2017:525)
Beslut

1. Kommunstyrelsen utser kommunjurist Maria Utterhall till
personuppgiftsombud till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen ger kanslichef Jakob Etaat rätt att underteckna
anmälan till Datainspektionen.
Ärendet

Den personuppgiftsansvarige, som i detta fall är kommunstyrelsen, är ytterst
ansvarig för att personuppgiftslagen följs och att de registrerade behandlas
på ett korrekt sätt.
Personuppgiftsombudet har till uppgift att kontrollera att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt samt
i enlighet med god sed.
Kommunsekreterare Erika Rönnestig är nuvarande personuppgiftsombud
för kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen istället utser kommunjurist Maria Utterhall som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen, då Erika Rönnestig övergår till en ny tjänst
inom organisationen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-08-23.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 166
Godkännande av studieresa till USA (KS/2017:536)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner studieresa för kultur- och fritidsförvaltningens chef Pernilla Hellman, till New York och Pittsburgh,
USA, 7-14 oktober 2017.
Ärendet

Ledningsgruppen på kultur- och fritidsförvaltningen bestående av Pernilla
Hellman, förvaltningschef, Andreas Dahlgren, administrativ chef, Anja
Dahlstedt, verksamhetschef Bibliotek, Ida Burén, verksamhetschef Kultur,
Ann-Christine Andersson verksamhetschef Ungdom och förening, Maria
Grudin, kvalitetsutvecklare samt Linus Söderling, tillförordnad verksamhetschef Idrott och anläggning, ska 7-14 oktober 2017 delta i en studieresa
till New York och Pittsburgh, USA, i syfte att studera nya innovativa sätt att
arbeta med kultur samt idrott- och fritidsaktiviteter för att möta dagens utmaningar med inkludering, medborgarinflytande och social hållbarhet.
Studieresan ska ha ett tydligt fokus på civilsamhället som skapande kraft,
stadsplanering och social hållbarhet. (Se bilaga 1 – program).
En omvärldsanalys visar att Pittsburgh har ett spännande och nyskapande
arbete med medborgarinflytande och social hållbarhet kopplat till stadsutveckling där man genomgått en större förvandling från stålverksstad som
drabbats hårt av nedläggningar till en innovations -, och kunskapsstad där
både invånare, näringsliv och andra aktörer involverats i förnyelsen. Resan
kommer också att omfatta ett antal förnyelseprojekt i New York, bland
annat ett besök i Bryant Park där man arbetar framgångsrikt med att
involvera civilsamhället för att stärka tryggheten i den offentliga miljön.
Kostnaden för resan är cirka 35 000 kronor per person och täcks av
fortbildningsmedel till förvaltningschefens förfogande inom förvaltningens
budget. Studieresan kommer att dokumenteras i ord och bild och ett frukostseminarium kommer att arrangeras för kunskapsöverföring under vintern
2017/18.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 167
Firmatecknare 2017 - ändring (KS/2016:830)
Beslut

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Kommunstyrelsen bemyndigar mark- och exploateringschef Antonio
Ameijenda, tf förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Sanna Sparr Olivier och kommundirektör Mattias Jansson att var för
sig underteckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och andra
överlåtelse- eller upplåtelseavtal avseende fast egendom.
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6.

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

Mattias Jansson

ekonomichef

Johan Westin

kanslichef

Jakob Etaat

finansansvarig internbanken

Mattias Rensfeldt

ekonomikonsult

Susanna Brenander

tf redovisningschef

Ted Emanuelsson

redovisningsekonom

Jeanette Sätterqvist

ekonomikonsult

Irina Järvinen

ekonomiassistent

Suzana Milosavljevic

ekonomiassistent

Marie Björklund

ekonomiassistent

Lilva Sahin

systemcontroller

Bo Ek

ekonomiassistent

Carina Friborg

controller

Annette Ödalen

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

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 13, ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.
Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid
behov.
Följande ändringar är gjorda sedan tidigare beslut 2017-05-02

Johan Westin har tillträtt som ekonomichef. Krister Stralström har slutat i
Botkyrka kommun och har tagits bort.
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Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen Inga-Lil Segnestam
har slutat i Botkyrka kommun och har ersatts av tillförordnad förvaltningschef Sanna Sparr Olivier.
Redovisningsekonom Johan Dykhoff har slutat i Botkyrka kommun och
har tagits bort.
Redovisningschef Karin Kärnekull Wallqvist har slutat i Botkyrka kommun och ersatts av tf redovisningschef Ted Emanuelsson.
Ekonomiassistent Ildiko Kozak har slutat i Botkyrka kommun och har tagits bort.
Ekonomiassistent Carina Friborg och controller Annette Ödalen har lagts
till.
Ändringar är gjorda under punkterna 1, 2, 3, 5 och 6.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 168
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2017:22)
Beslut

Kommunstyrelsen beviljar avsägelserna och beslutar om följande fyllnadsval:
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Ewa Fährlin (L)
Jens Vollmer (L)
FOLKHÄLSOKOMMITTÉN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Katarina Kristensson (S)
Eva Wedberg (S)
Ärendet
Följande avsägelser har inkommit:

Ewa Fährlin (L), ersättare i arbets- och näringslivsberedningen.
Katarina Kristensson (S), ersättare i folkhälsokommittén.
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§ 169
Anmälningsärenden (KS/2017:110, KS/2017:177,
KS/2017:180, KS/2017:50, KS/2017:502, KS/2017:503,
KS/2017:521, KS/2017:534, KS/2017:95)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 juli 2017, dnr KS/2017:50.
Ekonomisk uppföljning per sista juni – prognoser 2017, dnr KS/2017:95.
Uppföljning i ärendet om skolors brandtekniska utredning, dnr
KS/2017:534.
Rapport från inspektion hos Södertörns överförmyndarnämnd den 5 april
2017, dnr KS/2017:521.
Minnesanteckningar från investeringsrådet 2017-02-22, 2017-04-19 och
2017-06-14, dnr KS/2017:502.
Protokoll från Botkyrka Södra Porten AB 2017-02-23 och 2017-04-24, dnr
KS/2017:503.
Protokoll från AB Vårljus 2017-03-15, 2017-05-02 och 2017-06-21, dnr
KS/2017:177.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2017-06-09, dnr
KS/2017:110.
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2017-06-15, dnr
KS/2017:180.
Protokoll från folkhälsokommittén 2017-06-12.
Protokoll från personalutskottet 2017-06-20.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2017-06-21.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2017-08-30, dnr
KS/2017:53.
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§ 170
Delegationsärenden (KS/2016:633, KS/2016:864,
KS/2016:872, KS/2017:188, KS/2017:21, KS/2017:25,
KS/2017:26, KS/2017:28, KS/2017:282, KS/2017:290,
KS/2017:350, KS/2017:389, KS/2017:394, KS/2017:436,
KS/2017:478, KS/2017:488, KS/2017:500, KS/2017:501,
KS/2017:506, KS/2017:51, KS/2017:94)
Beslut

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 2017-05-01—2017-07-31, dnr KS/2017:51.
Kommunstyrelsens ordförande

Extra bolagsstämma per capsulam – Södertörns Energi AB
(beslut 2017-06-09, dnr KS/2017:389).
Bolagsstämma SYVAB 2017 – val om ombud
(beslut 2017-06-13, dnr KS/2017:394).
Deltagande i ett nationellt arbete med sociala utfallskontrakt i regi med SKL
(beslut 2017-06-20, dnr KS/2017:350).
Uppsägning av medlemskap i Filmpool Stockholm-Mälardalen
(beslut 2017-06-20, dnr KS/2017:436).
Ändring – tjänsteresa till USA
(beslut 2017-06-27, dnr KS/2017:290).
Beslut om att flagga under Stockholm Pride 2017
(beslut 2017-07-26, dnr KS/2017:488).
Kommundirektören

Beslut om julgåva till kommunens medarbetare
(beslut 2017-08-17, dnr KS/2017:94).
Förordnande av tjänsteförrättande kommundirektör från kl. 14.00
2017-09-29—2017-10-03
(beslut 2017-08-23, dnr KS/2017:25).
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Tjänsteförrättande kommundirektören

Tillfälligt förhöjd beloppsgräns för ekonomichefen i egenskap av beslutsattestant
(beslut 2017-06-27, dnr KS/2017:21).
Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-08-14—2017-12-31
(beslut 2017-06-29, dnr KS/2017:25).
Förordnanden av tjänsteförrättande förvaltningschefer samt avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen under sommaren 2017
enligt bilagd lista
(beslut 2017-07-05, dnr KS/2017:25).
Biträdande förvaltningschefen

Beslut om lönetillägg till enhetschef
(beslut 2017-07-10, dnr KS/2017:26).
Kanslichefen

Sörmlandsleden – Ansökan om verksamhets- och skötselbidrag för år 2017
(beslut 2017-07-02, dnr KS/2016:633).
Ekonomichefen

Borgen för Brf Eriksbergs Industrihus
(beslut 2017-07-25, dnr KS/2017:500).
Leasingavtal för kopieringsmaskin
(beslut 2017-07-31, dnr KS/2017:501).
Kommunikationschefen

Förordnande av tjänsteförrättande kommunikationschef
2017-06-26—2017-08-04
(beslut 2017-06-22, dnr KS/2017:25).
Avdelningschefen för samhällsutveckling

Anställning av utredare med inriktning mot statistik vid samhällsutvecklingsavdelningen
(beslut 2017-02-10, dnr KS/2016:864).
Anställning av utvecklingsledare för statistik vid samhällsutvecklingsavdelningen
(beslut 2017-04-27, dnr KS/2017:282).
Anställning av områdesutvecklare i Tullinge
(beslut 2017-05-19, dnr KS/2017:188).
HR-chefen

Förordnande av tjänsteförrättande HR-chef 2017-07-10—2017-08-13
(beslut 2017-06-12, dnr KS/2017:25).
Chefen för löneenheten

Förordnande av tjänsteförrättande chef för löneenheten
2017-06-14—2017-07-07
(beslut 2017-06-12, dnr KS/2017:25).
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Förordnande av tjänsteförrättande chef för löneenheten
2017-07-31—2017-08-18
(beslut 2017-06-12, dnr KS/2017:25).
Upphandlingschefen

Förordnande av tjänsteförrättande upphandlingschef
2017-07-24—2017-08-11
(beslut 2017-07-19, dnr KS/2017:25).
Enhetschefen för kommunarkiv och registratur

Anställning av arkivarie vid enheten för kommunarkiv och registratur
(beslut 2016-10-28, dnr KS/2016:872).
Anställning av utvecklingsledare/arkivarie vid enheten för kommunarkiv
och registratur
(beslut 2017-01-27, dnr KS/2017:478).
Anställning av kommunregistrator/systemförvaltare vid enheten för
kommunarkiv och registratur
(beslut 2017-02-03, dnr KS/2017:28).
Förordnande av tjänsteförrättande enhetschef för kommunarkiv och
registratur 2017-06-22—2017-06-30, 2017-07-20—2017-08-16
(beslut 2017-06-21, dnr KS/2017:25).
Kommunjuristen

Förlikning efter uppsägning av avtal med IT-leverantör angående supporttjänster
(beslut 2017-08-02, dnr KS/2017:506).
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§ 171
Uppsägning av medlemskap i filmpool StockholmMälardalen (KS/2017:389)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige vidimerar kultur- och fritidsnämndens beslut om
uppsägning av kommunens medlemskap i Filmpool StockholmMälardalen ekonomisk förening.
Sammanfattning

Botkyrka kommun har länge satsat på en bred film- och mediaverksamhet
med verksamheter som Xenter i Tumba och filmklustret på Subtopia med
Fanzingo och Filmbasen i spetsen. 2007 beslutade kommunfullmäktige att,
tillsammans med andra aktörer, grunda och inträda som medlem i den ekonomiska föreningen Filmpool Stockholm-Mälardalen i syfte att stärka den
regionala professionella film- och tv-produktionen. Föreningen etablerade i
sin tur Filmpool Stockholm-Mälardalen AB (idag Filmregion StockholmMälardalen AB) inom vilken den operativa verksamheten drivs. Botkyrka
kommun har politisk representation i bägge styrelserna.
I samband med beslut om inträde i Filmregionen formulerades Botkyrka
kommuns syfte med samarbetet, vilket i korthet innebar att det skulle leda
till ökat inflytande och delaktighet hos ungdomar, bättre integration, stärkt
varumärke genom inspelningar i kommunen samt företagsetableringar och
ökad sysselsättning inom relaterade branscher.
2015 tog kommunledningsförvaltningen fram en statusrapport där kommunens åtagande i film- och mediaverksamhet utvärderades. I denna rapport
gör förvaltningen bedömningen att kommunens deltagande i Filmpool och
Filmregion inte har uppfyllt det syfte som förväntades av fullmäktige.
Kommunstyrelsen beslöt då att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att
inleda avtalsförhandlingar med Filmregion för att förtydliga parternas åtaganden. 2016 överfördes uppdraget till kultur- och fritidsnämnden. Kulturoch fritidsförvaltningen har under 2016 förhandlat med Filmregion om ett
samarbetsavtal men bedömer att förhandlingen inte har lett till förutsättningar att infria det syfte kommunfullmäktige ställde upp 2007 för
kommunens filmverksamhet. Det är också förvaltningens bedömning att det
inte är sannolikt att kommunen i närtid kan vinna gehör för sitt syfte och
uppnå önskade effekter.
Förvaltningen föreslår därför ett utträde ur föreningen Filmpool senast per
30 juni 2017 så att kommunen, i enlighet med Filmpoolens stadgar, kan avsluta sitt åtagande i Filmpoolens samlade verksamhet, inklusive Filmregion,
per 31 december 2017.
Då avvisering om utträde ur föreningen behövde ske senast 30 juni 2017
fattade kommunstyrelsens ordförande 2017-07-20 beslut om att avvisera om
utträde. Bedömningen är dock att ärendet ska hanteras av kommunstyrelsen
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och kommunfullmäktige, då kommunfullmäktige godkände medlemskapet
initialt.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-04-24, § 40.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Robert Aslan (S) och Anders Thorén (TUP) yrkar bifall
till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Robert Steffens (C) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
bifall till ordförandeförslaget.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-16.42
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
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Datum: 2017-09-04, bilaga
ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

NEJ

