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§ 106
Godkännande av detaljplan och exploateringsavtal för
Riksten, etapp 4 (KS/2018:299)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för etapp 4 av Riksten friluftsstad.
2. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal med Riksten Friluftsstad AB och genomförandebudget för etapp 4 i Rikstens friluftsstad.
Sammanfattning

Detaljplanen för etapp 4 av Riksten friluftsstad omfattar cirka 350 nya bostäder och en förskola. Exploateringsavtal har träffats med fastighetsägaren
inom planområdet, Riksten Friluftsstad AB. Planen innehåller även en förbindelse mellan planområdet och Pålamalmsvägen.
Ett nytt ramavtal har godkänts under 2017. Huvudförändringen i avtalet är
att kommunen från och med detaljplan 4, har tagit tillbaka ansvar för planering och utbyggnad av allmänna anläggningar liksom den samordning med
ledningsdragande verk som detta innebär.
Planområdet ligger i Tullinges södra del i Rikstens friluftsstad, mellan Pålamalmsvägen och detaljplan för etapp 2, som vunnit laga kraft. Området är
idag inte detaljplanelagt.
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog 2012-08-28, § 183, åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för etapp 4 av Riksten
friluftsstad.
Kommunfullmäktige godkände 2017-06-20, § 138, ett nytt ramavtal med
Riksten Friluftsstad AB avseende utveckling av hela kommundelen.
Detaljplanen ger möjlighet till att bygga drygt 350 nya bostäder, samt en ny
förskola.
I korsningen Pålamalmsvägen/Hanvedens allé anger detaljplanen, för ett
kvarter, möjlighet att uppföra byggnad för centrum/bostäder.
Huvuddelen av marken inom planområdet, Riksten 9:2, ägs av Riksten Friluftsstad AB. En mindre del i den nordöstra delen, Riksten 9:4, ägs av Fortifikationsverket. Ett markbyte ska ske så Riksten Friluftsstad AB ska äga all
kvartersmark inom detaljplanen.
Kommunen ansvarar för utbyggnad av de allmänna anläggningarna. Exploatören betalar för faktisk kostnad för utbyggnad av gator och allmänna platser, samt anläggningsavgifter för VA. Exploatören bekostar detaljplanen i
enlighet med ramavtalet.
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Kommunen kommer att köpa in tomten för förskolan till en kostnad om 3
miljoner kronor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till budget för genomförande av detaljplanen i enlighet med bilaga 5. Kommunens driftkostnader för skötsel av de nya allmänna anläggningarna inom området blir
cirka 640 000 kronor per år. Då kostnaderna för utbyggnad av allmänna
platser täcks av de intäkter som exploatören erlägger i form av gatukostnad,
blir kapitalkostnaden i netto 0 kr.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2018-04-10, § 147.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-13.
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§ 107
Slutrapport av exploateringsprojekt 9165 - Lugnet 26-27
(KS/2018:289)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner slutrapport om exploateringsprojekt
9165 Lugnet 26-27.
Sammanfattning

När Stockholm stad ansökte om planbesked för att omvandla en handelstomt till en tomt med möjlighet att bygga några bostäder på tog vi även med
marken på andra sidan Lugnets väg, för att pröva om ett mindre särskilt boende kunde inrymmas där på den kommunala marken. Målet för projektet
var att skapa 2-6 mindre tomter för bostadsbebyggelse med äganderätt samt
pröva lämpligheten att placera ett särskilt boende på kommunens mark, samt
säkra en långsiktig placering av den återvinningsstation som fanns sedan tidigare inom planområdet. Alla tre målen har uppfyllts även om återvinningsstationens placering tog väldigt lång tid så att vi var tvungna att dela
upp detaljplanen i två planer så att den privata markägaren inte skulle få
vänta onödigt länge. Tidplanen förlängdes med ca 1,5 år p.g.a. svårigheter
att hitta annan placering av återvinningsstationen. Ekonomiskt skulle planarbetet gå med en icke täckt kostnad på ca 275 000 kronor då endast halva
plankostnaden finansierades utifrån. Då vi blev tvungna att dela på detaljplanen blev underskottet 477 000 kronor.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2018-04-10, § 144.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-13.
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§ 108
Slutrapport av exploateringsprojekt 9104 - Triangeltomten
(KS/2018:291)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner slutrapport av exploateringsprojekt
9104 - Triangeltomten.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
2. Kommunstyrelsen avslutar planuppdraget för Triangeltomten.
Sammanfattning

I juni 2012 gav kommunstyrelsen i uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden
att ta fram ett förslag till detaljplan för nya bostäder och verksamheter på
den så kallade Triangeltomten - del av Fittja 17:22.
Detaljplanen syftar till att skapa möjligheter att komplettera och utveckla
stadsdelen Fittja genom nya bostäder och verksamheter. Samtidigt gav
kommunstyrelsen uppdrag åt kommunledningsförvaltningen att förbereda
en markanvisning.
Eftersom det fanns olika önskemål om vad marken skulle användas till,
vård- och omsorgsboende eller bostäder eller både och, så avstannade arbetet med markanvisning och detaljplanen. Under hösten 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om att ta fram en ny detaljplan för Fittja Centrum
med både vård- och omsorgboende, samt ca 300 nya bostäder. Det projektet
prioriterades före triangeltomten.
Eftersom det för närvarande finns stark efterfrågan på att utveckla nya bostäder i Botkyrka med många pågående stora projekt, så har samhällsbyggnadsförvaltningen bedömt det lämpligt att avvakta med att utveckla triangeltomten. Eftersom projektet bidrar med ett mindre antal bostäder föreslås nu
att projektet avslutas.
Budget för detaljplanen var 800 000 kr och skulle finansieras genom försäljning av mark. Det ekonomiska utfallet motsvarar 171 000 kr. Närmare
beskrivning av projektet i siffror finns i bilagda slutrapport och ekonomisk
rapport till tjänsteskrivelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2018-04-10, § 146.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-15.
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§ 109
Slutrapport av exploateringsprojekt 9155 - Rödstuhage
(KS/2018:290)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner slutrapport av exploateringsprojekt
9155 - Rödstuhage.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
2. Kommunstyrelsen avslutar planuppdraget för Rödstuhage.
Sammanfattning

Under 2009 väcktes tre motioner om att utveckla friidrotten vid idrottsplatsen Rödstuhage. I en av motionerna föreslår motionären att kommunen ska
utreda möjligheten att kombinera idrottsplatsen med bostadsbebyggelse.
Frågan behandlades i kommunstyrelsen (KS) 2010-05-03. KS beslutade då
att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan
för Rödstuhage.
Detaljplanearbetets syfte var att se över idrottsplatsen Rödstuhage samt att
pröva om det är möjligt att komplettera skogsområdet intill med bostadsbebyggelse. Eftersom kommunen äger en liten del av byggbar mark i området
var det nödvändigt att få med den fastighetsägare vars mark ligger intill idrottsplatsen för att få till någon bostadsbebyggelse. 2010 ägdes marken av
Crane AB som vid det tillfället inte var intresserad av någon planläggning.
2014 sålde Crane AB marken till Rödstu Hage Projekt AB som inkom med
en planförfrågan och ett nytt projekt Tumba Skog startades. Beslut om planuppdrag och godkännande av ramavtal för Tumba Skog fattades av kommunfullmäktige i november 2014. Uppdraget att ta fram en detaljplan för idrottsplatsen kvarstod. Det visade sig att upprustningen av idrottsplatsen
kunde ske utan ny detaljplan. Upprustning planeras starta under 2018.
Mot bakgrund av ovan föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att uppdraget Rödstuhage avslutas.
Budget för detaljplanen var 800 000 kronor. Det ekonomiska utfallet motsvarar 201 000 kronor. Närmare beskrivning av projektet i siffror finns i bilagd slutrapport och ekonomisk rapport till tjänsteskrivelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2018-04-10, § 145.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-15.
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§ 110
Slutredovisning av projektkonto 6178 - Förskolan Granen
(KS/2017:743)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens slutredovisning av
investeringsprojektkonto 6178 förskolan Granen.
Sammanfattning

Förskolan Granen består av sju avdelningar samt mottagningskök. Förskolan Granen är startskottet för ytterligare 13 förskolor i norra Botkyrka som
är föremål för förnyelse. Förskolans barn var evakuerade i Brunna paviljongerna, som även ska fungera som en evakueringslösning för några av de
13 förskolorna.
Byggnationerna startade i april 2016 och slutbesiktningen utfördes i december 2016. Förskolan öppnade sedan i januari 2017.
Projektet slutredovisades i tekniska nämnden 2017-11-13, § 124. Eftersom
projektets internränta var fel belastad innehöll slutredovisningen en uppskattad internränta. Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-05, § 34, återremittera
ärendet till tekniska nämnden för ytterligare beredning.
Korrekt internränta har nu utretts. Avvikelsen mot budget är 261 690 kronor. För projektet noteras en positiv avvikelse jämfört med budget.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2018-03-12, § 24.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2018-03-08.
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§ 111
Antagande av detaljplan för Rikstens företagspark del 1
och planuppdrag för Rikstens företagspark del 2
(KS/2018:288)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Rikstens företagspark del 1 (36-10) i Tullinge och fastställer budget för genomförandet
till 11 835 000 kronor.
Sammanfattning

Detaljplaneläggningen syftar till att skapa etableringsklar mark för verksamhetsändamål. Området för planprogram från 2005 detaljplaneläggs i två
etapper och del 1 innefattar ungefär 7 ha tomtmark. I samband med planläggningen av del 1 visas ett nytt läge för en uträtad Pålamalmsväg vid infarten till Kronoparksvägen.
Planområdet är beläget i Tullinge, söder om Grödingebanan, norr om Rikstens friluftsstad.
2005 upprättades ett planprogram för hela Rikstens företagspark. 2007 fick
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för
den del av programområdet som ligger öster om Pålamalmsvägen, del 1.
Totalt kan området komma att omfatta omkring 20 ha tomtmark för verksamhetsändamål. Detaljplan för del 1 innehåller ungefär 7 ha tomtmark.
Förslaget till detaljplan för del 1 har senast varit utställt under tiden 30 oktober till 27 november 2017. Inkomna yttranden med kommentarer redovisas i utställningsutlåtandet som bifogas. Efter utställningen har översvämningsrisk vid skyfall utretts och plankartan har kompletterats med bestämmelser om höjdsättning.
All mark inom planområdet ägs av Botkyrka kommun. Kommunens kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar finansieras genom tomtförsäljningen. Projektet belastas av kostnader för markförvärv och kostnader för
byggnation av Rullstensvägen 2008 varför upparbetade kostnader under
planskedet uppgår till ca 38 mkr. Inför genomförande av del 1 och uppstart
av del 2 bör projektet delas i två egna exploateringsprojekt med separat ekonomi.
Genomförandet av del 1 väntas lämna ett överskott om ungefär 12 mkr.
Kommunens kostnader för investeringar i allmän plats uppgår till ca 17,4
mkr. Exploateringen belastas av kostnader om ungefär 19 mkr för ombyggnation av Trafikverkets väg Pålamalmsvägen. Projektet förväntas också behöva ta vissa kostnader för flytt av el och teleledningar.
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Projektet innebär stora investeringskostnader för utbyggnaden av vattenoch avlopp. Dessa kostnader kommer inte att kunna täckas av anslutningsavgifter varför VA-kollektivet kommer att göra ett underskott.
Kostnader för detaljplanearbetet för del 2 av området bedöms uppgå till 3
mkr. Av dessa avser ungefär hälften intern arbetstid och resterade hälft avser
utredningar. Baserat på en geografisk uppdelning och utifrån nytta bör redan
upparbetade och delvis slutredovisade kostnader för byggnation av Rullstensvägen belasta exploateringen i del 2 varför dessa 21, 6 mkr tas upp i
genomförandebudget för del 2. Kostnad om 5 mkr för medfinansiering av
Förbifart Tullinge bör även det utifrån en geografisk uppdelning belasta exploateringen i en kommande genomförandebudget för del 2.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2018-04-10, § 148.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-02.
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§ 112
Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
(KS/2018:292)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente
för samhällsbyggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anse uppdrag 2016-11-24, § 209 punkt
10 slutfört.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav 2016-11-24, § 209 punkt 10 kommunstyrelsen i
uppdrag att i samråd med samhällsbyggnadsnämnden utforma förslag till
reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. Revideringarna ska
syfta till att förtydliga fullmäktiges villkor för förvärv, inlösen, expropriation eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel samt förutsättningar för
upplåtelse av tomträtt, arrende, nyttjanderätt och beslut i ärenden om ändrad
tomträttsavgäld och arrendeavgift. I uppdraget ingår även att se över framtida hantering av intäkter från tomträttsavgälder och exploateringsvinster.
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har nu
gjort en översyn av samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Översynen har
gjorts i enlighet med fullmäktiges uppdrag samt efter förändrad lagstiftning
inom området, däribland reviderad plan- och bygglag.
Vad gäller frågan om framtida hantering av intäkter från tomträttsavgälder
och exploateringsvinster så har ett tillägg om detta gjorts under § 1 i reglementet. Denna fråga hanteras även inom ramen för mål- och budgetprocessen där omslutning samt specificerade intäkter och kostnader särskilt ska redovisas av berörd nämnd.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2018-04-10, § 149.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen redogör
för ärendet i gemensam tjänsteskrivelse 2018-03-08.
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§ 113
Årsredovisning Upplev Botkyrka AB 2017 (KS/2018:149)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Upplev Botkyrka AB:s
styrelse för verksamhetsåret 2017
2. Kommunfullmäktige godkänner Upplev Botkyrka AB:s årsredovisning
för 2017.
Jäv

Inger Ros (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Sammanfattning

Upplev Botkyrka AB har upprättat årsredovisning för 2017. För året 2017
redovisas en vinst på 432 000 kronor (155 tkr, resultat 2016). Revisionen
tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören samt att årsredovisningen för 2017 godkänns.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201804-16.
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§ 114
Årsredovisning AB Botkyrkabyggen 2017 (KS/2018:230)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för AB Botkyrkabyggens
styrelse för verksamhetsåret 2017.
2. Kommunfullmäktige godkänner AB Botkyrkabyggens årsredovisning
för 2017.
Jäv

Kia Hjelte (M), Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) anmäler jäv och
deltar inte i behandlingen av ärendet.
Sammanfattning

AB Botkyrkabyggen har upprättat årsredovisning för 2017. Resultatet efter
bokslutsdispositioner och skatt uppgick 2017 till 125 500 000 kronor (102,3,
resultat 2016) Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
samt att årsredovisningen för 2017 godkänns.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201804-16.
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§ 115
Årsredovisning Hågelbyparken AB 2017 (KS/2018:225)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Hågelbyparken AB:s styrelse för verksamhetsåret 2017
2. Kommunfullmäktige godkänner Hågelbyparken AB:s årsredovisning för
2017.
Jäv

Inger Ros (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Sammanfattning

Hågelbyparken AB har upprättat årsredovisning för 2017. För året 2017 redovisas en vinst på 85 000 kronor (355 000 kr, resultat 2016). Revisionen
tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören samt att årsredovisningen för 2017 godkänns.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201804-16.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-07

§ 116
Årsredovisning Botkyrka Stadsnät AB 2017 (KS/2018:166)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmärktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Botkyrka Stadsnät AB:s
styrelse för verksamhetsåret 2017.
2. Kommunfullmäktige godkänner Botkyrka Stadsnät AB:s årsredovisning
för 2017.
Jäv

Mats Einarsson (V), Stefan Dayne (KD) och Stina Lundgren (M) anmäler
jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Sammanfattning

Botkyrka Stadsnät AB har upprättat årsredovisning för 2017. Årets resultat
uppgick till 3 000 937 kronor och årets vinst till 26 204 768 kronor. Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören samt att årsredovisningen för 2017 godkänns.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201804-16.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-07

§ 117
Årsredovisning Södertörns brandförsvarsförbund 2017
(KS/2018:220)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund och de enskilda förtroendevalda i direktionen beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning under verksamhetsåret 2017.
2. Kommunfullmäktige godkänner Södertörns brandförsvarsförbunds årsredovisning för 2017.
Jäv

Kia Hjelte (M) och Stefan Dayne (KD) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Sammanfattning

Södertörns brandförsvarsförbund har begärt att Botkyrka kommun ska pröva
om styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund beslöt den 16 mars 2018 att
godkänna årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för år 2017. I revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201804-16.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-07

§ 118
Årsredovisning Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem 2017 (KS/2018:231)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och
Salem samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
2. Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundets årsredovisning
för 2017.
Jäv

Mats Einarsson (V) och Robert Aslan (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Sammanfattning

Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem beslöt den 23 mars 2018 att godkänna årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för år 2017. Samordningsförbundet har begärt att Botkyrka
kommun ska pröva om styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201804-16.

16[53]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-07

§ 119
Årsredovisning Mångkulturellt Centrum 2017 (KS/2018:229)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner Mångkulturellt Centrums (MKC)
årsredovisning för 2017.
Jäv

Inger Ros (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Sammanfattning

MKC har upprättat årsredovisning för 2017. Årets ekonomiska resultat är
negativt om 328 133 kronor. Revisionen bedömer att årsredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201804-16.
Särskilt yttrande

Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 2018‐05‐07
Ärende 119 Årsredovisning Mångkulturellt Centrum 2017 (KS/2018:229)
Sverigedemokraterna har under lång tid ansett att mångkulturellt centrum inte skall
finansieras av kommunala eller landstingets medel. Om mångkulturellt centrum fyller den
funktion som majoriteten påstår så bör staten finansiera dess verksamhet. Vi ser det som
mycket olyckligt att trots dessa bidrag visar stiftelsen underskott pg av vad som verkar vara
en uppsägning av en anställd.
Vi kan utläsa av stiftelsens förvaltningsberättelse att målningarna i Fittja var en viktig medial
händelse för mångkulturellt centrum. Sverigedemokraterna hoppas att MKC lärt sig av detta
och inte satsar på projekt som glorifierar den kriminella livsstilen i framtiden. Tidigare har
MKC rapporterat att man har relativt få besökare till verksamheten, Sverigedemokraterna
vill föreslå att kommunen erbjuder MKC en mindre lokal som både sänker verksamhetens
kostnad samt passar bättre för verksamhetens behov.

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-07

§ 120
Aktualiserad klimatstrategi för Botkyrka (KS/2018:140)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar Klimatstrategi för Botkyrka.
2. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att till
senast 2019-12-31 ta fram ett klimatanpassningsprogram.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav i oktober 2016 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till aktualiserad klimatstrategi för kommunen.
Den nuvarande klimatstrategin är från 2009 och innehåller två delar. Den
ena ger riktlinjer för hur vi ska klara vår anpassning till de oundvikliga klimatförändringarna i vår livsmiljö. Den andra delen är en strategi för hur
Botkyrka i fyra steg till senast år 2040 ska vara en plats som fungerar utan
att bidra till klimatförändringarna. Det första steget med en fossilbränslefri
kommunal organisation till 2015 är i princip genomfört.
I arbetet med att se över och aktualisera klimatstrategin ingår en samlad beskrivning av arbetsläget för olika mål och aktiviteter – Nulägesanalys av
Botkyrkas klimatstrategi från år 2009. Den innehåller en sammanfattande
tabell och beskrivande texter i 39 punkter.
Klimat- och planeringsberedningen behandlade ärendet 2018-04-18, § 7.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201802-27.
Yrkanden

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Myrna Person (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilda yttranden

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Stina Lundgren (M), Kia Hjelte (M), Yngve RK Jönsson (M) och Jimmy
Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Protokollsanteckning

Robert Steffens (C) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
bifall till ordförandeförslaget.
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SÄRSKILT YTTRANDE
2018‐05‐07
Ärende 120: Aktualiserad klimatstrategi för Botkyrka
Liberalerna var mycket engagerade i framtagandet av klimatstrategin och tycker fortfarande
att texterna som beskriver problemen med klimatförändringen och dess orsaker är mycket
bra. Vi tycker också fortfarande att det är mycket viktig att vi alla – och då även Botkyrka
kommun – ska göra vårt yttersta för att motverka klimatförändringen.
Men för att en problembeskrivning ska kunna leda till lösningen krävs det även en
målsättning för stegvisa insatser som ska vidtas. Dessa mål bör inte vara lättköpta för att
verkligen göra skillnad – men de bör inte heller vara ouppnåeliga.
I detta fall lyfte företrädarna för den politiska majoriteten in målsättningar som delvis inte
bara var för höga utan även helt omöjliga att kunna förverkligas. Vi har tidigare av detta skäl
inte anslutit oss till den sålunda utformade klimatstrategin.
Nu när det har gått nio år ser vi tyvärr bekräftat vad vi då befarade. Det första målet att den
kommunala organisationen senast år 2015 skulle vara fossilfritt, har nu förklarats ”i princip”
genomfört. Man säger att ”alla kommunens fordon kunde drivas med el, biogas eller HVO
(biodiesel)”. Ett viktigt ord i sammanhanget är ”kunde”, det finns vittnesmål om att det inte
alltid sker.
En mycket viktigare omständighet är att man därmed glider betänkligt på sanningen. Genom
tur och skickliga tjänstemän har man lyckats med bedriften att få tag i dessa nämnda
bränslen, även om det inte går att bedöma om det har varit i tillräcklig mängd. Naturligtvis är
detta en betydande förbättring – men det är helt fel att säga att dessa drivmedel skulle vara
helt ”Fossilbränslefritt”. Vid tillverkningen och transporterna krävs det ändå en hel del fossila
bränslen.
Nästa mål gällde ”Klimatneutral kommunal organisation senast år 2020”. Här är nu förslaget
att skjuta slutåret fem år framåt i tiden, d.v.s. till 2025. Klädsam nog räknar man i detta fall in
de indirekta klimatutsläpp, som man inte gjorde när det gällde drivmedlen i det första
målet.

Det görs nu gällande att organisationens indirekta klimatutsläpp som uppstår genom inköp
av varor och tjänster skulle upphöra om numera 7 år framåt. Men det är lätt att inse att man
även då inte kommer att nå detta mål, eftersom vi på en globaliserat marknad aldrig kan
fullständigt kontrollera hur alla varor och tjänster kommer att tillverka respektive utföras.
Än mera oförståelig är själva ordvalet ”klimatneutral”. Vad menas egentlig med detta? Det
borde innebära att den totala klimatpåverkan från en viss verksamhet eller en produkt är
noll. Men nästan all mänsklig verksamhet innebär ökade utsläpp av växthusgaser. Förr
gjorde det inte så mycket då vi inte var så många människor, men sedan 75 år tillbaka har vi
blivit tre gånger så många människor. Inte nog med detta så har resursanvändningen och
utsläpp av växthusgaser som varje människa förorsakar mångfaldigats.
Det är svårt att förstå hur man kan bortse från dessa grundläggande förhållanden. Nu är en
omtyckt tanke att man skulle kunna ”klimatkompensera” och detta är värdefullt för de som
erbjuder dessa tjänster – men resultatet av detta är tyvärr tveksam. Hoppet står till
utvecklingen av tekniker för negativa utsläpp av växthusgaser, tyvärr har vi än så länge inte
kommit så långt med detta.
Det är för all del inte fel att försöka och glädjas åt hur långt man har kommit – men då borde
målet i sanningens namn beskrivas på ett annat sätt.
Nästa mål är ”fossilbränslefritt Botkyrka år 2030”. Det är helt obegripligt hur man kan tro att
man om 12 år, genom ett kommunalt politiskt beslut, även ska kunna förmå innevånarna
och passerande fordon att dessa ska helt och hållet ska drivas med bränslen som inte är
fossila. Som för det första målet bör de inte heller bär på en fossil ”ryggsäck”.
Det som kommunen gör i praktiken förvärrar tyvärr bara problemen. I ”utredning
infartsparkeringar Tumba och Tullinge” säger man: ”Om utbudet av parkeringsplatser är högt
ökar även efterfrågan.” Med detta vill man hålla tillbaka antalet infartsparkeringsplatser.
Därmed är det många fler som känner sig tvingade att åka med bilen hela vägen – istället för
att åka med pendeltåget.
Det fjärde och sista målet är att Botkyrka senast år 2040 ska vara klimatneutral. Här sägs det
att målet på något mystiskt sätt numera skulle kunna uppfyllas år 2045. Skälet härtill skulle
vara den nya klimatlagen som har satt detta mål för hela Sverige. Nu är det med det som har
sagts ovan, heller inte troligt att ens en lag som Riksdagen har bifallit skulle rå på den krassa
verkligheten.
Men denna övergripande lagstiftning för hela landet kommer även att gälla i Botkyrka.
Därmed behöver egentligen inte Botkyrkas fullmäktige bekräfta gällande lagstiftning. Hur
som helst så har den lagstiftande församlingen för Sverige helt andra möjligheter att kunna
påverka utvecklingen. Man får då bära på förhoppningen att man med beslut på riksnivå i
vart fall kan förbättra situationen.
Lars Johansson (L)

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2018-05-07
Ärende 120 Aktualiserad klimatstrategi (KS/2018:140)
Det finns en hel del intressant att reflektera över i strategin gällande säkrandet av våra
vattentäkter, dricksvattenkvalitet, hantering av dagvattenmängder och hur vi ska hantera
översvämningar etc.
Med tanke på vad som händer kring, samt förs fram i opinionen om såväl Kassmyragropen
som Tumba Skog, undrar vi om kommunen verkligen lever upp till samtliga klimatmål i
strategin?
Mål 18 och 37 står visserligen som ”pågår”, men är detta säkrat i nuläget sett till t.ex. Tumba
Skog, dagvattenhanteringen där och översvämningsrisker kopplat till Tumba-ån? Vad vi
förstår är hela det vattensystemet (från Uttran till Tullingesjön) redan idag tidvis på
översvämningsgränsen.
Mål 21 och 38 ”pågår” de med och går ut på att vi ska stärka skyddet för bl.a. Segersjö
vattentäkt samt säkra vattenförsörjningen. Hur väl fungerar den ambitionen ihop med
Kassmyragropens verksamheter och exploateringen av Tumba Skog? Är detta verkligen helt
säkrat kring Tumba Skog-ärendet? Vår uppfattning är att just frågorna som rör
dagvattenhanteringen och dricksvattnet kommer vi att få anledning att titta närmare på
framgent.

Stina Lundgren
Kia Hjelte
Yngve RK Jönsson
Jimmy Baker

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 2018‐05‐07
Ärende 120 Aktualiserad klimatstrategi för Botkyrka(KS/2018:140)
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som understryker betydelsen av att bevara
naturen – lokalt, regionalt och globalt. Vi betraktar klimatfrågan som en pågående vetenskaplig
diskussion där spännvidden mellan det mest pessimistiska och det mest optimistiska sceneriet är
betydande. Som konservativt, försiktigt parti accepterar vi att pessimisterna kan ha rätt. Vi bör därför
agera därefter inom ramarna för vad som är rimligt.
Det finns goda skäl att reducera Sveriges oljeberoende i vilket fall som helst. Den enskilt viktigaste
åtgärden är att värna Sveriges fossil‐oberoende elproduktion genom att bevara vattenkraften (även i
södra Sverige) och utveckla kärnkraften. God och tillgång på billig, säker el banar väg för fossil‐
oberoende lösningar inom alla sektorer. Det är också positivt om man kan effektivisera
energianvändningen och vi satsar gärna på forskning inom detta område. Med detta sagt skiljer vi oss
ändå åt från andra partier eftersom vi också har det nationella perspektivet. Det är inte rimligt att
Sverige, som står för ungefär en tusendel av de globala utsläppen av växthusgaser (finns lite olika sätt
att räkna på), ska genomföra vilken åtgärd som helst till vilket pris som helst. Sverigedemokraterna
har inga problem med att avvisa dyra, ineffektiva, symboliska åtgärder.
Om svensk industriproduktion flyttar utomlands till regioner där miljöambitionerna är lägre så
exporteras både arbetstillfällen och utsläpp. Man måste se till helheten. Kan vi däremot till en relativt
låg kostnad bidra till att sänka utsläppen utomlands så är det ju intressant. Det spelar nämligen ingen
roll var en utsläppsminskning sker. Sverigedemokraterna avvisar dessutom så kallade sektorsvisa mål
för exempelvis trafiken. De andra partierna har (till en enorm indirekt kostnad, upp till 7‐8 miljarder
per år) drivit att Sverige ska ha extremt hög inblandning av biodrivmedel. Här har vi en annan linje,
som innebär lägre inblandning av biodrivmedel och betydligt lägre kostnader. Vi motsätter oss inte
biogas, eldrift eller vätgasdrift.
Tvärtom tillstyrker vi satsningar här så länge kostnaderna är begränsade. Men vi ställer oss inte
bakom orealistiska mål om att helt fasa ut fossila bränslen till 2030 eftersom det helt enkelt inte är
ett kostnadseffektivt sätt att arbeta på och egentligen inte är särskilt relevant ur ett globalt
perspektiv.

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-07

§ 121
Policy för festlokaler i Botkyrka kommun (KS/2017:766)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar Policy för festlokaler i Botkyrka kommun.
2. Styrdokumentet gäller från och med 1 juni 2018.
Sammanfattning

Botkyrka kommun har genom ärendet KOF/2016:63 antagit Policy för möteslokaler i Botkyrka samt Riktlinjer för möteslokaler i Botkyrka. De nya
styrdokumenten tydliggör att kommunens möteslokaler inte hyrs ut till fester eller liknande evenemang. För att ge medborgarna möjlighet att hyra lokaler för fest och kalas genom kommunens försorg föreslår kultur- och fritidsnämnden att kommunen antar föreliggande Policy för festlokaler i Botkyrka kommun.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2018-04-25, § 30.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-16.
Yrkande

Robert Aslan (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-07

§ 122

Tilläggsäskande för konstgräs på fotbollsplanen i Vallmoparken (KS/2017:418)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämndens tillläggsäskande av investeringsmedel om 400 000 kronor för att anlägga
konstgräs på fotbollsplanen i Vallmoparken. Utökade driftkostnader
hanteras i samband med budgetberedning 2019.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (KD) och (TUP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden biföll 2018-03-26 ett medborgarförslag om att
belägga en fotbollsplan i Vallmoparken med konstgräs (KS/2017:418).
Nämnden gav kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl som underlag till ett tilläggsäskande av investeringsmedel från
kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2018-04-25, § 32.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-20.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP) lämnar ett avslagsyrkande, bilaga.
Stina Lundgren (M) och Stefan Dayne (KD) lämnar ett
avslagsyrkande, bilaga.
Robert Aslan (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilda yttranden

Lars Johansson (L) och Robert Steffens (C) ställer sig bakom Stina Lundgrens (M) och Stefan Daynes (KD) avslagsyrkande i form av ett särskilt yttrande, bilaga.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Ärende 122:

Yrkande
2018-05-07

Tilläggsäskande för konstgräs på fotbollsplanen i Vallmoparken

Vi har i kultur- och fritidsnämnden varit kritiska mot en konstgräsplan på denna plats. Skulle vi ha
haft yrkanderätt i nämnden så hade vi yrkat avslag på ordförandeförslaget och reserverat oss mot
beslutet även där.
Anledningen är att det i närområdet finns såväl mindre som större konstgräsplaner, som
kompletteras av de befintliga bollplanerna med grusunderlag. Dessa ligger inom rimligt avstånd
från den föreslagna platsen och uppfyller därmed behovet av fotbollsplaner inom området. Att
tjänstemännen på kultur- och fritidsförvaltningen resonerar på samma sätt stärker oss i den
uppfattningen.
Vi har även ställt ett antal frågor gällande vem som tar hand om driftskostnaderna och från vilken
budget dessa medel ska hämtas? Vad skulle vi kunna få för pengarna istället?
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
avslå ordförandeförslaget
Anders Thorén (TUP)

YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2018-05-07
Ärende 122

Tilläggsäskande konstgräs Vallmoparken (KS/2017:418)

Vi anser inte att man bör anlägga konstgräs i Vallmoparken och därmed frångå den plan
som finns för konstgräsplaner i Kultur- och fritidsnämnden. Därtill var själva
förvaltningen negativ till medborgarförslaget, liksom oppositionen i nämnden. Det finns
redan flera planer (inkl. konstgräs) inom rimligt gångavstånd från platsen.
Vi ställer oss därför frågande varför just detta medborgarförslag är så prioriterat av den
politiska majoriteten?
Förra året kom det dessutom ut en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet som sa att
konstgräsplaner släpper ut näst mest mikroplaster efter slitage från bildäck. I och med
att detta föreslås anläggas i ett vattenskyddsområde så är det ytterligare en aspekt man
bör titta på, enligt vårt förmenande. Miljöaspekterna av alla våra befintliga och
kommande konstgräsplaner är något som vi skulle vilja att kommunen ser över.
Vi föreslår kommunstyrelsen
att

avslå ordförandeförslaget.

Stina Lundgren (M)

Stefan Dayne (KD)

Vi instämmer i ovan i formen av ett särskilt yttrande,
Lars Johansson (L)

Robert Steffens (C)

Sid 1 (1)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-07

§ 123
Svar på motion - Undersökning gällande extremism i Botkyrkas skolor (SD) (KS/2017:284)
Beslut

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

Samtliga ledamöter för (SD) 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 2017-04-27, §
95 lämnat motionen: Undersökning gällande extremism i Botkyrkas skolor.
Motionärerna anför att radikaliseringen bland unga, särskilt i utanförskapsområden, ökar. Därav bör kommunen genomföra en undersökning bland
kommunens högstadieelever, likt redan genomförd undersökning i skolor i
Göteborg, gällande extremism och radikalisering.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2017-09-05, § 82.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201712-04.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden anser motionen besvarad med hänvisning till att kommunens skolor redan arbetar på ett sådant sätt som regeringens särskilda utredare, SKL och Skolverket föreslår som skolans främsta möjlighet att förebygga extremism. Det vill säga att arbeta på bred front med alla elever i exempelvis värdegrundsarbetet och i samarbete med andra aktörer. Vidare anses föreslagen undersökning inte vara ett ändamålsenligt tillvägagångssätt
för att förebygga våldsbejakande extremism. Därav bedömer förvaltningen
att föreslagen undersökning inte bör genomföras.
Motivering

Vi bedömer att kommunens arbete mot extremism och radikalisering i skolorna är ändamålsenlig och följer vad som stipuleras i skollagen. Såväl
Skolverket som SKL betonar att kunskap och förebyggande arbete vad gäller värderingar är det bästa sättet att motverka våldsbejakande extremism. I
Botkyrkas skolor är detta värdegrundsarbete ständigt pågående. Vidare arbetar flera skolor och förskolor med Mentors in Violence Prevention (MVP)
och Tåget som visserligen inte riktar sig specifikt mot extremism och radikalisering, men som ämnar motverka alla former av våld.
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Mot bakgrund av detta arbete anser utbildningsförvaltningen att en undersökning av sympatier för extrema grupper inte är en bra väg framåt och att
en sådan därmed inte bör genomföras. Vidare har kommunledningsförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en policy och riktlinjer
för arbetet mot våldsbejakande extremism.
Kommunstyrelsen tog beslut om dessa riktlinjer i oktober förra året och där
tydliggörs också kommunens förhållningssätt samt prioriterade arbetsområden. I riktlinjerna framgår också följande: "En kartläggning av hur olika extremistgrupper riktar sin rekrytering mot unga kvinnor respektive unga män
kommer att genomföras och information kommer att spridas till skolan, fritidsgårdar, föräldrar etc. Arbetet genomförs som ett led i att motverka att
unga ansluter sig till extremistiska grupper."
I riktlinjerna beskrivs också skolan som en central arena och utbildningsförvaltningen kommer därmed ha en viktig roll i det fortsatta arbetet.
Yrkanden

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot bifallsyrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 124
Svar på motion - Tillsätt en arbetsmiljösamordnare i Botkyrka kommun (KD) (KS/2016:425)
Beslut

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

Stefan Dayne (KD), Aram El Khoury (KD) och Yusuf Aydin (KD) har i en
motion till kommunfullmäktige 2016-05-26, föreslagit att Botkyrka kommun ska tillsätta en arbetsmiljösamordnare.
Motionärerna föreslår:
– att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna
för kommunen att tillsätta en arbetsmiljösamordnare som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågor och uppföljning.
Sammanfattning

Vid HR-enheten vid kommunledningsförvaltningen finns redan en HRutvecklarfunktion med ansvar för arbetsmiljöområdet. Inom HR-enheten
finns därtill ytterligare HR-utvecklare med uttalat medansvar för detta område, vilket gör att HR-enheten över tid kan kraftsamla kring arbetsmiljöområdet.
Personalutskottet behandlade ärendet 2016-11-28, § 24.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201611-02.
Särskilt yttrande

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

Kommunstyrelsen

Ärende 124: Svar på motion – Tillsätt en miljösamordnare i Botkyrka kommun (KD)
(KS/2016:425)
Vi kristdemokrater anser att det är glädjande att man inom HR-enheten har börjat arbeta mer
med denna fråga efter att vi lämnat vår motion om arbetsmiljösamordnare. Detta då
sjukfrånvaron ökat allt mer, speciellt inom vissa grupper. Mår kommunens anställda bra, så
kommer också kommunens verksamheter fungera bättre.
Det är viktigt att samordningen inom arbetsmiljöområdet sker övergripande över alla
förvaltningar och verksamheter och se till att arbeta med uppföljning så att arbetsmiljöpolicyn
och andra styrlinjer efterlevs samt att de verktyg, kunskaper och annat stöd som finns kommer
kommunens anställda till del.
Tumba 2018-05-07
Stefan Dayne (kd)
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§ 125
Svar på motion - En intern, oberoende, juridisk enhet (M)
(KS/2015:262)
Beslut

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

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

Jimmy Baker (M), Yngve RK Jönsson (M) och Carl Baker (M) inkom 201503-26, § 48, med motionen ”En intern, oberoende, juridisk enhet” till kommunfullmäktige. Motionärerna anför dels att det är anmärkningsvärt att
upphandlings- och säkerhetsfunktionen utgör egna enheter inom kommunledningsförvaltningen (KLF) medan juristfunktionen är placerad under
kommunkansliet. Motionärerna ifrågasätter lämpligheten att placera kommunens jurister långt ned i den kommunala organisationen och därför bör
juridikfunktionen utgöra en egen autonom enhet.
Vidare föreslår motionärerna att juristfunktionen anslagsfinansieras. Likt de
kommunala revisorerna föreslås att juristfunktionen disponerar över ett fast
årligt anslag som ska användas på bästa sätt. Enheten föreslås granskas av
kommunens revisorer som om den vore en egen förvaltning samt att funktionen ska redovisa sitt arbete genom att inlämna både ett årsbokslut och ett
tertialbokslut, i form av ett juridiskt bokslut. Genom detta bokslut kan förtroendevalda ta del av antal ärenden, vilken sorts ärenden, grad av resursutnyttjande med mera.
Föreslagen organisering bedöms av motionärerna medföra att juristfunktionen renodlas och att enheten därmed kan nyttjas av alla förvaltningar på
ett bättre sätt. Det vill säga att chefer inom KLF och politiker inte kan nyttja
den juridiska funktionen efter ”eget behag”.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201801-11.
Motivering

För att kunna bedriva en rättssäker verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och andra bestämmelser är det viktigt att juridisk kompetens finns
tillgänglig i hela förvaltningsorganisationen. Den pågående övergången till
en processorienterad organisation syftar bland annat till att säkra detta.
Att, som motionärerna föreslår, isolera juridikfunktionen från övrig förvaltningsorganisation i en separat enhet för att göra den ”oberoende”, skulle stå
i strid mot den organisationsmodell som kommunen beslutat om.
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Yrkanden

Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot bifallsyrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 126
Svar på motion - Öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna (L) (KS/2016:734)
Beslut

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

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

Lars Johansson (L) och Stig Bjernerup (L) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-10-27, § 206, lämnat motionen: Öka effektiviteten i de
kommunala verksamheterna. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige
uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för ett
omfattande effektiviseringsarbete av den kommunala verksamheten i
Botkyrka och att utredningen ska föreslå effektiviseringar som kan
genomföras på ett sätt så att välfärden bibehålls och utvecklas.
Motionärerna menar att det finns goda skäl att vara orolig för kommunernas
ekonomi. Den påtalade oron hänförs till att kommunernas åtagande växer
vad gäller flyktingmottagande och förändrade demografiska förutsättningar.
Flertalet rapporter påvisar kommande underskott i kommunernas ekonomi
som ska botas med hjälp av skattehöjningar, menar motionärerna.
Motionärerna påtalar att det finns andra åtgärder att vidta för att hantera
dessa farhågor, vilka även ska leda till ökad effektivitet i den kommunala
organisationen.
I ESO-rapporten påvisas att 20 miljarder kronor försvinner på grund av ren
ineffektivitet inom områdena skola och äldreomsorg. Den genomsnittliga
effektiviteten i Sveriges kommuner ligger runt 80 procent i grundskolan och
70-75 procent i gymnasieskolan och äldreomsorgen. Således finns utrymme
för effektiviseringsåtgärder som även leder till att ekonomiska medel
frigörs, vilka kan användas till att trygga och utveckla välfärden utan reella
skattehöjningar.
Med anledning av framkomna slutsatser kring effektivitetsgraden inom
skol- och äldreomsorgsverksamheten (rikssnittet), bör effektiviseringspotentialen uppgå till 200 miljoner kronor i Botkyrka. Därför föreslås att kommunledningsförvaltningen utreder förutsättningarna för ett omfattande effektiviseringsarbete som kan genomföras på ett sätt så att välfärden bibehålls och utvecklas. Motionärerna menar även att en åtgärd som också borde
diskuteras är att slå samman kultur- och fritidsnämnden med utbildningsnämnden.
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201802-12.
Motivering

För den rödgröna kommunledningen är det av yttersta vikt att Botkyrkabornas skattepengar används effektivt och används för att stärka Botkyrka. Genom att ha ett kontinuerligt arbete där man vänder på varje krona, ser på arbetsmetoder och utvärderar sitt arbete kan man hitta smarta metoder där
både arbetssätt och kvalité blir bättre för Botkyrkaborna, samtidigt som
pengarna räcker till mer saker.
En kommun är aldrig färdigutvecklad. Med det i bakhuvudet påbörjade den
rödgröna kommunledningen ett rigoröst arbete för att hitta smarta effektiviseringar och på så sätt frigöra två procent av kommunens budget.
Ett uppdrag lades i budget för 2017, och som upprepades i budget 2018:
Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt och därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest. Nämnderna har i de
preliminära budgetramarna för åren 2019 - 2021 fått en reducerad ram med
två procent per år. Nämnderna får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag
till möjliga åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar och/eller intäkterna ökar. Syftet
är både att vara en så effektiv kommunal organisation som möjligt, samtidigt som ekonomiskt utrymme skapas för prioriterade satsningar. För att
hitta verkliga effektiviseringar måste arbetet ske mellan nämnder. Arbetet
med att ta fram nämndernas förslag till åtgärder per år ska därför ske
nämndöverskridande utifrån respektive medborgarprocess och processen effektiv organisation. Åtgärdernas effekter redovisas med del- och helårseffekter. En första redovisning till kommunstyrelsen görs vid samma tidpunkt
som delårsrapport 1 och en slutlig i samband med delårsrapport 2.
Med det arbetet som gjordes 2017 kunde den rödgröna kommunledningen
prioritera satsningar på skolan och omsorgen.
Yrkanden

Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen.
Särskilt yttrande

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

Robert Steffens (C) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
bifall till motionen.
Anders Thorén (TUP) anför till protokollet:
Vi yrkar bifall till motionen och vill ta till protokollet att vi inte stödjer hopslagningen av kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden.
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Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget mot bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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2018‐05‐07
Särskilt yttrande
Ärende 126: Svar på Motion – Öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna (L)
Om jag hade haft yrkanderätt hade jag yrkat:
bifall till motionen
Motivering
En organisation får aldrig vara färdigutvecklad utan måste ständigt vara utsatt för
förändringstryck. Botkyrka kommun är därvidlag inget undantag.
Verksamheten kan inte bara instinktivt växa år från år. Istället måste ett ständigt
effektiviseringsarbete och förändringsarbetet finnas i bakhuvudet hos så väl de anställda
som hos politikerna. Vi tycker att det är bra att kommunen lagt ett effektiviseringskrav på
två procent per år på alla förvaltningar. Men mycket mer skulle kunna göras.
Som vi skriver i motionen finns det en långsiktig effektiviseringspotential på ca 200 miljoner
kronor i Botkyrka kommun enligt den ESO‐rapport som kom hösten 2016.
Effektiviseringar kan göras med två syften. Dels att inte behöva uttaget av skatter från
medborgarna. På sikt kan skatten till och med sänkas om effektiviseringsarbetet genomförs
rätt. Det andra syftet är att frigöra resurser till att användas på det allra viktigast nämligen
att ge god omsorg och utbildning till kommuninvånarna.
Det finns mycket att vinna på att arbeta på ett annat sätt än det vanliga. Liberalerna vill peka
på att digitalisering kommer att innebära att resurser frigörs, om den genomförs på rätt sätt,
som kan användas inom kärnverksamheten. Det samma gäller centralisering av vissa
funktioner t ex HR, IT och ekonomifunktioner. Mot den bakgrunden borde motionen bifallas.
Lars Johansson (L)
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§ 127
Uppdrag - Utforma riktlinjer som omöjliggör uthyrning av
lokaler till konfessionella friskolor i Botkyrka kommun
(KS/2018:269)
Beslut

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att utforma riktlinjer
för uthyrning av lokaler som omöjliggör uthyrning till konfessionella
friskolor, i enlighet med nämndinitiativ väckt av utbildningsnämnden.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (MP), (TUP) och (KD) reserverar sig mot beslutet
till förmån för egna yrkanden.
Deltar ej

Samtliga ledamöter för (M) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning

Religiösa/konfessionella friskolor bör förbjudas att hyra lokaler av Botkyrka
kommun för att på så sätt omöjliggöra vidare etablering av fristående religiösa skolor i Botkyrka kommun.
Genom lämnat ordförandeförslag vid utbildningsnämndens sammanträde
2018-04-10, § 35, föreslår utbildningsnämndens ordförande att utbildningsnämnden via nämndinitiativrätten (KL 1991:900, 23 §) beslutar att väcka ett
nämndinitiativ i kommunfullmäktige.
Motivering

Skolan ska fokusera på kunskapsutveckling, inte religiös utövning. Religiösa/konfessionella friskolor riskerar att förvärra segregationen och minska
elevernas möjlighet till integration och kunskapsutveckling. Den politiska
ledningen i Botkyrka kommun har länge arbetat mot etableringen av religiösa friskolor, men har på grund av den fria etableringsrätten för friskolor
inte kunnat hindra framkomsten av sådana skolor i kommunen.
I väntan på skärpt lagstiftning föreslås därför att Botkyrka kommunfullmäktige tar saken i egna händer och likt det förslag som Stockholms stad har
lagt fram som förbjuder religiösa/konfessionella friskolor från att hyra lokaler ur kommunens fastighetsbestånd.
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Yrkanden

Stefan Dayne (KD) lämnar ett avslagsyrkande, bilaga.
Anders Thorén (TUP) lämnar ett avslagsyrkande, bilaga.
Ali Khalil (MP) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Östen Granberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

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

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Yrkande

Kommunstyrelsen

Ärende 127: Uppdrag - Utforma riktlinjer som omöjliggör uthyrning av
lokaler till konfessionella friskolor i Botkyrka kommun (KS/2018:269)
Kristdemokraterna är starkt kritiska mot nämndinitiativet gällande att konfessionella skolor bör
förbjudas att hyra kommunala lokaler, i syfte att omöjliggöra vidare etablering av konfessionella
friskolor i Botkyrka kommun. Vi vill istället se en lagändring som gör att man ska kunna stänga
skolor som inte fungerar bra, både kommunala och privata alternativ.
Vi anser inte att detta är det stora problemet i svensk skola och vad vi främst behöver fokusera
oss på. Vi har idag allt för många elever som inte klarar kunskapsmålen, hamnar efter och inte har
gymnasiebehörighet. Vi har problem med våld och kränkningar i skolmiljön mot både elever och
lärare. Vi har svårt att rekrytera och behålla behöriga lärare m.m.
Att ta missförhållanden på en skola som intäkt för att generellt motarbeta etablering av
konfessionella skolor är att ägna sig åt kollektiv bestraffning. Men där det finns problem vill vi
givetvis se tillsyn, konkreta åtgärder och uppföljning samt möjlighet att stänga skolor som inte
lever upp till svensk lagstiftning.
Vi anser att detta är ett förhastat beslut och att man istället bör verka för ökad tillsyn från
Skolinspektionen som bättre säkerställer att de nationella läroplanerna och kursplanerna tillämpas
och verka för en lagändring som skapar större befogenhet att kunna stänga de skolor som avviker
från svensk lagstiftning.
Det finns bra konfessionella skolor som skapar en skolmiljö som passar bättre än den
kommunala skolan för många. Den valfriheten vill vi värna.
Med anledning av ovan föreslår vi kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att avslå ordförandeförslaget
Stefan Dayne (kd)

2018-05-07

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Ärende 127:

Yrkande
2018-05-07

Uppdrag – Utforma riktlinjer som omöjliggör uthyrning av lokaler
till konfessionella friskolor i Botkyrka kommun

Alla skolor i Sverige, med eller utan konfessionell inriktning, skall efterfölja svensk lagstiftning.
Det finns tydliga sanktionsmöjligheter mot skolor som inte efterföljer gällande lagstiftning.
I kommunala skolor utgår man ifrån det sekulära samhället och religion behandlas som vilket ämne
som helst. Botkyrka kommun väljer givetvis vem man vill hyra ut lokaler till. Men förutsatt att de
kontroller som Skolinspektion är ansvariga för, fungerar och upprätthålls, bör religiösa friskolor få
hyra kommunens lokaler på samma villkor som andra.
Att vägra hyra ut till religiösa friskolor rimmar dåligt med ambitionen om likabehandling. Istället
för att döma ut alla religiösa skolor bör diskussionen handla om huruvida Skolinspektionen har
tillräckliga resurser att utföra sitt uppdrag.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
avslå ordförandeförslaget
Anders Thorén (TUP)

2018‐05‐07
Särskilt yttrande
Ärende 127: Uppdrag – utforma riktlinjer som omöjliggör uthyrning av lokaler till
konfessionella friskolor i Botkyrka kommun
Om jag hade haft yrkanderätt hade jag yrkat:
Avslag på ordförandeförslaget
Motivering
Frågan om konfessionella friskolor är komplex. Å ena sidan ska vi bejaka friskolor men å
andra sidan så ska skolan hållas fri från religiösa ställningstaganden. Liberalernas åsikt när
det gäller konfessionella friskolor är att vi vill se ett förbud för nyetablering men de skolor
som finns idag ska få finnas kvar.
Ordförandeförslaget vill att riktlinjer ska tas fram som förbjuder uthyrning av kommunala
lokaler till konfessionella friskolor. Liberalerna motsätter sig detta förslag. Vi anser att
kommunen är inne på en farlig väg om man inför ett sådant förbud. Vad är nästa steg? Är
det något annat som ska förbjudas då. Dessutom kan man runda förbudet om man stöper
om en skola och säger att den drivs som en kulturförening istället.
Den bästa vägen att skapa en rättvisa och likabehandling av de friskolor som finns är att den
statliga skolinspektionen ges mer resurser som gör att en oberoende och religionsfri
undervisning kan garanteras.
Lars Johansson (L)
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§ 128
Inrättande av våldspreventivt center i Botkyrka kommun
(KS/2018:277)
Beslut

1. Botkyrka kommun inrättar i enlighet med förvaltningens förslag ett
våldspreventivt center för samverkan mellan Botkyrka kommun och lokalpolisområde Botkyrka.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att i samråd
med socialförvaltningen sammanställa ansökan för stadsbidraget.
Sammanfattning

Botkyrka kommun har sedan 2013 drivit ett långsiktigt och strukturerat
våldsförebyggande arbete i samverkan mellan i första hand socialtjänst,
skola, polis och räddningstjänst. Sedan 2016 har även kommunens stödprocess säkerhet och trygghet involverats i arbetet då arbetets grundprinciper är
relevanta och viktiga för utvecklingen av säkerhet och trygghet för kommunen som organisationen likväl som kommunen som plats.
Det finns idag en efterfrågan på vidareutveckling av det våldsförebyggande
arbetet inom Botkyrka. Tillvägagångssättet och samverkan har lagt sig i
framkant på en lokal, regional och nationell nivå. Erfarenheterna och kunskapen hittills visar att det är utmaningarna med våld som kräver tvärsektoriell samverkan och det våldsförebyggande arbetet har lyckats samordna det
både strategiskt och operativt. Den samverkan som finns kan även utvecklas
för:








Att motverka brottsligheten
Att öka förtroende för rättsprocessen
Att öka den normkreativa toleransen och öka tryggheten i lokalområdena
Att lyfta skolorna och elevernas resultat
Att stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen
Att stärka demokratin och stödja det civila samhället
Att ge en samordnad plattform för kommunens unga som viktiga framtida ledare för en positiv samhällsutveckling.

För att åstadkomma detta föreslås att kommunen inrättar ett våldspreventivt
center med gemensam ledning av kommun och polis. Centret omfattar tre
kluster;
Operativt – Kriminalitet och våld
Generellt – Våldsförebyggande MVP/TÅGET
Kunskapsutveckling – Kunskapscenter.
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Yrkande

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 129
Beslut om kommunala bolags verksamhet 2017 varit förenlig med det fastställda ändamålet och inom de kommunala
befogenheterna (KS/2018:256)
Beslut

1. Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten som AB Botkyrkabyggen,
Hågelbyparken AB, Upplev Botkyrka AB, Botkyrka Stadsnät AB, SRV,
Vårljus AB, Stockholmsregionen Försäkring AB och Södertörns energi
AB har bedrivit under föregående kalenderår, 2017, får anses ha varit
förenlig med det fastställda ändamålet för respektive bolag och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen (2017:725), KL, ha uppsikt
över övriga nämnder, de kommunala bolagen och de kommunalförbund som
kommunen är medlem i. Uppsikten utgör förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna leda och samordna kommunens angelägenheter och för det
fall detta inte fungerar tillse att frågan behandlas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen ska övervaka den ekonomiska förvaltningen, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett
ändamålsenligt sätt.
För att uppnå en effektiv uppsikt över bolagen kan kommunen utnyttja följande verktyg;







Företagspolicy
Bolagsordning
Ägardirektiv
Sammanställd redovisning
Löpande uppföljning
Samordnad revision

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201804-16.
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§ 130
Kommunstyrelsens månadsuppföljning per mars 2018
(KS/2018:279)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen och noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsens driftbudget för 2018 uppgår till 306,7 mnkr. Utöver det
har kommunstyrelsen fått ett budgettillägg motsvarande 1,8 mnkr. Tillägget
avser förstärkning av kommunens säkerhetsfunktion och inrättande av tjänstepersoner i beredskap (KS/2017:785).
Kommunstyrelsens driftbudget delas in i fyra verksamhetsområden (sedan
januari 2018); politisk verksamhet, kommunledningsförvaltningen, avgifter,
bidrag, ersättningar samt kommunövergripande.
Det ekonomiska resultatet för perioden januari till mars uppvisar totalt sett
ett mindre överskott med 0,3 mnkr. Att resultatet är i nivå med budget beror
på att IT-verksamheten redovisar ett underskott med drygt 4 mnkr. Underskottet är kopplat till ännu ej inkomna intäkter och kommer att balanseras
under året. Vid exkludering av IT-verksamheten redovisar kommunstyrelsen
ett överskott med 4,7 mnkr. Överskottet härleds främst till utgiftsområdena
avgifter, bidrag och ersättningar samt kommunövergripande. Orsakerna till
överskotten är att kostnaderna för årets tre första månader varit lägre än
budgeterat för perioden men förväntas öka resterande delen av året. Kommunstyrelsen prognostiserar ett helårsresultat i nivå med budget.

Utgiftsområde, tkr

Budget

Utfall

Avvikelse

Budget

Prognos

Avvikelse

mar‐18

mar‐18

utfall‐budget

2018

2018

prognos‐budget

Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad

Politisk verksamhet

Nettokostnad

‐7 294

‐6 903

390

‐29 175

‐29 175

0

Kommunledningsförvaltningen

‐41 169

‐46 444

‐5 275

‐164 676

‐164 676

0

Avgifter, bidrag och ersättningar

‐26 364

‐23 122

3 242

‐105 454

‐105 454

0

‐2 300

‐395

1 905

‐9 200

‐9 200

0

‐77 126

‐76 865

262

‐308 505

‐308 505

0

Kommunövergripande
Totalt kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 21,3 mnkr.
Årliga investeringar, tkr
Inventarier, årligen
IT‐infrastrukturinvesteringar
IT‐infrastrukturreinvesteringar
Digitalisering
Summa

Budget 2018
‐300
‐6 000
‐2 500
‐2 000
‐10 800

Utfall period
0
0
‐1 730
0
‐1 730

Återstår av budget
300
6 000
770
2 000
9 070

Årsprognos
‐300
‐6 000
‐2 500
‐2 000
‐10 800

Fleråriga investeringar, tkr
Nytt personalsystem
Dokumentärendehant.syst.
Nytt affärssystem
Summa

Budget 2018
‐2 750
‐5 698
‐2 036
‐10 484

Utfall period
0
‐13
0
‐13

Återstår av budget
2 750
5 685
2 036
10 471

Årsprognos
‐2 750
‐50
‐2 036
‐4 836
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Investeringsutgifterna uppgår i mars 2018 sammantaget till 1,7 mnkr. Prognosen för helåret är att investeringsutgifterna kommer att understiga budgeten med 5,6 mnkr. Den främsta orsaken till underutnyttjandet härrörs till
dokument- och ärendehanteringssystemet (inklusive e-arkiv) och beror dels
på förskjutning i tidplan, dels på ett nytt inriktningsbeslut för projektet från
november 2017. Det nya beslutet innebär köp av tjänst istället för produktlicenser, vilket betyder en förflyttning av en del utgifter från investering till
drift. Driftkostnaderna väntas uppkomma år 2019.
Det råder fortsatt osäkerhet kring implementeringen av nytt personalsystem
och därmed även kring prognosen för investeringsprojektet. Nuvarande leverantör har begärt prövningstillstånd i kammarrätten varför implementeringen ännu inte kunnat påbörjas. Det råder även en stor osäkerhet kring arbetet med och prognosen av nytt affärssystem där mycket är beroende av
vad resultatet i den gjorda förstudien kommer att visa. Övriga investeringar
beräknas för tillfället gå enligt plan. En närmare analys kommer att göras till
delårsrapport 1 2018.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201804-18.
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§ 131
Antagande av principer för digital samverkan i Stockholms
län (KS/2018:5)
Beslut

1. Kommunstyrelsen antar Principer för digital samverkan i Stockholms
län.
Sammanfattning

Syftet med Principer för digital samverkan är att vara den centrala och gemensamma grunden för digital samverkan mellan aktörerna i Storsthlm och
även för berörda privata aktörer. De nya principerna har tagits fram under
2017 och ersätter tidigare 16 principer för samverkan (2010).
De nya principerna har delats upp i två delar, där grundprinciperna vänder
sig till kommunens beslutsfattare, medan arkitekturprinciperna riktar sig till
IT-chefer och andra beslutsfattare för IT.
Grundprinciperna, vars syfte är att vara långsiktigt vägledande för kommunledningens ställningstaganden är:
-

Utgå från invånarnas behov
Låt digitala möten ske på användarnas villkor
Upprätthåll rätt nivå på informationssäkerhet och integritet
Delegerat mandat och ansvar
Låt behov och nytta vara styrande

Arkitekturprincipernas syfte är att vara en hjälp vid upphandling och nyoch vidareutveckling av IT-stöd, för att främja digital samverkan och att informationsdelning kan ske på ett säkert sätt.
Arkitekturprinciperna är:
- Ledningens delaktighet och engagemang i informationssäkerhetsarbetet
- Ett aktivt arbete med federation och tillit
- Tillämpning av gemensamma begrepp och informationsstrukturer
- Tillgängliggöra öppna data
- Hämta information vid källan
- Använda teknikoberoende standarder
- Säkerställa digitala tjänsters tillgänglighet
De mest prioriterade arkitekturprinciperna är informationsdelning, federation och tillit.
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Botkyrkas ställningstagande

Kommunledningsförvaltningen ser Storsthlms gemensamma principer för
digital samverkan som en förutsättning för den fortsatta digitaliseringen,
med fokus på förmågan att kunna samverka över organisationsgränserna.
De gemensamma principerna ger en tydlig inriktning för området Digital Infrastruktur i Botkyrkas Strategi för digitalisering.
Kommunledningsförvaltningen noterar den angivna kommande anpassningen till nationella principer, vilket höjer ambitionsnivån från regionen till en
nationell nivå, såsom också anförts i utredningen Reboot – Omstart för den
digitala förvaltningen (SOU 2017:114).
Kommunledningsförvaltningen noterar vidare att i den pågående etableringen av Inera/Sveriges kommuner och landstings nya roll ingår ett långtgående standardiseringsarbete för att möjliggöra digital samverkan. Effekterna
av detta behöver hanteras i sammanhanget.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ett införande av principerna
kommer att medföra krav på kommunerna i Storsthlm, inklusive investeringar, vilket vi ytterligare kommer att behöva utreda och planera för, men
att det också troligen blir än dyrare att stå utanför.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201804-05.
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§ 132
Södertörnskommunernas yttrande angående Förslag till
handlingsplan för godstrafik i Stockholm stad
(KS/2018:213)
Beslut

1. Kommunstyrelsen antar det Södertörnsgemensamma yttrandet angående
förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholm stad.
Sammanfattning

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) står gemensamt bakom detta remissvar. Kommunerna lämnar vid behov egna kompletterande synpunkter.
Klimat- och planeringsberedningen behandlade ärendet 2018-04-18, § 6.
Det Södertörnsgemensamma remissvaret redogörs i yttrande 2018-04-04.
Särskilt yttrande

Stina Lundgren (M), Stefan Dayne (KD), Lars Johansson (L), Robert Stefffens (C) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
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Remissyttrande godstrafik (KS/2018:213)

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet ställer sig bakom det
gemensamma yttrandet från Södertörnskommunen i ärendet. Men utöver det vill vi att
Botkyrka kommun dessutom anför:
Precis som det skrivs i svaret så är godstransporterna såväl regionala som nationella till
sin karaktär. De kan därmed påverka infrastrukturen i hela regionen. Hamnen i Norvik
är en lokalisering som ökar belastningen på infrastrukturen på Södertörn. I det
gemensamma svaret lyfts detta fram och man nämner RV73, tvärförbindelse Södertörn
och förbifart Stockholm som viktiga delar i godstrafiksystemet.
Vi saknar dock ett resonemang kring väg 225 och dess framtida roll. Vägen är idag i
behov av upprustning och förbättringar. Den berör förutom Botkyrka kommun och
Nynäshamns kommun samt Södertälje kommun. Vi önskar därför att denna vägs
betydelse och behov skickas in som en kompletterande synpunkt från Botkyrka
kommun.

Stina Lundgren (M)

Stefan Dayne (KD)

Lars Johansson (L)

Robert Steffens (C)

Sid 1 (1)
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§ 133
Remissvar - Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall - stöd i fysisk planering
(KS/2018:169)
Beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-04, som kommunens yttrande över ”Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall – stöd i
fysisk planering”
Sammanfattning

Det är positivt att Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland har tagit
fram ”Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall
– stöd i fysisk planering”. Utgångspunkten i rekommendationerna är att
markanvändningen behöver planeras så att bebyggelse inte tar skada av
översvämningar i dagens och i framtidens klimat.
Botkyrka kommuns bedömning är att Länsstyrelserna har fått med många
viktiga delar i rekommendationerna. Just nu är de riktade främst mot kommuner. Då kommuner enskilt inte kan lösa all skyfallsproblematik behöver
rekommendationerna även tydligare riktas mot andra samhällsaktörer med
ansvar för fysisk infrastruktur, såsom staten. Hänvisningen till plan- och
bygglagen kan förtydligas ytterligare. Vad gäller stöd till planeringen på den
övergripande nivån har Botkyrka kommun redan hanterat skyfall i stor utsträckning i enlighet med rekommendationerna.
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-04 som kommunens yttrande över ”Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk planering”
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201804-04.
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§ 134
Ansökan om medel från Kulturrådet för att stärka biblioteksverksamheten i Botkyrka (KS/2018:287)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämndens ansökan om
2 600 000 kronor till Kulturrådet.
Sammanfattning

Kulturrådet har fått regeringens uppdrag att genomföra en treårig satsning
för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. Kommunerna har nu möjlighet att ansöka om medel för denna satsning.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ansöka om totalt 3,7 mkr (1,1 samt
2,6) i två omgångar för att stärka uppsökande satsningar och viss utvidgad
verksamhet inom Botkyrka kommuns bibliotek. Satsningarna ska riktas mot
prioriterade målgrupper i enlighet med Botkyrkas biblioteksplan och gällande verksamhetsmål.
Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning får nämnden själv
besluta om att ansöka om medel upp till 25 prisbasbelopp. Ansökningar
därutöver ska beslutas av kommunstyrelsen. Skulle kommunstyrelsen inte
bevilja kultur- och fritidsnämndens ansökan om 2,6 mkr till Kulturrådet,
drar nämnden tillbaka sin ansökan. Skulle nämnden inte bevilja ansökan om
1,1 mkr drar förvaltningen tillbaka den ansökan.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2018-04-25, § 31.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201804-06.
Yrkande

Robert Aslan (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 135
Regler för betal- och drivmedelskort i Botkyrka kommun
(KS/2018:188)
Beslut

1. Kommunstyrelsen antar föreslagna Regler för användande av betalkort
och drivmedelskort i Botkyrka kommun.
2. Kommunstyrelsen anser uppdraget KS/2011:394 slutfört.
3. Kommunstyrelsen anmodar de nämnder som har verkställighetsförteckningar att införa beslutspunkten gällande tilldelning av drivmedelskort i
sina verkställighetsförteckningar.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav 2012-02-06 kommunledningsförvaltningen och dåvarande serviceförvaltningen i uppdrag att under 2012 ta fram ett förslag på
uppdatering av gällande regelverk (KS/2009:517) för kommunens betalkort
och drivmedelskort. PwC hade dessförinnan på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av kommunens hantering
av betalkort. Kommunledningsförvaltningen kommenterade i en tjänsteskrivelse de förslag till åtgärder som lämnats i rapporten och redovisade vilka
åtgärder som planerades att vidtas. Någon revidering av riktlinjerna för användande av betalkort har dock inte gjorts förrän nu.
I och med den revidering som nu har gjorts har de befintliga reglerna delats
upp i två avsnitt, ett avseende betalkort med kredit från kommunens upphandlade bank och ett avseende drivmedelskort. Anledningen till detta är att
hanteringen av de olika typerna av kort skiljer sig åt på ett flertal punkter.
De reviderade reglerna avseende betalkort från kommunens bank tillåter köp
på internet men innehåller i övrigt inga väsentliga skillnader jämfört med tidigare regler. Anledningen till denna regelförändring är att verksamheterna
har uttryckt ett stort behov av att kunna köpa varor och tjänster på internet.
Dessa köp ska dock av säkerhetsskäl göras med återhållsamhet.
De reviderade reglerna avseende drivmedelskort tillåter närmast överordnad
chef att besluta om tilldelning av kort. Detta ska betraktas som en verkställighetsåtgärd. Ytterligare revideringar är att korten får användas för inköp av
enklare biltillbehör, biltvättar och parkeringsavgifter samt att korten nu
måste ha en kreditgräns.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-20.
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§ 136
Ansökan Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd 2018
(KS/2018:209)
Beslut

1. Kommunstyrelsen bifaller Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syds
ansökan om verksamhetsbidrag för år 2018 med beloppet 220 000 kronor.
2. Kommunstyrelsen villkorar stödet med att Antidiskrimineringsbyrån
Stockholm Syd redovisar hur medlen använts, vilka resultat som uppnåtts samt vilka insatser som särskilt riktat sig till Botkyrka kommun
och dess invånare.
Reservation

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

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd har varit aktiv i Botkyrka kommun sedan år 2005 och drivs av SIOS – samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige. Organisationen erbjuder stöd till personer som upplever
sig utsatta för diskriminering och driver även ett proaktivt arbete genom utbildningsinsatser m.m. inom området.
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd har under senare år tilldelats ett
årligt ekonomiskt stöd från Botkyrka kommun om 300 000 kronor för sin
verksamhet. Byrån ansökte under 2017 om ett stöd på 240 000 kronor som
man fick beviljat från kommunen.
Byrån har nu inkommit med en ansökan om fortsatt stöd under år 2018 (se
bilagor). Ansökan för 2018 är på 220 000 kronor, dvs något lägre än föregående år. Detta med anledning av att man säkrat annan finansiering i det proaktiva arbetet.
Demokratiberedningen behandlade ärendet 2018-04-26, § 12.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-26.
Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
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Protokollsanteckning

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

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 137
Val av ombud till Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma
2018 (KS/2018:182)
Beslut

1. Kommunstyrelsen utser Niklas Gladh (MP) till kommunens röstombud
vid Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma 2018-05-16.
Sammanfattning

Förbundet bedriver miljöövervakning av Mälaren och tar i samband med
detta fram underlagsmaterial om tillståndet i vattenmiljön och redovisar miljöövervakningens resultat på sådant sätt att det blir till nytta i medlemmarnas löpande verksamhet.
Förbundet fungerar även som forum för samråd och informationsutbyte i
vattenvårdsfrågor. Vidare samverkar förbundet med andra vattenvårdsförbund i syfte att utbyta erfarenheter kring gemensamma frågeställningar.
Förbundet tillgodoser även allmänheten med lättillgänglig information om
Mälaren.
Förbundet består av 22 kommuner, varav Botkyrka är en, fyra länsstyrelser
samt andra organisationer, såsom myndigheter, intresseorganisationer och
andra vattenvårdsförbund.
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§ 138
Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa
och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen (KS/2018:116)
Beslut

1. Kommunstyrelsen antar regler för gallring av allmänna handlingar som
är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen.
2. Reglerna ersätter tidigare fattat beslut, dnr.1999.51 Arkiv.
3. Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att fatta likalydande beslut
avseende antagande av regler för gallring av allmänna handlingar av
ringa och tillfällig betydelse.
Sammanfattning

Tidigare beslut om gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse fattades 1999 (dnr. 1999.51 Arkiv). Detta beslut har nu uppdaterats och förtydligats, bland annat genom regler som på ett tydligare sätt
beskriver vilken typ av information och vilka handlingstyper som kan gallras utifrån beslutet. Det nya beslutet omfattar även gallring av information
som finns på sociala medier.
Informationen som omfattas av detta beslut kan vara av två typer, vilka exemplifieras mer utförligt i de kompletterande reglerna. Handlingar som är av
tillfällig eller ringa betydelse och som upptas i Regel 1 bedöms gallringsbara utan att det medför inskränkning av allmänhetens rätt att ta del av allmän handling, rättskipningens och förvaltningens egna behov av information samt forskningens behov. Reglerna 2 och 3 beskriver samma typ av gallring; överföring av information till ny databärare.
Regel 1
Gallring av handlingar som genom sitt informationsinnehåll är av tillfällig
eller ringa betydelse.
Regel 2
Gallring av information som överförts till ny databärare eller då handling
har ersatts av handling i annat format.
Regel 3
Särskilda bestämmelser kring ersättningsskanning av handlingar.
Reglerna gäller för kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201804-13.
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§ 139
Inrättande av fri entré och parkering vid nationaldags- och
midsommarfirande i Hågelbyparken 2018 (KS/2018:298)
Beslut

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen anmodar Hågelbyparken AB att erbjuda fri entré och
parkering vid nationaldags- och midsommarfirandet i Hågelbyparken
2018.
2. Kostnader för uteblivna intäkter, om 350 000 kronor för bolaget, finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Kommunstyrelsen beslutar att förändringen om gratis inträde till Hågelbyparken ska gälla från och med 2018 och framåt och ska därmed införas i avtalet med bolaget.
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att, i samarbete med Hågelbyparken AB, se över möjligheten att abonnera bussar
som får gå i pendeltrafik mellan exempelvis Hallunda och Tumba C,
med stopp vid Hågelbyparken vid följande dagar: Valborgsmässoafton,
Nationaldagen samt Midsommarafton. Uppdraget ska redovisas senast i
oktober 2018.
Sammanfattning

Hågelbyparken AB är ett av kommunens helägda bolag med uppdrag att
driva och utveckla Hågelbyparken. Hågelbyparken AB driver verksamheten
som omfattar konferens, mat och dryck, kultur- och nöjesevenemang, andra
arrangemang samt uthyrning av lokaler.
I Hågelbyparken anordnas aktiviteter för alla året runt. Bland annat anordnas det årliga nationaldags- och midsommarfirande i parken. Dessa evenemang brukar vara välbesökta och uppskattade av besökarna. För att tillgängliggöra och skapa möjlighet för fler att närvara vid dessa evenemang, föreslås att inrätta fri entré och parkering vid nationaldags- och midsommarfirandet. Denna åtgärd skapar möjlighet för fler botkyrkabor att ta del av firandet. Men det är också ett sätt att locka andra besökare till Hågelby som
kanske inte annars valt att fira nationaldagen och midsommar i Hågelbyparken.
2017 års entréintäkter vid nationaldagsfirandet uppgick till 150 000 kronor
och 200 000 kronor vid midsommarfirandet. I dessa två summor inkluderas
ersättning till en förening för att agera parkeringsvärdar. Om förslaget ska
vara möjligt att realisera behöver kommunstyrelsen tillskjuta medel som
täcker uteblivna intäkter för entré och parkering.
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Förslaget att erbjuda fri entré och parkering vid dessa två tillfällen förväntas
leda till att eventuella förstagångsbesökare också kommer tillbaka och besöker andra evenemang som anordnas i parken. Insatsen anses även vara ett
bra sätt att marknadsföra Hågelbyparken som anläggning och Botkyrka som
plats för både botkyrkabor och utomstående besökare.
Yrkanden

Ebba Östlin (S) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Stina Lundgren (M) och Kia Hjelte (M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Ali Khalil (MP) yrkar bifall till Stina Lundgrens (M) och Kia Hjeltes (M)
tilläggsyrkande.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först reviderat ordförandeförslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med reviderat ordförandeförslag. Därefter ställer ordföranden Stina Lundgrens (M) och Kia Hjeltes (M)
tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
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Tilläggsyrkande

Ärende 139 Inrättande av fri entré Hågelbyparken 2018 (KS/2018:298)
Kommunstyrelsen beslutar att:
Förändringen om gratis inträde till Hågelbyparken ska gälla från och med 2018 och framåt och ska
därmed införas i avtalet med bolaget.
Ebba Östlin (S)

TILLÄGGSYRKANDE
Kommunstyrelsen
2018-05-07
Ärende 139 Inrättande av fri entré Hågelbyparken 2018 (KS/2018:298)
Vi moderater välkomnar att även midsommar och nationaldagen blir avgiftsfria för besökarna,
som till den största delen redan är Botkyrkabor och skattebetalare. Det är ett önskemål vi
regelbundet har hört från medborgarna själva.
Det är vidare rimligt att bolaget kompenseras för sina merkostnader i samband med
arrangemanget. Vi förutsätter att detta läggs till den ordinarie uppdragsersättningen för de
nästföljande åren.
Vi kan dock konstatera att parkeringssituationen vid dessa stora arrangemang inte fungerar
tillräckligt bra. Det finns för få platser och upplägget kring parkens parkeringar bygger in
långa köer. På valborg stod även bilar illegalt längs med hela infarten (i dubbla led) till Lilla
Dalens kyrkogård. Dessutom stod bilar även på Hågelbyleden och på andra ställen.
Vi borde därför uppmuntra att fler tar bussen istället vid stora helgdagar. Bussar borde
abonneras och få gå i skytteltrafik mellan ex. Hallunda C och Tumba C, med stopp vid
Hågelbyparken. Detta bör givetvis vara en del av annonseringen till eventen ifråga.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

ge uppdraget till kommunledningsförvaltningen att, i samarbete med HPAB, se
över möjligheten att abonnera bussar som får gå i pendeltrafik mellan
exempelvis Hallunda och Tumba C, med stopp vid Hågelbyparken vid följande
dagar: Valborgsmässoafton, Nationaldagen samt Midsommarafton. Uppdraget
ska redovisas senast i oktober 2018.

Stina Lundgren (M)

Kia Hjelte (M)
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§ 140
Almedalen 2018 (KS/2018:262)
Beslut

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att Botkyrka kommun
deltar i årets Almedalen under 4 juli med konceptet ”Från medborgare
till medskapare- Botkyrka gör”
2. Finansiering om 250 000 kronor sker inom befintlig ram.
Reservationer

Samtliga ledamöter från (M) och (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning

Botkyrka kommun har medverkat i Almedalen sedan 2012. Under de senaste två åren gjordes en satsning på ”Botkyrka pop-up kommun” där aktörer
från Botkyrkas närings- och föreningsliv deltog tillsammans med kommunen.
För 2018 föreslås en ändring av tidigare koncept. Det beror på två anledningar:
- Utvärderingen av Almedalen 2017 visar att konceptet Botkyrka pop-up
hade ett svagt genomslag i media jämfört med året innan.
-

Ett tvådagarsprogram i Almedalen kostar för mycket i form av både arbetstid och pengar.

Botkyrka ska vara en kreativ och kontrastrik mötesplats. Tre huvudsakliga
prioriteringsområden har definierats: bostadsbyggandet, skolan och tryggheten. Botkyrka ska ha bland de bästa skolorna i landet och 4000 nya hem
ska byggas. Kommunen ska vara en trygg plats att verka, besöka och bo i.
Det finns problem och utmaningar i Botkyrka men det är långt ifrån hela
bilden och det är inget som avskräcker. Tvärtemot. I Botkyrka hittar vi lösningar, tillsammans. Med fokus på ökat medborgarengagemang och att möjliggöra nya sätt att lösa samhällsutmaningar på är arbetsnamnet för 2018 års
deltagande i Almedalen ”Från medborgare till medskapare- Botkyrka gör”.
Den Botkyrkabaserade organisationen Changers Hub har engagerats för att
utforma innehållet i programmet och konceptet utifrån Botkyrkabornas perspektiv.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201804-20.
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Yrkanden

Stina Lundgren (M) och Kia Hjelte (M) lämnar ett avslagsyrkande, bilaga.
Anders Thorén (TUP) ställer sig bakom Stina Lundgrens (M) och Kia Hjeltes (M) avslagsyrkande.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen
2018-05-07
Ärende 140 Almedalen 2018 (KS/2018:262)
Vi moderater frågar oss om kommunens Almedalsengagemang, enligt verkligen är något
kommunen bör använda skattemedel till?
Efter att ha tagit del av utvärderingen och det föreslagna programmet har vi kommit fram till
att svaret är nej. Vi ser inte helt enkelt en tillräcklig nytta för Botkyrkabyggens hyresgäster
och kommunens övriga skattebetalare. Det finns viktigare saker att prioritera.
Det är en sak om exempelvis KS-presidiet och några nyckeltjänstemän åker ner, går på
strategiska seminarier och knyter en del viktiga kontakter, men vi tror inte på upplägget att
Botkyrka ska arrangera en hel dag, till en sådan kostnad.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

avslå ärendet.

Stina Lundgren (M)

Kia Hjelte (M)
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§ 141
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2018:14)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen och förrättar följande fyllnadsval:
PERSONALUTSKOTTET t o m 2018-10-15
Ledamot efter Jimmy Baker (M)
Stina Lundgren (M)
2. Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Junaid Nawaz Chaudhry (S)
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Vice ordförande och ledamot efter Fredrik Olsson (MP)
Sammanfattning
Följande avsägelse har inkommit

Jimmy Baker (M), ledamot i personalutskottet.
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§ 142
Anmälningsärenden (KS/2018:10)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 mars 2018, dnr KS/2018:16.
Ekonomisk uppföljning per sista mars – prognoser 2018, dnr KS/2018:246.
Minnesanteckningar från investeringsrådet 2018-02-20 och 2018-03-22, dnr
KS/2018:62.
Rapportering av pågående investeringsprojekt 2018 inom lokalförsörjning
och fastighet, dnr KS/2018:278.
Protokoll från Södertörns Energi AB 2018-02-20 och 2018-03-20, dnr
KS/2018:284.
Protokoll från AB Vårljus 2018-03-15, dnr KS/2018:75.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2018-04-20, dnr
KS/2018:28.
Protokoll från demokratiberedningen 2018-04-26.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2018-05-02, dnr
KS/2018:15.
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§ 143
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 2018-03-01—2018-03-31, dnr KS/2018:17.
Kommunstyrelsens ordförande

Sponsring – Toughest Nexthand AB
(beslut 2018-04-11, dnr KS/2018:193).
Val av representanter till politisk styrgrupp för arbetet med Botkyrkas hållbarhetsutmaningar
(beslut 2018-04-13, dnr KS/2018:198).
Val av ombud – AB Botkyrkabyggens årsstämma 2018
(beslut 2018-04-13, dnr KS/2018:242).
Val av ombud – AB Vårljus årsstämma 2018
(beslut 2018-04-24, dnr KS/2018:232).
Val av ombud – Södertörns Energi AB:s årsstämma 2018
(beslut 2018-04-24, dnr KS/2018:270).
Val av ombud – SKL Kommentus årsstämma 2018
(beslut 2018-04-26, dnr KS/2018:273).
Val av ombud – Inera AB:s årsstämma 2018
(beslut 2018-04-26, dnr KS/2018:274).
Kommundirektören

Överenskommelse om avgångsvederlag
(beslut 2018-04-12, dnr KS/2018:249).
Revidering – Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för socialförvaltningen 2018-05-07—2018-05-11
(beslut 2018-04-20, dnr KS/2018:12).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen 2018-05-07—2018-05-09
(beslut 2018-04-25, dnr KS/2018:12).
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HR-chefen

Förordnande av tjänsteförrättande HR-chef 2018-05-10—2018-05-16
(beslut 2018-04-20, dnr KS/2018:12).
Anställning av chef för löneenheten
(beslut 2018-02-01, dnr KS/2018:240).
Begäran om förhandling
(beslut 2017-10-24, dnr KS/2017:328).
Begäran om förhandling
(beslut 2018-02-01, dnr KS/2017:716).
Samhällsutvecklingschefen

Förordnande av tjänsteförrättande samhällsutvecklingschef 2018-04-30,
2018-05-04 och 2018-05-11
(beslut 2018-04-26, dnr KS/2018:12).
Enhetschefen för samordnings- och utvecklingsenheten

Beslut om bisyssla: administratör på samordnings- och utvecklingsenheten
(beslut 2018-04-19, dnr KS/2018:56).
Enhetschefen för kommunarkiv och registratur

Anställning av utvecklingsledare arkiv- och informationshantering
(beslut 2018-04-30, dnr KS/2018:303).
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16:00TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Östlin Ebba, ordf
Melki Gabriel, 1:e v ordf
Lundgren Stina, 2:e v. ordf
Ros Inger, led
Köse Serkan, led
Ksiazkiewicz Emanuel, led
Hjelte Kia, led
Khalil Ali, led
Persson Myrna, 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
Jönsson Yngve R K, ers
Baker Jimmy, ers
Sherif Yosra Yasmin, ers
Lindqvist Sebastian, ers
Carlson Pia, ers
Johansson Lars, ers
Steffens Robert, ers

S
S
M
S
S
S
M
MP
MP
TUP
SD
V
KD
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare M
Ersättare M
Ersättare MP
Ersättare SD
Ersättare V
Ersättare L
Ersättare C

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

vakant §116 och §118
vakant §114, §§116-117
X

X
X
X

vakant §114
närvarande §§106-139, vakant §§140-143
X

X
X
X

ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

vakant §116
vakant §113, §115 och §119
Robert Aslan §§106-117, vakant §118, Robert Aslan (S) §119-143
vakant §114 och §117

X
X
X
X
X

Datum: 2018-05-07, bilaga

NEJ

NEJ

