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§ 230
Ny finanspolicy (KS/2016:778)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny finanspolicy.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut:
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till finansinstruktion.
3. Kommunstyrelsen betraktar kommunledningsförvaltningens uppdrag
mot bakgrund av revisionsrapport avseende kommunens finansverksamhet (KS/2012:322) som återrapporterat.
Sammanfattning

Botkyrka kommun och dess bolag (kommunkoncern) hanterar via Internbanken en omfattande låneskuld, totalt 2 815 miljoner kronor. Internbanken
är organiserad tillsammans med Huddinge kommun och Södertälje kommun
och sköter all skuldförvaltning i de tre kommunkoncernerna. Reglerna i föreslagen finanspolicy går därför i stora drag som förslag till regler i ny finanspolicy även i de två samarbetskommunerna.
Gällande finanspolicy har varit oförändrad sedan 2011 då kommunen implementerade internbank tillsammans med samarbetskommunerna.
De viktigaste förändringarna i den föreslagna policyn är:
•

Den föreslagna policyn innebär riskmätning utifrån den samlade
skulden och samtliga finansiella risker som kommunkoncernen via
egen upplåning eller borgen är utsatt för. I nuvarande policy undantas kommunens andel av energikoncernen. Syftet är att ge en mer
samlad och rättvisande bild av de totala riskerna i återrapporteringen.

• Som komplement till policyn föreslås att en finansinstruktion införs,
som till skillnad från finanspolicyn beskriver hur Internbanken ska
vara organiserad och hur operativa risker ska hanteras. Den föreslagna finansinstruktionen speglar Internbankens nuvarande arbetssätt på ett tydligt sätt.
• Den föreslagna finanspolicyn innebär små förändringar av riskregler
jämfört med nuvarande policy och innebär en likriktning med samarbetskommunerna.
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-11-03.
Särskilda yttranden

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

Robert Steffens (C) anför till protokollet att han instämmer i Lars
Johanssons (L) särskilda yttrande.
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Ärende 230

Ny finanspolicy (KS/2016:778)

Det är bra att regelverket stramas upp och tydliggörs. Dock är vi bekymrade över att
den ökade användningen av begreppet ”koncern” och ”kommunkoncern”. Risken är
att detta dokument stadfäster att Botkyrka är just en koncern och inte en kommun på
det sätt vi faktiskt är. Det är en sak att i vissa avseenden ”se” kommunen som en
”koncern” när man t.ex. tar hänsyn till totala lånevolymer etc. Men detta antyder en
annan syn från kommunledningen.
Det är något helt annat att faktiskt vara en koncern. I en koncern så är samtliga
verksamheter, alla nämnder och alla kommunala bolag underställda
kommunledningsförvaltningen. Det innebär att beslutanderätten och ”makten” i stor
utsträckning flyttas över till kommundirektören och dennes stab.
I realiteten, och det är det vi förordar, ska det vara de folkvalda som ska ha
beslutanderätten och makten i kommunfullmäktige, i nämnder och i styrelser.
Nämnderna får sitt uppdrag från kommunfullmäktige och svarar inför
kommunfullmäktige. Bolagen likaså. Kommunstyrelsen har sin övergripande roll och
tillsynsansvar och bereder ärenden till kommunfullmäktige.
Frångås detta i för stor utsträckning med ”koncern-tänk” så avpolletteras väljarnas
representanter och det blir därmed ännu svårare att utkräva det demokratiska
ansvaret. Ansvarsutkrävandet är en grundläggande demokratisk princip i vårt
representativa system 1 som inte bör frångås till förmån för en ökande grad av
teknokrati.

Jimmy Baker

Stina Lundgren

Kia Hjelte

Yngve RK Jönsson

1

Se bl.a. Lars Karlsson Göteborgs Universitet, Joseph Schumpeter eller Robert A. Dahl.

SÄRSKILT
YTTRANDE 2016-11-28

Ärende 230: Ny finanspolicy
Liberalerna ställer sig bakom förslaget till ny finanspolicy. Det är bra att den förnyas då den
gamla gällt i fem år.
Vi vill dock från Liberalerna påminna om att när det gäller internbanken så förutsetts den att
fortsätta att verka som idag. Vi anser som tidigare att dess roll är oklar och den politiska
insynen i banken är alltför liten. Därför bör bankens roll utvärderas.

Lars Johansson (L)
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§ 231
Revidering av fullmäktiges arbetsordning (KS/2016:732)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till reviderad arbetsordning för
kommunfullmäktige enligt bilaga 2 i ärendet.
Reviderad arbetsordning gäller från och med 2017-01-01.
Sammanfattning

Kommunfullmäktiges presidium har utarbetat ett förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige. De tillägg och ändringar som föreslås syftar
till att underlätta fullmäktiges arbete samt bättre reflektera hur fullmäktige
arbetar idag. Arbetsordningen är även uppdaterad enligt lagstiftarens lagkrav. Förslaget har presenterats på en gruppledarträff den 10 oktober 2016.
Ärendet

Fullmäktiges presidium har genomfört en översyn av nuvarande arbetsordning. Förslaget till ny arbetsordning har haft sin utgångspunkt i det normalförslag till arbetsordning som Sveriges kommuner och landsting tagit fram.
Målet med översynen har varit att skapa en arbetsordning som lever upp till
de lagkrav som lagstiftaren fastställt samt bättre reflekterar fullmäktiges arbete och handläggning. Presidiet har även sett över möjligheterna att både
utveckla och underlätta fullmäktiges arbete. Presidiet har utgått från sina
egna erfarenheter av fullmäktiges arbete men även velat ta tillvara de erfarenheter som fullmäktiges ledamöter innehar och därav presenterat förslaget
på gruppledarträff.
Arbetets förutsättningar
Arbetsordningens regler avser att komplettera lagens bestämmelser. De får
givetvis inte strida mot kommunallagen eller annan lag. Det rättsliga värdet
på bestämmelserna i en arbetsordning kan variera. Vissa är av mer konstitutiv karaktär, medan andra närmast har karaktären av rena ordningsföreskrifter. Detta har betydelse för frågan om fullmäktige själv kan ge dispens från
en bestämmelse i arbetsordningen vid ett visst tillfälle, eller om ett beslut
om detta kräver enighet. Vidare har bestämmelsernas olika karaktär betydelse för frågan om en överträdelse av dem kan leda till att besluten upphävs
vid ett överklagande. Presumtionen bör dock vara att de bestämmelser som
tas in i arbetsordningen blir tvingande för fullmäktige.
Fullmäktige har stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning
och innehåll. Det ligger i sakens natur att fullmäktige inte bör tyngas av
onödiga regler men vissa frågor har av lagstiftaren ansetts vara av sådan vikt
att de inte får lämnas oreglerade, dessa anges i 5 kap. 64 § KL. Om fullmäktige med stöd av 5 kap. 23 § första tycket 5 KL har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen även innehålla föreskrifter om hur
sådana förslag ska handläggas. Utöver dessa obligatoriska bestämmelser kan
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arbetsordningen således komplettera KL där denna endast anger rambestämmelser.
Förslag på ändringar och tillägg
De flesta ändringar som föreslås är av språklig karaktär utan någon principiell betydelse. Arbetsordningen är även kompletterad med hänvisning till
lagrum för att förtydliga vad som är reglerat i lag och vad som är kompletterande bestämmelser. Det reviderade förslaget har även en annan struktur där
olika bestämmelser flyttats från en paragraf till en annan och/eller blivit ett
eget stycke.
Bestämmelser om presidiets uppdrag har tagits in i arbetsordningen med anledning av ändringar i kommunallagen. Tillägget förtydligar presidiets uppdrag och roll som kommunalrättsligt organ.
Bestämmelser om talarordning och talartid för respektive ärendeslag har tagits in i arbetsordningen för att bättre kunna planera och skapa struktur i debatterna. Fullmäktiges presidium föreslås även ges rätt att vid behov föreslå
fullmäktige att ändra talartid och talarordning. Även en föresträdesrätt för
föredragande föreslås för att lämna upplysningar under debatten.
Bestämmelser om det it-tekniska stöd som används vid fullmäktiges
sammanträden har införts löpande under de punkter som berörs.
Övriga ändringar av mindre betydelse anges i kommentarer i bilaga 1.
Förslaget till reviderad arbetsordning har presenterats på gruppledarträff
2016-10-10.
Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar på en ändring av § 18 i arbetsordning: att ”bör dock” i
stycket byts ut om mot ”kan”.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer reviderat ordförandeförslag under
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 232
Utbetalning av partistöd 2017 (KS/2016:727)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige har tagit del av de politiska partiernas
redovisnings- och granskningsrapporter.
2. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska utbetalas för 2017 enligt
riktlinjerna för partistöd.
3. Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd enligt tabell i
tjänsteskrivelse daterad 2016-10-25.
Sammanfattning

Enligt riktlinjerna för partistöd ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut
om utbetalning av partistöd för kommande kalenderår. Partistödet i
Botkyrka kommun är uppdelat i ett grundstöd och ett mandatstöd baserat på
prisbasbeloppet. Varje år sker en omräkning av prisbasbeloppet och motsvarande omräkning ska ske för partistödet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-10-25.
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§ 233
Antagande av detaljplan - Varvet 1 (KS/2016:789)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Varvet 1.
Sammanfattning

Förslaget till detaljplan syftar till att medge en ny lagerbyggnad om cirka
2000 kvadratmeter för kylda och frysta matvaror. Lagerverksamheten i den
tillkommande byggnaden uppskattas innebära cirka 5-6 nya arbetsplatser.
I översiktsplanen från 2014 framgår att Slagsta strands verksamhetsområde
ska karaktäriseras av medeltät stadsbyggd. Att verksamhetsområdet förtätas
med en lagerbyggnad bedöms vara förenligt med översiktsplanen.
Ett sedan tidigare upphävt strandskydd återinträder till följd av detta förslag
till detaljplan. Förslaget innebär att det återinträdda strandskyddet upphävs.
På fastigheten har verksamheter såsom skeppsvarv, ytbehandlingsindustri,
lackeringsverkstad, kemtvätt med mera förekommit. Enligt en framtagen
markundersökning innehåller jorden PAH-H. Dessutom har höga halter av
bly konstaterats i grundvattnet. Undersökningens sammantagna bedömning
är dock att föroreningshalten i det ytliga marklagret får anses vara liten och
att bly i grundvattnet sannolikt kan förklaras med att varvs- och hamnverksamheter har bedrivits i området. Risken för att bly sprids med grundvattnet
bedöms vara låg.
Efter granskningsskedet har bestämmelsen om minsta tillåtna tomtstorlek
justerats och grundkartan aktualiserats.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-11-08, § 350.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 234
Fastställande av verksamhetsområde för den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen (KS/2016:777)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för den allmänna vaanläggningen för tjänsterna vatten och avlopp:
1. Där avloppsanläggningen gäller spillvatten i området Kagghamra,
Grödinge. I en del av området gäller avloppsanläggningen tryckavlopp,
enligt till ärendet hörande ritning.
2. Där avloppsanläggningen avser spillvatten i området Eldtomta strand,
Grödinge, enligt till ärendet hörande ritning.
3. I området Sandstugan, Uttran. I ett delområde avser avloppsanläggningen endast spillvatten, enligt till ärendet hörande ritning.
4. Där avloppsanläggningen avser spillvatten i området Lindhov,
enligt till ärendet hörande ritning.
5. I området Vreta gårds väg, Norra Tumba, enligt till ärendet hörande
ritning.
6. I området Riksten, enligt till ärendet hörande ritning.
7. Där avloppsanläggningen avser spillvatten i området vid före detta
Uttrans station, enligt till ärendet hörande ritning.
8. Där avloppsanläggningen avser spillvatten i området Hågelby och
Skrävsta, enligt till ärendet hörande ritning.
9. Där avloppsanläggningen avser tryckavlopp i området Kolonistigen,
Näverstigen och Stockstigen, Östra Storvreten, enligt till ärendet hörande ritning.
10. I området Dynamiten, Lavretsvägen Uttran, enligt till ärendet hörande
ritning.
11. Där avloppsanläggningen avser spillvatten i industriområdet Loviseberg,
enligt till ärendet hörande ritning.
Sammanfattning

Enlig lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska kommunfullmäktige
fastslå utökningen av verksamhetsområden för dagvatten, vatten och spill-
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vatten. Beslutet ska visa vilka fastigheter som ingår i området.
Kommunens avdelning för vatten och avlopp ska kontinuerligt uppdatera
kartor som redovisar verksamhetsområdet för det kommunala ledningsnätet.
Det var ett antal år sedan den senaste uppdateringen gjordes av Botkyrka
kommuns verksamhetsområde för vatten- och avloppsnätet så det blir nu
många tillkommande områden. Kommunens avdelning för vatten och avlopp kommer att utforma en rutin så att uppdateringen sker regelbundet
framåt.
Verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning ska redovisas i fastighetsförteckningen eller på kartan. Redovisningen ska ta upp det område och de
nyttigheter som huvudmannen för den allmänna va-anläggningen ska tillhandahålla, det gäller vattenförsörjning och hantering av spillvatten och
dagvatten.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-11-07, § 106.
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§ 235
Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet för tillsyns- och prövningsverksamhet
(KS/2016:746)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag på ändringar i taxan.
Ny taxa gäller från 2017-01-01.
Sammanfattning

Ärendet avser revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet inom följande lagområden; miljöbalken, livsmedel- och foderlagstiftningen (inklusive offentlig kontroll av animaliska biprodukter), strålskyddslagen, alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Förutom förslag till revidering av timtaxor föreslås förändringar (inklusive redaktionella) i taxebestämmelserna samt förslag till
ändring i avgifter för prövning och tillsyn.
I taxebestämmelserna föreslås att miljö- och hälsoskyddsnämnden i fortsättningen ska kunna besluta om att göra ändringar i taxornas bilagor i de
fall ändringar vidtas i miljöbalken, förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, miljöprövningsförordningen (2013:251) eller
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Det kan exempelvis gälla om det tillkommer eller bortfaller verksamhetstyper i kommunen. Ändring av timavgift, förutom indexuppräkning,
ska beslutas av kommunfullmäktige.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås även få göra redaktionella
ändringar i bilagorna för att korrigera fel eller förbättra läsbarheten.
Möjligheten att uppräkna timavgiften enligt det så kallade PKV-värdet
(Prisindex för Kommunal Verksamhet) har lagts till, vilket speglar kommunens utgifter bättre än det tidigare använda Konsumentprisindex.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2016-10-24, § 50.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Stina Lundgren (M), Kia Hjelte (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet för tillsyns- och prövningsverksamhet (KS/2016:746)

Med jämna mellanrum justeras taxorna för våra olika verksamheter. Det är i sig bra
och att vissa verksamheter ska ha en viss grad av självfinansiering. Men här får vi
samtidigt principiella problem.
Vi är kommunen med högst kommunalskatt i hela länet. Vill man samtidigt
harmonisera sina taxor med andra kommuner i länet och som har betydligt lägre
kommunalskatt så sänder det problematiska signaler till det egna skattekollektivet.
Särskilt bekymmersamt blir det som nu, när det handlar om myndighetsutövning.
Vad är rimligt att som invånare få via skattsedeln? Vidare är det beklämmande att
vissa timtaxor höjs till över 1000-1100 kronor - när den verkliga timkostnaden i
många fall understiger 300 kronor. Det är inte rimligt att kommunen nästintill agerar
som ett konsultbolag när det gäller sin myndighetsutövning.
Konsulter har ofta en hög timtaxa eftersom de måste kompensera för icke-debiterbar
tid. Kommunen är inte ett vinstdrivande bolag som ska tjäna pengar på sina
medborgare.
Grundläggande myndighetsutövning ska i normalfallet ingå i skattsedeln som betalas
solidariskt. I vissa fall kan det vara motiverat att ta ut en avgift, men det ska stå i
paritet med den utförda tjänsten och hänsyn ska alltid tas till skatteuttaget.

Jimmy Baker

Stina Lundgren

Kia Hjelte

Yngve RK Jönsson
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§ 236
Svar på motion: Kvalitetssäkra fritidsgårdarna (M), (L)
KS/2015:442)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser motionens första och fjärde att-sats vara
besvarad.
2. Kommunfullmäktige avslår motionens andra och tredje att-sats.
Reservation

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

Jimmy Baker (M) och Stig Bjernerup (L) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-05-28, § 92 lämnat en motion: Kvalitetssäkra fritidsgårdarna. Motionärerna anser att fritidsgårdarna i Botkyrka kommun ska
finnas nära kommunens ungdomar och ha öppettider anpassade till behoven,
exempelvis gårdar öppna under sommarlovet. Personalen vid fritidsgårdarna
ska ha frihet att utforma verksamheten och driva projekt. De ska aktivt informera om risker med narkotika-, alkohol- och tobaksbruk samt knyta kontakter med näringsliv. Samarbetet med räddningstjänst bör utökas för att
delge information och utveckla en relation med ungdomarna. Motionärerna
anser även att andra aktörer utöver den egna regin bör driva verksamhet.
Utöver detta ställer sig motionärerna tveksamma till könsuppdelning, exempelvis att tjejer ”tilldelas” ett fåtal ”tjejkvällar” medan killar dominerar övriga dagar. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att:
-

utreda hur fritidsgårdsverksamhetens kvalitet bättre än idag ska säkras
utifrån jämställdhet mellan könen,
ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att upphandla två fritidsgårdar;
en i den norra och en i den södra kommundelen,
ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att dela upp fritidsgårdsverksamheten efter lämpliga åldersintervaller (enbart upp t.o.m. 18 år), samt
ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ingå avtal med exempelvis
polis och räddningstjänst, för att få till stånd en regelbunden besöksverksamhet på samtliga fritidsgårdar i kommunen.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-11-16.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-11-02, § 94.
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Motivering

Botkyrkas fritidsgårdar (och fritidsklubbar) ska vara en attraktiv och tillgänglig plats för så många som möjligt av kommunens ungdomar. Besöksundersökningar visar på att nästan dubbelt så många unga i Botkyrka besöker fritidsgårdar jämfört med snittet i Sverige. Den rödgröna kommunledningen arbetar därför löpande tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen för att säkerställa kvalitén på gårdarna och för att kunna utveckla
verksamheten på bästa sätt. Så sent som 2013 antogs ett utvecklingsprogram
för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter samt bidragsregler för den öppna
fritidsverksamheten. Dessa dokument är vägledande i allt arbete som görs
kring fritids-gårdarna. Utvecklingsprogrammet utvärderas under 2016 för att
identifiera eventuella behov och ytterligare insatser för att nå uppsatta mål.
Motionen från Moderaterna och Liberalerna (före detta Folkpartiet) tar upp
en rad förslag på hur de anser att fritidsgårdarna ska kunna kvalitetssäkras.
Några av förslagen genomförs redan idag medan några går emot tidigare
fattade beslut.
Att1 - För oss i den rödgröna majoriteten är det självklart att kommunens
fritidsgårdar ska vara öppna och tillgängliga för alla oavsett kön. Vi kan
dock se att idag är runt ⅔ av besökarna killar och att tjejer inte alltid känner
sig välkomna. Därför har några av våra gårdar tjejkvällar som syftar till att
skapa utrymme för tjejerna så att de sedan ska slussas in till den ordinarie
verksamheten. Den uppdelade verksamheten är alltså en metod för att uppnå
våra mål om en jämställd verksamhet. Det görs löpande utvärderingar kring
jämställdhetsarbetet som följs upp och som kan leda till rekommendationer
kring vidareutveckling.
Att2 - Idag har Botkyrka sju föreningsdrivna och en kommunalt driven
fritidsgård. Dessa driftas genom att de får föreningsbidrag som regleras i
gällande bidragsreglemente. Den rödgröna majoriteten ser ingen anledning
att i nuläget ändra på gällande system men välkomnar förvaltningens förslag
om att genomföra en utvärdering av föreningsdriftens värde.
Att3 - Gällande åldersindelning på fritidsgårdar/fritidsklubbar/verksamhet
för unga vuxna, är den gjord utifrån gällande skollag samt från erfarenheter
för att uppnå bästa möjliga verksamhet. Vår bedömning är att nuvarande
åldersindelning uppfyller våra syften med verksamheten och vi ser ingen anledning till att ändra den. Verksamheten för unga vuxna är ingen fritidsgårdsverksamhet men den fyller en viktig funktion för att förbereda och ge
besökarna de bästa förutsättningarna in i vuxenvärlden.
Att4 - Kommunen har idag ett nära samarbete med polisen genom ett
centralt samverkansavtal som bland annat innebär att alla fritidsgårdar ska
ha en kontaktpolis som ska arbeta med att stärka relationer och ha en rådgivande roll. Polis och räddningstjänst deltar också både i planerade besök på
fritidsgårdarna likväl som de gör spontanbesök.
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Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Robert Aslan (S) och Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bilfallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Lars Johansson (L) och Robert Steffens (C) anför till protokollet att de vid
yrkanderätt hade yrkat bifall till motionen.
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§ 237
Svar på motion: Körning av motorfordon på anvisad plats
(TUP) (KS/2016:124)
Beslut

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

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

Anders Thorén (TUP) och Pierre Blankenburg (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-25, § 39 lämnat en motion: Körning av motorfordon på anvisad plats. Vintertid förekommer att personer kör bil och
motorcykel på isbelagda sjöar. Personerna riskerar sina egna liv då isarna
kan vara förrädiska. Sjöisarna nyttjas av flera för rekreation, exempelvis genom skridskoåkning, skidåkning och promenader, varpå motionärerna anser
att en plats i kommunen där motorintresserade kan köra bil och motorcykel
på angivna tider, bör utlokaliseras. Motionärerna föreslår att berörd förvaltning i dialog med föreningar och intresseorganisationer fastställer en angiven plats för körning av motorfordon.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-07, § 212.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-11-16.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden anser motionen vara besvarad. Motionärernas
intentioner kan redan idag uppfyllas genom någon av de existerande motorklubbar som finns i kommunen; Botkyrka motorklubb, MX Stockholm
motorcrossklubb och Svenska ATV-föreningen. Klubbarnas banor finns vid
Lida friluftsområde och i Uringe. Klubbarna strävar efter att kunna erbjuda
bättre öppettider samt möjliggöra för fler att kunna köra inom sitt eget område. Kommunen har ingen ambition att anlägga en kommunal bana för ändamålet.
Yrkande

Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Anders Thoréns bifallsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 238
Svar på motion: Tillbyggnad på trevåningshusen i Bremora
(V) (KS/2015:53)
Beslut

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

Ronnie Andersson (V), Mats Einarsson (V), Nooshi Dadgostar (V), Anna
Herdy (V) och Bekir Uzunel (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29, § 19 en motion: Tillbyggnad på trevåningshusen i
Bremora. Motionärerna föreslår att bostadsbristen kan hanteras genom att
bygga en till våning på samtliga trevåningshus i Bremora. Genom en tillbyggnad på husen blir det även möjligt att bevara gårdsmiljöerna som ligger
i anslutning till trevåningshusen. Motionärernas förslag till beslut är att
möjligheten till påbyggnad på hyreshusen i Bremora utreds.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över förslaget 2016-10-03.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-08, § 399.
AB Botkyrkabyggen har yttrat sig över förslag 2015-05-18.
Motivering

Motionärerna föreslår att en tillbyggnad av trevåningshusen i Bremora med
ytterligare en våning, ska utredas. Bakgrunden är den stora bostadsbrist som
råder såväl i regionen som i Botkyrka, något som lokalt i Vårsta inte minst
gäller små lägenheter. En tillbyggnad anses även vara ett sätt att spara både
naturmark och gårdsmiljöer jämfört med att bygga helt nya hus.
Initiativet till en eventuell tillbyggnad av dessa hus ligger hos AB
Botkyrkabyggen. Bolaget anger i ett remissvar att möjligheten att åstadkomma fler lägenheter i husen kommer att undersökas i samband med att
företaget planerar för renoveringar i Bremora. Kommunledningen delar uppfattningen om att det är klokt att avvakta renoveringsplanerna innan frågan
utreds.
Yrkande

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 239
Svar på motion: Bygg ett nytt äldreboende i centrala
Tullinge (TUP) (KS/2015:790)
Beslut

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

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot avslag på motionens första
att-sats. Anders Thorén (TUP) och Östen Granberg (SD) reserverar sig mot
avslag på motionen.
Ärendet

Anders Thorén (TUP), Pierre Blankenburg (TUP) och Carl Widercrantz
(TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-26, § 184 lämnat
en motion: Bygg ett nytt äldreboende i centrala Tullinge. Mot bakgrund av
att Tullinge är den kommundel i Botkyrka med högst andel äldre i befolkningen anser motionärerna att ett nytt äldreboende behövs i centrala
Tullinge. Inrättandet av nytt äldreboende i Riksten är bra, men behovet av
äldreboenden bedöms vara större än så. Motionärerna anser att personer som
av någon anledning behöver flytta från sin bostad ska ha möjligheten att bo
kvar i Tullinge. Ett nytt boende kan utformas med avdelningar av olika
karaktär, förslagsvis en avdelning för finskspråkiga som är en stor grupp i
Tullinge. Vidare ser motionärerna en brist på sociala bostäder. Vid inrättande av ett nytt äldreboende kan bostäder frigöras och erbjudas socialnämnden, alltså att antalet äldreboendeplatser ökar samtidigt som socialnämnden får tillgång till nya bostäder. Motionärerna föreslår att planering
för ett nytt boende i centrala Tullinge påbörjas, samt att berörda
förvaltningar får i uppdrag att utreda hur kommunen kan frigöra lägenheter
till socialnämnden genom att bygga ett nytt äldreboende.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-11-16.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-08, § 36.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2016-05-24, § 70.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-04-18, § 23.
Motivering

Att ha ett boende och en bostad som passar livets alla skeenden är en av den
rödgröna majoritetens grundläggande utgångspunkter i bygget av Botkyrkastaden. Med målet om att bygga 4000 bostäder på fyra år ska vi bygga bostäder som passar alla och vi ska bygga den boendeform som kompletterar
redan befintlig bebyggelse i varje område. På så vis kan Botkyrkabor förverkliga sin bostadsdröm och vi skapar mer blandade områden.
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I bygget av Botkyrkastaden ska man också ha en bostad när man blir äldre
och kan behöva omsorg och stöd. Här har vård- och omsorgsboenden en
viktig roll. Men även andra bostadsformer viktiga. Det kan handla om
trygghetsboenden eller varför inte hyreslägenheter som ligger centralt.
Varje år tar vård- och omsorgsförvaltningen fram en boendeplan där
behovet av nya boenden beskrivs. Idag har alla stadsdelar ett vård och omsorgsboende utom Vårsta och Fittja. Därför finns det med i planen att bygga
boenden i dessa stadsdelar. Idag finns Kärsdala som är ett vård- och omsorgsboende som ligger nära centrum i Tullinge. 2017-01-02 är det inflyttning på det nya boendet på Riksten som drivs av Aleris.
Det pågår ett arbete på vård- och omsorgsförvaltningen att utifrån olika
faktorer som till exempel demografi och tillgängliga tomter, utreda var nästa
planerade boende bör etableras.
Yrkanden

Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionens första att-sats.
Anders Thorén (TUP) och Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer avslag mot bifall på motionens att-sats ett och två var
för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Tuva Lund (S) anför till protokollet att hon vid yrkanderätt hade yrkat bifall
till ordförandeförslaget.
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§ 240
Svar på motion: Etablera en finsk vänort (M) (KS/2015:698)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
skapa en översyn och utvärdera Botkyrka kommuns internationella
kontakter och samarbeten. Utvärderingen ska fokusera på vilka resultat
som de internationella samarbetena genererar för Botkyrka kommuns
medborgare.
Uppdraget ska återrapporteras senast 2017-06-07.
Reservationer

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

Carl Baker (M) och Kia Hjelte (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-22, § 163 lämnat en motion: Etablera en finsk vänort.
Motionärerna efterfrågar en utredning för att hitta ett vänortssamarbete med
en kommun i Finland. Det finns sedan tidigare ett etablerat vänortssamarbete mellan Botkyrka kommun, Brøndby i Danmark och Stange i Norge.
Motionärernas förslag till beslut är att Botkyrka, inom ramen för det befintliga trekommunssamarbetet, uttrycker en önskan att vi gemensamt bör se
över möjligheten att hitta en fjärde vänort, i Finland.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2016-02-12, § 3.
Motivering

Internationella kontakter och utbyten är för den rödgröna kommunledningen
en viktig del i att utveckla kommunen. Genom samarbeten med organ i
andra länder kan vi lära oss och hitta smarta lösningar på samhällsutmaningar som Botkyrka står inför.
Idag har kommunen på många olika sätt samarbeten och kontakter med organ och kommuner i andra länder. Dessa samarbeten sker på lite olika vis.
Ett samarbete är det vänortssamarbete som vi har med Brøndby och Stange.
Andra samarbeten sker inom ramen för Unesco Lucs, Intercultural Cities
och Europeiska koalitionen av städer mot rasism. Dessa samarbeten är mer
inriktade på specifika frågor. Ett annat exempel är det arbete som pågår med
utredning om man kan ha en dialog, samarbete och relation med Vanda
(Vantaa) inom ramen för romsk inkludering.
Botkyrka är idag ett finskt förvaltningsområde. Det är ett viktigt arbete då
en betydande minoritet anser sig än idag vara Sverigefinländare.
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Alla samarbeten, såväl internationellt som inom Sverige, bör grunda sig på
vad man vill ha ut av ett sådant samarbete. Olika grunder för samarbete
finns således. Idag har Botkyrka relationer till Finland, kanske främst inom
vård och omsorg. Medan vi har samarbeten med till exempel Berlin och
Barcelona i andra frågor.
Huruvida det är bäst att ha ett samarbete och utbyte med Finland inom formen av en vänort är inte kommunledningen övertygad om. Det finns andra
samarbetsformer som kan ge mer specifika utbyten och kunskaper. Idag har
Botkyrka väldigt många internationella kontakter och därför bör vi se över
och ta ett strategiskt grepp över våra internationella samarbeten.
Yrkanden
Kia Hjelte (M) och Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Kia Hjeltes (M) och Anders
Thorén (TUP) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Robert Steffens (C) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
bifall till ordförandeförslaget.
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§ 241
Svar på medborgarförslag: Starta parklekar i varje
kommundel (KS/2015:
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2015-09-24, § 141, ett medborgarförslag från
Pernilla Gladh: Starta parklekar i varje kommundel. Förslagsställaren har
positiva erfarenheter av parklekar från Stockholms kommun, samlingsplatser som fyller en viktig funktion inom ramen för lek och rörelse. Förslagsställaren lyfter även fram Huddinge kommun som exempel, i sitt förslag om att starta parklekar i varje kommundel i Botkyrka.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-05-17.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2016-02-23, § 9.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-01-26, § 19.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda
personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar är en viktig del av vår lokala demokrati.
Den rödgröna kommunledningen i Botkyrka arbetar utifrån medborgarnas
fokus och behov. Det är oftast så att medborgarna känner sina kvarter bäst.
Tanken bakom medborgarförslaget om att etablera parklekar i Botkyrka är
god. Att ge barn möjlighet till pedagogisk lek, rörelse och utveckling är viktigt.
Idag har vi inga parklekar i Botkyrka, det närmaste vi kommer är en öppen
verksamhet i Alby Folkhälsopark under sommarmånaderna. Verksamheten i
Alby drivs i stort av ideella krafter som med liten ersättning gör väldigt
mycket. Den verksamhetsform vi valt att jobba med är öppna förskolan samt
fritidsklubbar. Men vi gillar tanken att kunna tillföra komplement till den
befintliga verksamheten.
Tittar vi på Stockholms stad, där det finns många parklekar, ser vi att det
finns flera varianter av upplägg kring drift och finansiering. För att kunna
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starta en eller flera parklekar i Botkyrka behöver vi därför titta närmare på
hur de skulle kunna drivas och fungera. Därför kommer ordförande i kulturoch fritidsnämnden ge kultur- och fritidsförvaltningen ett uppdrag att utreda
möjliga driftsformer och finansieringsmöjligheter för parklekar i Botkyrka.
Yrkande

Robert Aslan yrkar bifall till ordförandeförslaget.

21[39]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-28

§ 242
Svar på medborgarförslag: Starta upp och vidareutveckla
en parklek i solparken (KS/2015:591)
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2015-09-24, § 141 ett medborgarförslag från
Sara Hofgren: Starta upp och vidareutveckla en parklek i Solparken. Förslagsställaren som arbetar som dagmamma, skulle gärna se en knutpunkt
och mötesplats som en parklek i Solparken skulle kunna vara. En park för
stora och små, med en pedagogiskt stimulerande verksamhet i utomhusmiljö. Med tanke på Solparkens placering mitt i ett bostadsområde, skulle
parklek uppmuntra till utevistelse och verka över generationsgränserna. Förslagsställaren är beredd att både lägga tid och kraft på att driva frågan vidare
om intresse finns från politiskt håll.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-11-17.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2016-02-23, § 10.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2016-02-02, § 3.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-01-26, § 21.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda
personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar är en viktig del av vår lokala demokrati.
Den rödgröna kommunledningen i Botkyrka arbetar utifrån medborgarnas
fokus och tycker det är kul när engagerade medborgare kommer med
spännande förslag. Det är oftast så att medborgarna känner sina kvarter bäst.
Tanken bakom medborgarförslaget är god, att ge barn möjlighet till pedagogisk lek, rörelse och utveckling är viktigt.
Idag har vi inga parklekar i Botkyrka, det närmaste vi kommer är en öppen
verksamhet i Alby Folkhälsopark under sommarmånaderna. Verksamheten i
Alby drivs i stort av ideella krafter som med liten ersättning gör väldigt
mycket. Den verksamhetsform vi valt att jobba med är öppna förskolan samt
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fritidsklubbar. Men vi gillar tanken att kunna tillföra komplement till den
befintliga verksamheten.
Tittar vi på Stockholms stad, där det finns många parklekar, ser vi att det
finns flera varianter av upplägg kring drift och finansiering. För att kunna
starta en eller flera parklekar i Botkyrka behöver vi därför titta närmare på
hur de skulle kunna drivas och fungera. Därför kommer ordförande i kulturoch fritidsnämnden ge kultur- och fritidsförvaltningen ett uppdrag att utreda
möjliga driftsformer och finansieringsmöjligheter för parklekar i Botkyrka.
Yrkande

Robert Aslan (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 243
Nytt kommunhus - beslut om tomt (KS/2014:290)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att välja tomt nummer 2 (vid Xenter) för
byggnation av nytt kommunhus samt att tillhörande parkeringshus placeras på tomt nummer 3 (invid järnvägen).
2. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram
detaljplan för nytt kommunhus och parkeringshus i enlighet med
kommunstyrelsens beslut om val av tomter.
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att tiden för att ta fram programhandlingar för kommunhuset förlängs till och med mars 2017.
Reservation

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

Företaget Norconsult har på uppdrag av Botkyrka kommun utrett val av
tomt för nytt kommunhus. I detta utredningsskede har 2 lägen varit aktuella:
tomt 1 som avser tomten invid Tumba centrum, belägen i triangeln mellan
Huddingevägen - Dalvägen – K P Arnoldssons väg, samt tomt 2 som ligger
i förlängningen av byggnaden Xenter. Denna tomt ligger mitt emot nuvarande kommunalhus.
För att undvika höga kostnader för grundläggning har förslag till nytt parkeringshus på tomt 3 som ligger närmast järnvägen föreslagits. Parkeringshuset innehåller cirka 330 parkeringsplatser för anställda i kommunhuset,
besökare till kommunhuset, infartsparkering samt för andra besökare till
området.
Ledorden för det nya kommunhusets placering är för tomt 1, gestaltning och
annonsering, och för tomt 2, kostnadseffektiv kontorsbyggnad som
samspelar och samverkar med delar av verksamheter som finns inom
byggnaden, Xenter.
Norconsults förstudie visar på två olika byggnader på skilda tomter. Båda
alternativen kommer att uppfylla kommunens ställda krav avseende arkitektur, ytbehov, säkerhet och önskade samband i byggnaden. De tekniska kraven uppfylls för båda alternativen avseende hållbarhet, risk och tekniska system.
Tomt 2, som ligger i förlängningen av Xenter, har flera betydande fördelar.
Exempelvis när det gäller möjligheten att snabbt uppföra byggnaden. Detta
eftersom förundersökningar som krävs är färre och antagna åtgärder likaså.
Möjligheterna att samverka med befintliga lokaler i Xenter är också en
miljövinst i ett resursperspektiv. Denna tomt erbjuder ökade möjligheter till
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en kostnadseffektiv samordning av ny sal för bland annat förtroendevaldas
möten såsom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Skillnaden i produktionskostnaden mellan tomt 1 och tomt 2 bedöms till
cirka 60 miljoner kronor och likaså är även den lägre produktionskostnaden
en väsentlig fördel för tomt 2. Bedömda investeringsutgifter för endera tomten 1 och tomten 2 med tillhörande parkeringshus bedöms rymmas inom avsatt investeringsram för nytt kommunhus.
Tomt 1 har starka beroendesamband med andra projekt såsom Tumba centrums övriga utbyggnad och bussterminalen. Både planering och byggnation
av denna tomt anses vara arbets- och resursintensiv och osäkerhet när i tiden
huset kan börja byggas är hög. Både inom tomten och intill finns ett flertal
väsentliga ledningsstråk som inverkar på möjligheterna att bygga. Exempelvis finns en av kommunens huvudledningar för dricksvatten i direkt närhet
till tomten.
Parallellt med förstudien för val av tomt har ett arbete inletts för att utforska
möjliga framtida arbetssätt. Något som engagerar de som har kommunhuset
som sin ordinarie arbetsplats. Under vecka 45 kommer en enkät att läggas ut
på Botwebb, workshop med referensgrupp ska hållas och studiebesök ska
genomföras. Detta arbete bedöms vara klart i mars 2017 och resultatet
kommer att ligga till grund för den programhandling som kommer att vara
styrande för det nya kommunhuset.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-11-09.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Mats Einarsson (V), Stefan Dayne (KD) och Jimmy Baker (M) yrkar bifall
till ordförandeförslaget.
Särskilda yttranden

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

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

Yngve RK Jönsson (M) och Robert Steffens (C) anför till protokollet att de
vid yrkanderätt hade yrkat bifall till ordförandeförslaget.
Ebba Östlin (S) anför på grund av Tullingepartiets skrivelse till sitt yrkande, följande till protokollet:
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1. Flyktingsituationen har inget med att vi som kommun behöver ett
fungerande kommunhus. Den påverkar inte kommunens investeringsgrad och tar inte pengar från investeringar i skolan och vård och omsorg.
2. Tullingepartiet skriver att vi ska bygga ett landmärke, det är fel. Om vi
hade velat bygga ett landmärke hade vi valt den andra platsen som är
ett bättre skyltfönster, dock skulle det blivit dyrare. Vi väljer platsen
vid Xenter då det är ekonomiskt det säkrare alternativet.
3. Tullingepartiet skriver att det är oansvarigt att bygga nytt framför att
renovera. Att renovera är inte säkert billigare än att bygga nytt. Ni kan
själva se flera ärenden i kommunen där renoveringar blivit mer komplicerat än planerat och där priserna gått över vad nybyggnation skulle
varit.
4. Vi tycker det är synd att Tullingepartiet inte nämner ambitionerna om
det då tomställda kommunhuset. Vi har inte som mål att låta det står
tomt eller rivas, utan att det ska återanvändas för t.ex. ungdomsbostäder eller liknande. På så vis utvecklas platsen, med fler bostäder. Sådan renovering kan en exploatör stå för. Så för samma pris (eller
mindre) så får vi både ett kommunhus och nya bostäder i centrala
Tumba.
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Nytt kommunhus – beslut om tomt

Av budgetdebatten i kommunfullmäktige framgick det att Botkyrka står inför ett tufft ekonomiskt
läge. Flyktingsituationen är ansträngande samtidigt som behoven av nya investeringar inom skola,
vård- och omsorg är stora.
Med tanke på den ekonomiska situationen är det oansvarigt att bygga ett nytt och stort landmärke
när andra kommunala verksamheter går på knäna. Det finns mer angelägna områden där dessa
skattepengar kan göra större nytta.
Samtidigt inser vi att arbetsmiljön i nuvarande kommunhus lämnar en del övrigt att önska. Det är
gammalt, slitet och på många sätt undermåligt. Vi menar dock att renovering och kontinuerligt
underhåll är att föredra framför att bygga nytt. Då riskerar inte planprocessen att bli lika utdragen
som när eventuella överklaganden lämnas in. Buller och andra olägenheter blir betydligt mindre
jämfört med att riva och bygga nytt. Dessutom undviker vi den onödiga åtgången av betong och
tunga transporter som blir nödvändiga vid rivning och nybygge. Detta alternativ borde uppskattas
av Miljöpartiet om de värnar miljön på allvar.
Botkyrka kommun har tyvärr blivit känd för att låta byggnader förfalla utan tillräckligt underhåll.
Men låt oss nu visa att kommunen kan vårda och renovera sina anläggningar istället för att alltid
fokusera på dyra och spektakulära nybyggnationer.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
avslå ordförandeförslaget
Anders Thorén (TUP)

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2016-11-28
Ärende 243 Nytt kommunhus- beslut om tomt (KS/2014:290)
Sverigedemokraterna välkomnar att kommunen äntligen går framåt gällande byggandet av
ett nytt kommunhus. Efter de många problem som uppstått med det nuvarande husets
ventilation samt vattenläckor så anser vi att det nya kommunhuset bör byggas snarast
möjligt. Vidare anser vi att byggandet av ett parkeringshus är rätt lösning på de
parkeringsproblem som uppstått de senaste åren.
Vi vill dock göra ett medskick. När det nya kommunhuset byggs så hoppas vi att majoriteten
planerar för en fullmäktigesal i huset. Det känns inte rimligt enligt oss att fortsätta hålla våra
kommunfullmäktigemöten i Hallunda folkets hus när vi bygger ett nytt kommunhus där vi
kan satsa på en ny fullmäktigesal och samtidigt uppgradera tekniken för fullmäktige.

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg

SÄRSKILT
YTTRANDE 2016-11-28

Ärende 243: Nytt kommunhus – beslut om tomt
Om jag hade haft yrkanderätt hade jag yrkat återremiss på förslaget för att
1. uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för att bygga ett
förvaltningshus för kommunal verksamhet i Norra Botkyrka.
2. Som en konsekvens av detta utreda förutsättningarna för att bygga ett mindre
kommunhus i Tumba.

Motivering
Liberalerna är ense med majoriteten om att ett nytt kommunhus brådskar. Vi anser dock att
man borde titta på möjligheten att ta tillfället i akt att utreda möjligheten att bygga ett mindre
kommunhus i Tumba och ett separat förvaltningshus i Norra Botkyrka.
Norra Botkyrka omfattande Hallunda, Norsborg, Slagsta, Fittja och Alby har få större
arbetsplatser. Botkyrka kommun är Stockholms läns fattigaste kommun och Norra Botkyrka
är den fattigaste kommundelen i Botkyrka, vilket grafen nedan illustrerar (källa: Botkyrka
kommun, KLF).

Politiska partier i Botkyrka föreslår vid olika tillfällen att avskilja Norra Botkyrka från övriga
delar av kommunen i hopp om lägre kostnader i sin egen nya kommun. Problemet med Norra
Botkyrka för Botkyrka kommun är inte ett finansiellt problem, tack vare utjämningssystemet,
utan ett problem orsakat av en kraftig segregation som i sin tur orsakas av kraftiga
inkomstskillnader, kraftiga skillnader i utbildning, skillnader i typ av yrken och grad av
arbetslöshet, skillnader i boendestandard och en koncentration av invandrade familjer från
andra länder till Norra Botkyrka. De senare med sina behov av relativt stora resursinsatser
från kommunförvaltningarna. Detta sammantaget skapar en polariserad kommun mellan
långtidsarbetslösa och låginkomsttagare å ena sidan (i Norra Botkyrka) och övriga
medborgare å andra sidan dvs resten av kommunen. Polariseringen leder till tankar om en
delning av kommunen men som vi ser som en ohållbar lösning.
Botkyrkas kommuns medborgares löneutveckling (hela kommunen) mätt som medianinkomst
har utvecklats sämre än medelvärdet av samtliga kommuner. Som framgår av grafen (källa:
Ekonomifakta.se) nedan ökade skillnaden mellan Botkyrka och snittet av övriga kommuner
fram till 2009 då finanskrisen slog till. Därefter har tillväxten i inkomstskillnader mellan
Botkyrka och Sverigesnittet avtagit något. Dvs Botkyrka har bättrat sig något jämfört med
Sverigesnittet. Enligt grafen nedan är Botkyrkas medianinkomst 1 2014 91,9% av

1

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

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

Norra Botkyrkas arbetsplatser och arbetstillfällen domineras av serviceyrken med relativt kort
utbildningstid. Det är brist på arbetstillfällen och arbetsplatser som erbjuder så kallade
kvalificerade yrken. Undantag finns exempelvis på Handelsbanken, apoteken, fastighetsförmedlingarna, folktandvården, vårdcentralen, biblioteket men dessa är för få för att påverka
varusortiment och efterfrågan på varor och tjänster i Norra Botkyrkas butikscentra. De
personer som innehar dessa yrken bor undantagsvis i Norra Botkyrka. Norra Botkyrka
behöver fler arbetsplatser med välutbildade som under lunchen och efter jobbet skapar en
större efterfrågevolym på varor och tjänster i befintliga butikscentra och som genom sin
Vi har funnit genom samtal med medarbetare att kommunhuset i Tumba, Munkhättevägen 45
är i stort behov av renovering omfattande ventilation, en mer energisnål uppvärmning samt
mer ändamålsenliga lokalutrymmen för den processinriktade organisation som är under
införande. För politiker i nämnderna är förutom Munkhättevägen 45 och Xenter,
Utbildningsvägen 3 i Tumba även Bragesalen i Folkets Hus i Hallunda, Borgvägen 1 en plats
där enbart kommunens fullmäktige sammanträder. Salen med sin bullriga akustik, brist på
relevanta AV-hjälpmedel och provisoriska sammanträdesbord är inte byggd och avsedd att
användas som en plenarsal för viktiga samhälleliga och politiska beslut utan snarare som lokal
för modern dans.
Vårt förslag är att utreda förutsättningarna för ett nytt mindre kommunalhus i centrala Tumba.
För de stora förvaltningarna skola, omsorg och socialtjänst föreslår vi i samma utredning
förutsättningarna för att bygga ett förvaltningshus i Hallunda, på fastigheten Hallunda 4:34
vid Lusernvägen mellan E4:an och Brunnavägen avgränsad i norr mot Brunna idrottsfält och
i söder mot bensinmacken OKQ8 och restaurangen Burger King.

Botkyrka kommun har planer på att förnya, utveckla Hallunda-Norsborg där kommunen
främst kan påverka den yttre miljön, offentliga platser, bussterminaler och trafikstråk för såväl
fordon som gående och cyklister. I samarbete med den nye ägaren till Hallunda butikscentrum
skulle en arbetsplats som ett förvaltningshus för kommunens tjänstemän kunna öka
kundunderlaget och sortimentet av varor och tjänster i butikcentret.
Effekterna av att placera nämnda förvaltningar i samma förvaltningshus skulle gynna en
processorienterad styrning av den viktigaste tjänsteproduktionen i dessa organisationer.

Lars Johansson (L)
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§ 244
Svar på revisionsskrivelse – Näringslivsverksamheten
(KS/2016:449)
Beslut

1. Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-10-18 som svar på genomförd revisionsgranskning av kommunens näringslivsverksamhet.
Motivering

För den rödgröna kommunledningen är näringslivsarbetet en mycket viktig
del för Botkyrka som plats. Botkyrka kommun ska ta vara på kraften hos de
många framgångsrika individer, företag, projekt och samarbeten som finns i
kommunen. Utgångspunkten är att alla som kan ska jobba och därigenom
både kunna förverkliga sina egna drömmar och bidra till välfärden. Egen inkomst är en förutsättning för egenmakt och genom att fler kvinnor och män
får arbete skapar vi ett mer jämställt och jämlikt samhälle.
Som kommun jobbar vi aktivt med näringslivsarbete samt arbetsmarknadsarbete som två delar. Att ha ett bra näringslivsklimat och få hit företag är
viktigt för utvecklingen av nya Botkyrka, då det skapar lokala jobb, en levande stad med mycket mer.
Botkyrka är idag i en spännande utveckling, med företag som hör av sig
varje vecka och är nyfikna på Botkyrka. Med målet om att ha ett bra
näringslivsklimat i kommunen och locka fler företag har vi som kommun
haft målet och måttet att landa på minst plats 30 i Svenskt näringslivs
ranking. Botkyrka ökade i år 26 platser i rankingen, vilket är väldigt
positivt.
Måttet om Svenskt näringslivs ranking är för kommunen inte helt optimal
eftersom det är ett politiskt mått som till exempel starkt gynnar kommuner
som arbetar med Lagen om valfrihetssystem (LOV) före kommuner som
jobbar med Lagen om offentlig upphandling (LOU).
En annan ranking är SYNAs granskning av tillväxten i näringslivet. I år
klättrar Botkyrka flera platser och har tredje högsta tillväxten i Stockholms
län. Detta är ett bevis på att Botkyrka är i en stark utveckling och att det
finns fler sätt att värdera utvecklingen av näringslivet i kommunen.
Vi som kommunledning vill i större grad lyssna till företagarna om företagsklimatet och inte andra faktorer. Nöjd kundindex som genomförs av
Stockholm Business Alliance (NKI) är direkta frågor om hur företag upplever kommunens service med mera. Botkyrka kommun har gjort stora
framsteg i NKI och får ett resultat på 72. Det är ett rejält kliv framåt och det
är en bra bit över medelbetyget för Sveriges kommuner som ligger på 68.
Vi tror att till exempel NKI med flera andra mått är bra mått för hur företagsklimatet är i Botkyrka. Därför kommer vi i arbetet med att ta fram nya
målsättningar för kommunfullmäktige, med en målstruktur som följer
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huvudprocesserna samt se över vilka mått som är mest lämpade att använda
sig av.
Ärendet

Botkyrka kommuns revisorer har uppdragit till PwC att granska kommunens
näringslivsverksamhet.
Kommunens revisorer bedömer att kommunstyrelsen behöver prioritera att
det antas en ny näringslivsstrategi senast i början av 2017. Vidare bör
kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fastställa realistiska mål och resurser i förhållande till de ambitioner som
kommunen har för att utveckla näringslivsklimatet. Därutöver behöver
kommunstyrelsen i sin uppsiktsplikt och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i sitt nya ansvar kring näringslivsfrågor följa upp effekterna
av organisationsförändringen som trädde i kraft vid årsskiftet 2015/2016 för
att säkerställa att näringslivsverksamheten fungerar tillfredsställande.
Revisorerna önskar kommunstyrelsens samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens syn på granskningsresultatet samt en redovisning av
vilka åtgärder som kommer att vidtas utifrån lämnade rekommendationer.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig 2016-10-18.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2016-08-30, § 46.
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§ 245
Internkontrollplan 2017 - kommunstyrelsens övergripande
ansvar (KS/2016:754)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan 2017 för
kommunstyrelsens övergripande ansvar.
Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvariga fel och skador.
Nämnderna ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för att utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för
uppföljning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till
att det finns en god intern kontroll.
Kommunledningsförvaltningen har för 2017 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Som grund för internkontrollplanen har en risk- och väsentlighetsanalys gjorts, vilken ligger till grund för vilka områden/rutiner/processer
som ska granskas särskilt under 2017.
Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en
del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Jämfört med 2016 års plan har två
nya kontrollmoment lagts till i 2017 års internkontrollplan. Det gäller
kontrollmoment 6 rutin för ansökan om statsbidrag och kontrollmoment 9
deltagande i den kommungemensamma introduktionen av nya chefer.
Kontrollmoment 11 har ändrad lydelse. Ett antal kontrollmoment har tagits
bort (utanordning/handkassor, anläggningsregistret, rekrytering och löneadministrativa processer), vilket till stor del beror på att det finns säkerställda rutiner som bedöms fungera. När det gäller anläggningsregistret har
kontrollmomentet och kontrollmetoden inte gett förväntad information. Utdrag ur anläggningsregistret kommer att skickas ut i samband med delårsbokslut (T2) samt årsbokslut och därmed ingå i bokslutsarbetet varför detta
kontrollmoment tas bort ur internkontrollplanen.
I likhet med 2016 års internkontrollplan har vi gjort bedömningen att några
av våra övergripande kontrollmoment bättre kan granskas av förvaltningarna/nämnderna. Därför kommer kommunledningsförvaltningen att föreslå att
respektive förvaltning föreslår sin nämnd att de tar in sex av kommunstyrelsens 14 kontrollmoment i sina interna kontrollplaner. De kontrollmoment som avses framgår av internkontrollplanen och har nummer 3, 4, 5,
6, 7 och 8. Föreslagna kontroller är kontroller utöver nämndernas egna riskoch väsentlighetsbedömda kontrollmoment.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-11-01.
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§ 246
Ansökan om finansiering för Antidiskrimineringsbyrån
Stockholm Syd 2016 (KS/2016:543)
Beslut

1. Kommunstyrelsen bifaller Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syds
ansökan om verksamhetsbidrag för år 2016 med beloppet 300 000
kronor.
2. Kommunstyrelsen villkorar stödet med att Antidiskrimineringsbyrån
Stockholm Syd vid årets slut redovisar hur medlen använts, vilka resultat som uppnåtts samt vilka insatser som särskilt riktat sig till Botkyrka
kommun och dess invånare.
Reservation

Östen Granberg (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 med mera inom området.
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd har under senare år tilldelats ekonomiskt stöd från Botkyrka kommun för sin verksamhet och har nu
inkommit med en ansökan om fortsatt stöd under år 2016.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2016-11-18, § 31.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse
2016-10-20.
Yrkanden

Östen Granberg (SD) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Gabriel Melki (S), Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD) och Anders
Thorén (TUP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Östen Granbergs (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Yrkande
Kommunstyrelsen 2016-11-28
Ärende 246 Ansökan om finansiering för Antidiskrimineringsbyrån Stockholm
Syd 2016(KS/2016:543)
Sverigedemokraterna anser det vara positivt att Antidiskrimineringsbyrån syd vid årets slut
numera måste redovisa hur medlen används. Vi har tidigare avslagit dessa ansökningar med
motiveringen att det varit otydligt hur dessa pengar används samt att
antidiskrimineringsbyrån syd inte tillhör kommunens kärnverksamhet. När vi tidigare avslagit
dessa ansökningar har vi anmärkt på otydligheten gällande hur Botkyrkas invånare faktiskt
drar nytta av antidiskrimineringsbyrån syd. Vi Sverigedemokrater ställer oss dock frågande
till varför organisationens mål inte uppnås i vissa delar. I Huddinge har man inte kunnat
etablera sig pg av ideologiska skäl , är det verkligen sådan stor ideologisk avvikelse från
Botkyrka? Man har även haft problem i Haninge, återigen är det missförstånd mellan
politiken och antidiskrimineringsbyrån. Att våra närliggande kommuner haft så pass stora
problem med organisationen talar för att en detaljerad redovisning över vad medlen går till
har blivit ett måste. Trots dessa förbättringar väljer vi att yrka avslag. Detta då det är
oroväckande hur organisationen haft sådana problem att samarbeta med våra
grannkommuner.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag till förslaget

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-28

§ 247
Ansökan om medel - Mångkulturellt centrum (KS/2016:790)
Beslut

1. Kommunstyrelsen tilldelar Mångkulturellt centrum 2 miljoner kronor för
insatser som kompletterar kommunens arbete utifrån flyktingsituationen.
Medlen finansieras av kommunstyrelsens medel till förfogande 2016.
2. Mångkulturellt centrum ska senast i juni 2017 återredovisa till kommunstyrelsen hur medlen har använts.
Reservationer

Östen Granberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot avslag på eget lagt ändringsyrkande och avslagsyrkande.
Sammanfattning

I proposition ”Extra ändringsbudget för 2015” (2015/16:47) föreslog regeringen att 9,8 miljarder kronor tillförs som tillfälligt stöd till kommuner och
landsting med anledning av flyktingsituationen. Stödet utbetalades i december 2015, men avsåg även att täcka kostnader som kunde förväntas uppstå
2016. Botkyrka kommun tilldelades 64,9 miljoner kronor från ändringsbudgeten.
2016-03-31 beslutade kommunfullmäktige (KS/2016:121) att sammantaget
tilldela nämnderna 50 miljoner kronor i tilläggsbudget för 2016, vilket finansierades av medlen från ändringsbudgeten. Bland annat medgav
kommunfullmäktige kommunstyrelsen 5 miljoner kronor år 2016 som exempelvis kunde disponeras för oförutsedda händelser, insatser via Mångkulturellt centrum och utredningar som bidrar till framtida effektiviseringar.
I skrivelse från Mångkulturellt centrum daterad 24 maj 2016 beskriver
Mångkulturellt centrum bland annat hur de genom insatser som kartläggning
av behov, initiering av kunskapsutbyten och stärkt samverkan mellan förvaltningar och civilsamhälle/Botkyrkabor kan komplettera kommunens välfärdsarbete.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2016-11-07.
Yrkanden

Östen Granberg (SD) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) yrkar på en ändring avseende tilldelning av summa till Mångkulturellt centrum och avslag på ansökan i övrigt,
bilaga.
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Anders Thorén (TUP) instämmer i Jimmy Bakers (M) och Kia Hjeltes (M)
yrkande.
Propositionsordning

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

Lars Johansson (L) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
bifall till Jimmy Bakers (M) och Kia Hjeltes (M) att-sats i yrkandet.
Robert Steffens (C) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
på en ändring avseende tilldelning av summa till Mångkulturellt centrum:
förslag: 1,1 miljoner kronor för kartläggning forskarcirkel och FOU-grupp.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen
2016-11-28
Ärende 247

Ansökan om medel – Mångkulturellt centrum (KS/2016:790)

Ånyo vill MKC ha förstärkning av sin ekonomi med extra bidrag från kommunen. Det
var inte länge sedan vi beviljade en förstärkning i formen av medel för extra
öppethållande och aktiviteter under sommaren. Exakt hur dessa medel skulle användas
framgick inte glasklart av ansökan och hur de faktiskt användes är inte heller helt
tydligt. Vi är därför skeptiska till syftet med ansökan.
MKC är en forskningsstiftelse som verkar inom fälten migration, kultur, interkulturalitet
med mera - och som arbetar med de möjligheter och hinder som uppstår när människor,
kulturer och värderingar blandas. Stiftelsen tar bl.a. fram forskningsunderlag och
producerar rapporter samt genomför kunskapshöjande insatser och utbildningar på
uppdrag. Man använder även konstnärliga uttryck i sina två huvudsakliga
utställningshallar. Den inriktningen bör ligga fast.
Regeringen har som bekant givit Botkyrka 65 miljoner kronor extra för att hantera den
extraordinära flyktingsituationen. Dessa pengar ska, enligt vårt förmenande, användas
för att täcka kommunens kostnader för mottagandet, kring sådant som ex. bostäder,
försörjning, skolan, etablering etc.
Av de två miljoner kronorna som MKC söker ska endast 390 tkr gå till ”material för
introduktion/samhällsorientering”. Övriga 1,6 mkr är sannolikt avsedda att täcka upp för
att MKC ånyo har problem att få ihop sin ekonomi; kring de rörliga intäkterna. Det är
inte rimligt att vi riskerar att använda öronmärkta pengar avsedda för mottagning av
nyanlända - till att täcka upp för MKC:s strukturella underfinansiering.
MKC skulle däremot kunna anlitas för att t.ex. göra en forskningsstudie om
konsekvenserna av mottagandet i Sverige eller Botkyrka. Kommunen kan, i ett sådant
fall, anlita centret för ändamålet.
Vi föreslår kommunstyrelsen
att

bevilja 390 000 kronor till framtagandet av material för
introduktion/samhällsorientering, men att i övrigt avslå ansökan.

Jimmy Baker

Kia Hjelte

Sid 1 (1)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-28

§ 248
Anmälningsärenden (KS/2016:23)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 oktober 2016, dnr KS/2016:87.
Ekonomisk uppföljning per sista oktober – prognoser 2016, dnr
KS/2016:71.
Minnesanteckningar från investeringsrådets möten 2016-08-24, 2016-10-05
och 2016-11-09, dnr KS/2016:23.
Protokoll från AB Vårljus 2016-10-19, dnr KS/2016:254.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2016-11-09.
Protokoll från demokratiberedningen 2016-11-18.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2016-11-23, dnr
KS/2016:40.
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§ 249
Delegationsärenden (KS/2016:24)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

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

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för
perioden 2016-10-01—2016-10-31, dnr KS/2016:88.
Kommunstyrelsens ordförande

Projekt privatuthyrning till nyanlända
(beslut 2016-11-07, dnr KS/2016:761).
Kommundirektören

Beslut om upphandling av beslutsstödsystem – analysdelen
(beslut 2016-10-20, dnr KS/2016:28).
Förordnande av tjänsteförrättande kommundirektör vid Cesams
sammanträde 2016-11-23
(beslut 2016-10-13, dnr KS/2016:46).
Tidsbegränsad anställning: förvaltningschef för arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen 2017-02-01—2017-04-30
(beslut 2016-11-08, dnr KS/2016:219).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen 2016-11-17
(beslut 2016-11-11, dnr KS/2016:46).
Förordnande av tjänsteförrättande kommundirektör, förvaltningschefer samt
avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen under jullov 2016-2017
– enligt bilaga
(beslut 2016-11-22, dnr KS/2016:46)
Biträdande förvaltningschefen

Förordnande av tillförordnad enhetschef för samordningsenheten
2016-11-01—2017-04-30
(beslut 2016-11-07, dnr KS/2016:46).
Ekonomichefen

Förordnande av tjänsteförrättande ekonomichef 2016-11-14—2016-11-18
(beslut 2016-11-03, dnr KS/2016:46).
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Förordnande av tjänsteförrättande ekonomichef 2016-12-28—2016-12-30
(beslut 2016-11-03, dnr KS/2016:46).
HR-chefen

Arbetsrättslig lokal tvist utbildningsförvaltningen
(beslut 2016-11-08, dnr KS/2016:482).
Arbetsrättlig lokal och central tvist vård- och omsorgsförvaltningen
(beslut 2016-11-08, dnr KS/2016:437).
Kommunjuristen

Beslut att inte lämna ut handlingar
(beslut 2016-11-17, dnr KS/2016:284).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-28

§ 250
Äskande av medel - tillsättning av tjänster(KS/2016:749)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att kommunstyrelsens medel till
förfogande finansierar kostnaden under hösten 2016 för investeringscontroller och en juridisk kunnig utredare på kommunledningsförvaltningen.
Sammanfattning

Med anledning av beslutet i KS/2016:367 har kommunledningsförvaltningen anställt en investeringscontroller samt en juridisk kunnig utredare. En investeringscontroller har varit anställd sedan 2016-09-01 och en utredare
kommer att vara anställd från och med 2016-12-04 till en kostnad motsvarande (350 000 kronor +68 000 kronor) 420 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen äskar i enlighet med beslutet i KS/2016:367
420 000 kronor för tillsättningen av en investeringscontroller och en
utredare.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-11-15.
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§ 251
Äskande av medel - anställningsvillkor för förvaltningschefer (KS/2016:750)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att kommunstyrelsens medel till
förfogande finansierar avslutandet av tjänst som förvaltningschef för
tekniska förvaltningen.
Sammanfattning

Med hänvisning till Botkyrka kommuns anställningsvillkor för förvaltningschefer, enligt KS/2015:741 äskar kommunledningsförvaltningen 1 063 000
kronor för avslutandet av tjänst som förvaltningschef för tekniska förvaltningen.
Ett avtal för avslut av tjänst träffades med förvaltningschefen JS för tekniska
förvaltningen den 2016-04-08 motsvarande 11 månadslöner, vilket inklusive
personalomkostnader motsvarar 1 063 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-11-15.

37[39]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-28

§ 252
Långsiktigt planerande av bostäder för nyanlända på
anvisning (KS/2016:792)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner arbetsgruppens bedömningar för ett långsiktigt planerande av bostäder för nyanlända på anvisning 2017-2020.
Sammanfattning

Med den nya bosättningslagen som trädde i kraft 2016-03-01 tydliggjordes
kommunens åtagande att ta emot nyanlända på anvisning för bosättning.
Möjligheten för en kommun att tacka nej till anvisningar togs bort. Vidare
ökade antalet anvisade för 2016 jämfört med tidigare år. Regelförändringarna har tillkommit samtidigt som en besvärande bostadsbrist utvecklats till
ett reellt hinder för utvecklingen i Stockholmsregionen.
Ansvaret för mottagandet av nyanlända på anvisning ligger på socialnämnden. I ansvaret ingår att lösa boendet. För att lösa uppgiften har socialförvaltningen som stöd samlat en arbetsgrupp med tjänstemän från
samhällsbyggnadsförvaltningen, AB Botkyrkabyggen och kommunledningsförvaltningen.
Syftet med arbetsgruppens arbete har varit att bidra till att skapa en beredskap för åren 2017-2020 gällande bostäder för nyanlända på anvisning. Bedömningen är att kommunen annars ständigt kommer att arbeta i akutlägen
och ha svårt med framförhållning och god planering i arbetet.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2016-11-22, § 155.
Yrkanden

Mats Einarsson (V), Deniz Bulduk (MP), Gabriel Melki (S) och Stefan
Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilda yttranden

Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Protokollsanteckning

Lars Johansson (L) och Robert Steffens (C) anför till protokollet att de vid
yrkanderätt hade yrkat bifall till ordförandeförslaget.
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2016-11-28
Ärende 252 Långsiktigt planerande av bostäder för nyanlända på anvisning
(SN 2015:792)
Sverigedemokraterna ställer sig frågande till varför kommuner inte kan tacka nej till
nyanlända på anvisning. Ekerö kommun har till exempel vägrat att ta emot dessa utan att
funnits någon möjlighet till sanktioner 12. Vi har under de senaste veckorna sett att både
Täby och Mölndal följt Ekerös exempel 3 Vi Sverigedemokrater är av den övertygelsen att det
helt enkelt inte går att bo i bostäder som inte finns. Botkyrka kommun har tagit sitt ansvar
många ggr om när det gäller flyktingar och nyanlända. Det är dags att kommunen lägger om
sin prioritering och istället prioriterar bostadslösningar för våra unga som vuxit upp i
kommunen och ger dem en möjlighet att få bo kvar i Botkyrka kommun. Vi anser att
Botkyrka bör minska sitt mottagande så att lösningar som modulhus inte behövs i
kommunen. Ett minskat mottagande innebär även att fler bostäder frigörs till våra unga
medborgare i kommunen.
För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg
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Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Särskilt yttrande
2016-11-28

Ärende 252: Långsiktigt planerande av bostäder för nyanlända på anvisning
Flyktingsituationen förstärker en redan svår situation på bostadsmarkanden. Och som framgår av
tjänsteskrivelsen spänner arbetet med bostadsfrågorna över flera förvaltningar i kommunen. En del
av texten i detta yttrande berör därför även andra nämnder som exempelvis
samhällsbyggnadsnämnden.
I samband med planerandet av nya modulhus har många oroliga Tullingebor hört av sig till
Tullingepartiet. Oron har främst handlat om att kommunen haft en bristfällig dialog med de
närboende. Det har även riktats kritik mot att boenden har beställts utan att reglerna i plan- och
bygglagen följts.
Tullingepartiet menar att Botkyrka kommun måste föra en riktig dialog med de närboende. Vid
planerande av nya bostäder förutsätter Tullingepartiet att kommunen behandlar bygglovsärenden på
ett objektivt och korrekt sätt där både lokalernas lämplighet i sig samt tillgänglighet och
verksamhetens påverkan på sin omgivning tas i beaktande. Detta oavsett om en byggnad ska
användas som asylboende, skola, äldreboende eller för annan verksamhet. I grunden handlar det om
rättssäkerhet.
Anders Thorén (TUP)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-28

§ 253
Strategi och riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka
kommun (KS/2016:793)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka
kommun.
2. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka
kommun.
Sammanfattning

På uppdrag av kommunfullmäktige har förslag till styrdokument för
Botkyrka kommuns flyktingmottagande arbetats fram i projektform inom
tjänstemannaorganisationen. Tjänsteskrivelsen redovisar resultatet av projektets delmål samt de konsekvenser och behov som ligger till grund för
styrdokumentens utgångspunkter och inriktning.
Botkyrka kommun ska bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att främja
ett gott flyktingmottagande där integration avser en dubbelriktad process
med ömsesidigt tillmötesgående.
Strategi för flyktingmottagande syftar till att beskriva kommunens mål för
flyktingmottagandet och tydliggör till vilka mottagandet riktar sig. Riktlinjer
för flyktingmottagande syftar till att förtydliga kommunorganisationens
uppdrag och genomförande för att lyckas med de mål strategin satt upp.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2016-11-22, § 162.
Yrkande

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

Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Protokollsanteckning

Robert Steffens (C) anför till protokollet att han instämmer i Stefan Daynes
(KD) särskilda yttrande.
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 2016-11-28
Ärende 253 Strategi och riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka
(KS/2016:793)
Sverigedemokraterna ställer sig frågande till varför kommuner inte kan tacka nej till
nyanlända på anvisning. Ekerö kommun har till exempel vägrat att ta emot dessa utan att
funnits någon möjlighet till sanktioner 12. Vi har under de senaste veckorna sett att både
Täby och Mölndal följt Ekerös exempel 3 . Vi Sverigedemokrater anser att Botkyrka bör
kraftigt skära ned på sitt flyktingmottagande, ett totalt stopp gällande flyktingmottagande
kan även det vara ett bra alternativ för kommunen. Vi anser att Botkyrka kommun först och
främst har ansvar mot de som bor i kommunen.
Vi Sverigedemokrater är av den övertygelsen att det helt enkelt inte går att bo i bostäder
som inte finns. Hela stockholmsregionen har svårt att förse unga medborgare med bostäder.
Vi kan bygga bostäder men problemet kommer aldrig att bli löst sålänge vi har denna volym
när det gäller mottagandet. Modulbostäder är inte heller det en lösning, vi kan själva se i
Botkyrka de protester som kommer från medborgare när modulbostäder skall placeras i
deras närområde. Vad de politiska partierna än tycker om modulbostäder så är det ett
faktum att oro uppstår bland de boende i området när modulbostäder byggs i deras område.
Detta är något vi måste undvika. Vi måste helt enkelt ta emot färre så att vi kan hantera
situationen på ett sätt som gör att vi undviker de eventuella problem som kan uppstå.
Botkyrka kommun har tagit sitt ansvar många ggr om när det gäller flyktingar och
nyanlända.
För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2016-11-28
Ärende 253

Strategi och riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka
kommun (KS/2016:793)

Botkyrka har sedan decennier tagit ett, jämfört med övriga länet, ett oproportionerligt
stort ansvar för svensk migrationspolitik genom EBO-inflyttning, bara de senaste åren
har cirka 1000 personer flyttat från utlandet till kommunen varje år, hittills i år (jan-aug)
har 545 personer kommit.
Förutom ökad trångboddhet och bostadsbrist, innebär allt detta stora påfrestningar på
förskola, skola, vuxenutbildning, socialtjänst - vilket försämrar den sociala utvecklingen
i kommunen. De kommande åren ser Botkyrka ut att gå mot stora budgetunderskott som
en direkt anledning av detta. Tryggheten i ett sådant samhälle minskar och vi kommer
att få se mer sociala oroligheter, utbrända bilar och våldsbrott.
Moderata kommuners begäran om en tillfällig flyktingpaus handlar inte om en brist på
vilja, utan om en brist på förutsättningar. Där sammarbetar vi Botkyrkamoderater gärna
med hela kommunsverige för att sätta press på den rödgröna regeringen att skapa goda
förutsättningar för ett fortsatt mottagande. Moderaterna har föreslagit tre konkreta
åtgärder som skulle gå att genomföra på kort tid:
– Bromsa utslussningen från asylboenden till kommunerna. Av landets 290 kommuner
uppger 250 kommuner att de har bostadsbrist och i Stockholms län är situationen akut.
Inga tvångslagstiftningar eller goda intentioner kan ändra på faktumet att vi inte har
några lediga bostäder med två månaders varsel. Genomsnittlig kötid 2015 var 8,2 år och
bara i dagsläget står över 550 000 personer i bostadsförmedlingens kö.
– Se omedelbart över vilka lagar och regler som behöver tas bort eller anpassas till ett
snabbare bostadsbyggande av riktiga bostäder. Tillfälliga boendelösningar, att samtliga
hyresrätter som frigörs från allmännyttan går till nyanlända eller att kommuner rent av
köper bostäder är inte ett ansvarsfullt användande av skattebetalarnas resurser. Det
kommer heller inte leda till ett hållbart samhälle över tid.
– Kommunerna behöver långsiktiga planeringsförutsättningar och möjlighet att påverka
beslut som rör vår kommun. Det är inte hållbart att vi med två månaders varsel måste
förse ett visst antal, som vi själva inte haft möjlighet att påverka, med bostäder.
Regeringen borde därför avskaffa tvångslagstiftningen.
Majoriteten behöver släppa sin tomma retorik om att Moderaterna generellt skulle vara
emot ett flyktingmottagande och förespråka att Sverige permanent skulle stänga sina
gränser. Det handlar inte om en brist på vilja, utan en brist på förutsättningar. Istället för
att se oss som motståndare borde vi som kommunpolitiker tillsammans sätta press på
den rödgröna regeringen att skapa verkliga förutsättningar för kommunerna. Först då
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kan vi tillsammans skapa ett bra och värdigt mottagande. Det finns helt enkelt inte
bostäder och resurser idag för att på ett bra sätt hantera den föreslagna ökningen på
anvisning.
Vi kan inte heller acceptera en ordning där våra medborgare och skattebetalare ska
sättas på undantag till förmån för asylsökande (eller papperslösa). För oss är det
uteslutet att låta dessa få en förtur i kön till Botkyrkabyggen.
Kommunen erhåller en etableringsersättning de första 24 månaderna. Under dessa bör
vi tillhandahålla boendelösningar som moduler. Men då de 24 månaderna har passerat
bör personen ifråga ge plats åt andra som uppbär etableringsersättning. Under
etableringstiden förutsätter vi att man i första hand försörjer sig själv och i andra hand
står till arbetsmarknadens förfogande eller studerar. Efter etableringstiden gått ut får
man, precis som alla andra, söka egen bostad på bostadsmarknaden.
Ju fler hyresrätter i Botkyrkabyggen eller Mitt Alby som tas i anspråk av
socialförvaltningen, desto längre blir bostadsköerna. Detta drabbar kanske Botkyrkas
unga hårdast. Med ett krympande lägenhetsutbud kommer andrahandshyrorna att
fortsätta öka – från i vissa fall redan idag ofattbart höga nivåer. De villor och
bostadsrätter som säljs går snabbt åt och priserna stiger konstant. I dagsläget finns det
inte möjlighet att bygga ikapp efterfrågan.
Det är därför av yttersta vikt att på den nationella nivån, för att ta några exempel,
fortsatt upprätthålla gränskontrollerna, att komma igång medicinska åldersbestämningar
och markant öka takten i avvisningarna av de som inte får uppehållstillstånd.

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson
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Särskilt yttrande
2016-11-28

Ärende 253: Strategi och riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun
Flertalet av kommunens verksamheter är berörda av ett ökat flyktingmottagande. Det är därför
positivt att en kommunövergripande genomförandestrategi äntligen kommer på plats. Vi ser också
fram emot att kommunen fortsätter arbeta fram en mer omfattande utredning där konsekvenserna
och behoven för samtliga kommunens berörda verksamheter tas med: Hur tar kommunen ansvar för
alla dem vi tagit emot? Hur fungerar det med boenden, SFI, skolor, omsorg och arbetsmöjligheter?
Finns det resurser på alla håll för att klara ett fortsatt mottagande? Vilka eventuella flaskhalsar finns
det?
De utmaningar som Sverige och övriga länder i EU ställs inför i samband med flyktingströmmarna
visar hur viktigt det är att alla solidariskt tar sitt ansvar, något som regeringen gång på gång
upprepar. I Stockholms län ökar dock segregationen mellan de norra och södra delarna. Södra
Storstockholm, med främst Botkyrka och Södertälje, tar ett jätteansvar medan norrkommunerna
skyller på att de ej kan få fram bostäder. Fler kommuner måste därför dra sitt strå till stacken för att
hjälpa till i denna extraordinära situation. Det är viktigt att veta vad den styrande majoriteten i
Botkyrka kommun konkret gör för att föra frågan vidare.
Det är regeringens ansvar att bättre fördela ansvaret för mottagandet av nyanlända mellan de olika
kommunerna. Botkyrka ska självklart fullfölja sina åtaganden och lagreglerade skyldigheter. Men
att därutöver deklarera att Botkyrka kan ta emot fler flyktingar känns inte seriöst och sänder fel
signaler till de kommuner som flyr sitt ansvar. Nu måste vi utvärdera situationen innan vi utökar
kostymen.
Anders Thorén (TUP)
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Kommunstyrelsen

Ärende 253: – Strategi och riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun
(KS/2016:793)

Vi anser att det är mycket bra och oerhört viktigt att kommunen har arbetat fram strategi och riktlinjer
för flyktingmottagande i Botkyrka med de utmaningar vi har framför oss även fortsättningsvis de
kommande åren. Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig,
förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige
ökat kraftigt är utmaningarna för det svenska asylsystemet och följaktligen för kommunerna mycket
stora. Situationen förändras hela tiden och då socialnämnden har det strategiska samordningsansvaret
för kommunens flyktingmottagande så kommer det att innebära ytterligare utmaningar de kommande
åren. Botkyrka är liksom Södertälje en stor EBO- kommun och det är så den stora inflyttningen till
kommunen sker vilket givetvis också ställer krav på kommunens verksamheter och service, men också
långsiktigt när det gäller boende då trångboddhet blir ett allt större problem.
Det är viktigt att kommunen får en realistisk helhetsuppfattning om hur det ser ut gällande
framtidsutsikterna för dem som kommer till Botkyrka, både när det gäller genom anvisning och EBO,
beträffande boende, arbete, skolplatser m.m. och i hur stor utsträckning detta mottagande kommer att
påverka kommunens verksamheter och följaktligen kommunens invånare. Sverige och Botkyrka har
under de senaste åren tagit ett stort ansvar för människor på flykt. Tyvärr står det klart att vi väldigt
många gånger välkomnar människor hit, men inte hem. Många blir inte en del av samhällsgemenskapen
utan fastnar istället i ett långvarigt utanförskap. Utanförskap handlar många gånger om språket som är
det första steget och nyckeln till att klara sig i ett nytt samhälle.
Ett framgångsrikt mottagande handlar bl.a. om språk, arbete och boende. Under demokrativeckan där
vi som parti deltog och vid ett par andra tillfällen då vi politiker fått träffa både nyanlända personer
samt de som varit här i relativt många år framgick att språket var ett problem för många och att man
ofta valt inte delta i SFI:s undervisning eller inte fortsatte utbildningen man påbörjat. Det visar sig efter
en del efterforskning att det inte är så ovanligt som man kan tro att man väljer att inte delta alls i
språkundervisning eller att man hoppar av och att deltagande inte är obligatoriskt. Om detta beror på
att man inte tror att utbildningen ger något eller om det handlar andra orsaker är oklart. Det som är
klart däremot är att om man ska kunna bli en del av samhället, både när det gäller arbetsmarknaden,
kunna knyta kontakter, förstå kulturen, hantera myndighetskontakter m.m. så är språket A och O. SFI
är inte något som vi anser att man ska kunna tacka nej till om man erhåller bidrag eller t.ex. får hjälp
genom olika arbetsmarknadspolitiska insatser eller annan hjälp från kommunen. Detta är enormt viktigt
först och främst för den enskilda personen, men också för att kommunens insatser och resurser som
satsas ska ge något för att personen så snabbt som möjligt ska kunna försörja sig själv. Precis som vid
CSN-lån eller A-kassa så krävs det en motprestation och bör ske även inom detta område.
Botkyrka 2016-11-28
Stefan Dayne (kd)
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