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§ 183
Överflytt av kommunens aktivitetsansvar för ungdomar
samt revidering av reglementen (KS/2016:637, KS/2016:638,
KS/2016:647)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar överflyttas från utbildningsnämnden till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden från och med 2017-01-01.
2. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Revideringen gäller från och
med 2017-01-01.
3. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för utbildningsnämnden. Revideringen gäller från och med 2017-01-01.
Sammanfattning

Det kommunala informationsansvaret övergick i ett kommunalt aktivitetsansvar 2015-01-01. Det innebär dels ett ökat dokumentations- och rapporteringskrav, dels en utökad målgrupp samt ett ökat ansvar för att erbjuda och
bedriva aktiviteter för målgruppen.
Enligt nämndernas beslut hösten 2014 (UF/2014:124; AVUX/2014:78) ska
förvaltningarna gemensamt utreda förutsättningarna för ett överlämnande av
kommunens aktivitetsansvar för ungdomar från utbildningsnämnden till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Utredningen ska även belysa
de ekonomiska konsekvenserna av den nya lagstiftningen och hur en eventuell ramjustering mellan förvaltningarna bör utformas. Utredningen ska
även se över hur befintliga och nya samverkansformer mellan förvaltningarna kan utvecklas.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har under 2015 sammanställt erfarenheter av verksamheten som under 2016 utgjort grund i en
riskanalys för verksamheten samt beräknat kostnader för konsekvenser av
förändrat uppdrag. Utvecklingen av verksamheten från informationsansvaret
till aktivitetsansvar har lett till ett ökat behov av insatser och resurser för
det. För att leva upp till ansvaret har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen utökat uppsökande och kommunikativa insatser för att nå
målgruppen och motivera till medverkan, ökat individanpassade insatser och
förstärkt arbetet med administration för dokumentation och statistikuppgifter samt analys av dessa. Arbetet genomförs i samverkan med andra förvaltningar.
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Som ett led i att utveckla verksamheten samt tydliggöra ansvar, mandat och
operativ verksamhet ser förvaltningarna förtjänster av att ansvar och utförardel finns under samma nämnd. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen kommer gemensamt att arbeta
fram arbetsrutiner för fortsatt samarbete.
Sedan 2015 bedrivs verksamheten med fler personalresurser än nuvarande
ram medger för att leva upp till lagstiftning och behov. Utbildningsnämnden
och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ser därför ett behov av
tillskott av medel för att kunna följa lagstiftningen och säkerställa kvaliteten.
En överflytt av aktivitetsansvaret innebär att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens och utbildningsnämndens reglementen måste revideras.
På sida ett i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens reglemente
från 2016-01-01 står det följande:
”På uppdrag av utbildningsnämnden ska nämnden också åta sig vissa insatser som faller inom utbildningsnämndens ansvarsområde.”
I förslaget till reviderat reglementet föreslås det att den meningen stryks och
ersätts med följande:
”Nämnden ansvarar för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar.”
I förslaget till reviderat reglemente för utbildningsnämnden från 2016-01-01
föreslås att följande avsnitt i nuvarande gällande reglemente utgår:
§1 ”Nämnden har också informationsansvar för ungdomar som inte går i
gymnasieskolan”
§1 punkt 3 ”särskilt ifråga om uppföljningsansvaret”.
Första delen i punkt 3 om samverkan, ”samverka med arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden”, ska kvarstå, men utan precisering.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2016-08-30, §§42-43.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2016-09-06, §§73-74.
Yrkande

Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 184
Uppdatering av valnämndens reglemente (KS/2016:613)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen ändring i
valnämndens reglemente. Reglementet gäller från och med 2016-11-01.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har genomfört en genomgång av valnämndens reglemente och föreslår en ändring med anledning av att servicenämnden har upphört. Idag bistår kommunledningsförvaltningen valnämnden med de resurser som nämnden behöver för att fullgöra sina uppgifter.
Ändringarna är inte av någon principiell betydelse utan endast av språklig
karaktär.
Med anledning av detta föreslås följande ändring:
Reglementet bör i § 11 ha följande lydelse (föreslagen ändring är understruken):
§ 11
Valnämnden har rätt att genom kommunstyrelsens försorg få tillgång till
den personal som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Nämnden ska samarbeta med de kommunala nämnderna och andra myndigheter som är berörda av nämndens verksamhet.
Valnämnden har behandlat ärendet 2016-09-12, § 10.
Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 185
Åtgärder till följd av skjutförbud på Hacksjöbanan
(KS/2016:665)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar, genom kommunfullmäktiges avsatta medel till förfogande, investeringsmedel om 750 000 kronor för finansiering av åtgärder vid Hacksjöbanan.
2. Kommunfullmäktiges tilldelning av medel sker under förutsättning att
Huddinge kommun och Stockholm stad står för sin andel av kostnaden i
enlighet med den fördelningsmodell som framgår av samverkansavtalet
mellan parterna.
Reservationer

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

Botkyrka kommun äger skjutanläggningen Hacksjöbanan och tillhandahålls
enligt avtal till föreningar från Botkyrka kommun, Huddinge kommun och
Stockholm stad. Ekonomiskt delar kommunerna på drift- och investeringskostnaderna. Driftansvarig för anläggningen är föreningsalliansen
Hacksjöns skytteorganisation (HSO). Efter en inspektion i juli belade polisen delar av anläggningen med skjutförbud eftersom vissa delar inte uppfyller nödvändiga säkerhetskrav. Dessa brister avser att skjutvallar inte är
tillräckligt höga och breda. Att åtgärda dessa brister beräknas kosta 750 000
kronor. Kultur- och fritidsnämnden anser att det är mycket angeläget att
skyndsamt kunna påbörja arbetet med att åtgärda dessa brister.
Dialog med Huddinge kommun och Stockholm stad indikerar att de också
anser att dessa brister bör åtgärdas snarast. För att kunna starta detta äskas
därför 750 000 kronor. Detta äskande är beroende av att Huddinge kommun
och Stockholm stad tar sin andel av kostnaden, vilket är 112 500 kronor
samt 525 000 kronor. För Botkyrka kommun blir det 112 500 kronor.
Yrkande

Jimmy Baker (M), Ebba Östlin (S) och Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till
ordförandeförslaget.
Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD) och Anders Thorén (TUP) lämnar ett
tilläggsyrkande, bilaga.
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Protokollsanteckning

Robert Aslan (S) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat bifall till ordförandeförslaget.
Lars Johansson (L), Robert Steffens (C) instämmer med tilläggsyrkande så
som ett särskilt yttrande, bilaga.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2016-10-10
Ärende 185

Åtgärder till följd av skjutförbud på Hacksjöbanan (KS/2016:665)

Det har hänt en hel del kring Hacksjöbanan den senaste tiden, vilket har
uppmärkasammats av såväl oss i oppositionen som i tidningar såsom Dagens nyheter,
Södra Sidan och Mitt i Botkyrka/Salem.
Något som är uppenbart är att driftsavtalet mellan kommunen och Hacksjöbanans
SkytteOrganisation (HSO) inte har hållits. Banor har grävts om, skjutvallar har flyttats,
nya banor har byggts, byggnader har rivits, nybyggen har påbörjats och schaktmassor
har dumpats. Detta utan några som helst avtal, rivningslov eller bygglov - vilket vi anser
borde framgå även i ordförandeförslaget.
Konsekvensen blir nu att 750 000 kr av tre kommuners skattemedel måste tas i anspråk
för att några enstaka personer har överskridit sina befogenheter.
Vi står bakom förslaget att Botkyrka kommun ska betala 112 500 kr för att få
anläggningen i godkänt skick igen så att polisen kan godkänna öppnande av
anläggningen. Men detta under förutsättning att de som är ansvariga också hålls
ansvariga. För oss är det självklart att de som är ansvariga för att vi hamnat där vi är nu
också ska betala tillbaka till skattekollektiven.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att 1

bifalla ordförandeförslaget att anslå skattemedel för att få anläggningen i
godkänt skick, samt

att 2

rikta återbetalningskrav mot de personer som befinns vara ansvariga till att
driftavtalet frångicks och att skattekollektiven nu belastas.

Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)
Anders Thorén (TUP)
Instämmer i yrkandet såsom ett särskilt yttrande:
Lars Johansson (L)
Robert Steffens (C)

Sid 1 (1)
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§ 186
Redovisning och förlängd beredningstid för motioner
(KS/2016:231)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
2. Kommunfullmäktige ger följande motioner förlängd beredningstid till
och med 2017-03-31:
KS/2009:277 Det är dags för nytänkande i planeringen av våra kommundelar (M)
KS/2009:354 Inför lokalpeng i alla för-, grund- och gymnasieskolor (M)
KS/2009:459 Minska kommunens behov av utjämningssystemet (M)
KS/2010:476 Fördubbla antalet platser för ensamkommande flyktingbarn
från fem till tio år (M)
KS/2012:343 Inför en miljöapplikation i Botkyrka kommun (M)
KS/2012:550 Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för
Tullinge respektive övriga Botkyrka (TUP)
KS/2013:63 Strategi för grön IT (MP)
KS/2013:291Utred parkeringsproblemen i Botkyrka (M), (L), (KD)
KS/2013:575 Rådslag (MP)
KS/2013:607 En mer flexibel hållning till nybyggnation (M)
KS/2013:610 Öka säkerheten i kommunalhuset (M)
KS/2014:29 Trångboddhet i Botkyrkabyggen (SD)
KS/2014:79 Ännu fler hyresvärdar (M)
KS/2014:80 Utred möjligheterna till att brett införa jämställda upphandlingar (M)
KS/2014:82 Se över möjligheten att införa trygghetsvärdar (M)
KS/2014:85 Ta över Norsborgs centrum - eftersom marknaden har misslyckats (M)
KS/2014:103 En proaktiv syn av våra strandskyddsområden (M)
KS/2014:191 Busshållplats vid Alby äng (M)
KS/2014:402 Verka för en försäljning av hela eller delar av fjärrvärmeproduktionen (M) och (L)
KS/2014:560 Integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan (TUP)
KS/2014:727 Uppmärksamma 100-årsminnet av folkmordet på kristna (KD)
KS/2015:37Avseende solenergi i Botkyrka kommun (SD)
KS/2015:53 Tillbyggnad på trevåningshusen i Bremora (V)
KS/2015:78 Gör Dalvägen till en "framsida" (M)
KS/2015:79 Bolagisera ägandet och förvaltningen av kommunens
fastigheter (M)
KS/2015:80 Bolagisera och sälj Hangaren (M), (KD), (L) och (C)
KS/2015:83 Problemet med vissa hundar och dess ägare (M)
KS/2015:84 Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra grustag
(M)
KS/2015:87 Sälj fler lägenheter ur allmännyttan! (M)
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KS/2015:88 Skidspår samt gång- och cykelbana mellan Storvretbadet och
Lida Friluftsgård (M)
KS/2015:120 Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD)
KS/2015:235 Närodlat i Botkyrka kommun (SD)
KS/2015:262 Juridiska enheten (M)
KS/2015:263 Mer effektiva medborgarkontor (M)
KS/2015:264 Reformera dialogforum (M)
KS/2015:266 Tillfälliga bygglov för modulbostäder (M)
KS/2015:267 Avyttra Stadsnätet (M), (L), (C)
KS/2015:318 Inför en studiedag inom näringslivet för Botkyrkapolitiker och
tjänstemän
KS/2015:321 Förläng öppettiderna för rådgivning på nyföretagarcentrum
(SD)
KS/2015:345 Övervakning av utsatta områden (SD)
KS/2015:429 Omvandla hyresrätter i allmännyttan till andelslägenheter för
socialnämndens biståndsbehov (M)
KS/2015:440 Huvudmannaskapet för begravningsverksamhet
KS/2015:442 Kvalitetssäkra fritidsgårdarna (M), (L)
KS/2015:443 Stärk demokratin - avskaffa medborgarförslagen (M), (KD)
KS/2015:619 Återöppna Åvägen som en viktig alternativ vägförbindelse
mellan Tullinge och Tumba (L)
Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska kommunstyrelsen två
gånger varje år, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka
motioner som inte har beretts färdigt.
Av redovisningen per den 2016-09-20 framgår vilka motioner som för närvarande bereds.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-09-20.
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§ 187
Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag (KS/2016:230)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
2. Kommunfullmäktige avskriver följande medborgarförslag:
Bättre möjlighet att bifoga foton m.m vid felanmälan via kommunens
hemsida och medborgarförslag (KS/2013:44)
Förbjud butikerna i Fittja att sälja dryck i glasflaskor (KS/2015:249).
3. Kommunfullmäktige ger följande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2017-03-31:
KS/2013:76 Förbättra skidspårsystemet Lida-Harbro-Brantbrink
KS/2013:489 Att Botkyrka kommun köper in Norsborgs centrum och river
det för att bygga hyreslägenheter
KS/2014:168 Fler boende i Hallunda centrum
KS/2014:393 Bygg inspirationsplats för alla religioner
KS/2014:467 Miljöanpassa hanteringen av medborgarförslag
KS/2014:552 Kommunen ska be om tillåtelse innan man skickar ut sms till
medborgare
KS/2014:568 Renare och snyggare Botkyrka med hjälp av civilsamhället
KS/2014:632 Önskan om att Botkyrka kommun finansierar fiberoptiska
kablar för dataöverföring
KS/2014:759 Gör webbsändningarna från kommunfullmäktige mer tillgängliga
KS/2014:766 Gör området runt Tumba Idrottshus till en rökfri zon
KS/2015:16 Bötesstraff och samhällstjänst för nedskräpning
KS/2015:135 Kopplingstvång för hundar i Lida naturreservat
KS/2015:195 Krav på mejeriprodukter som köps in
KS/2015:203 Krav på mejeriprodukter som köps in i kommunen
KS/2015:338 Mejeriprodukter som upphandlas ska leva upp till den svenska
djurskyddslagstiftningen
KS/2015:384 Inrätta ett Ericsson-museum i Hågelby
KS/2015:556 Bygg en trappa i backen vid Flaggplans busshållplats i
Tullinge
KS/2015:560 Starta parklekar i varje kommundel
KS/2015:591 Starta upp och vidareutveckla en parklek i Solparken
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Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska kommunstyrelsen två
gånger varje år, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka
medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Av redovisningen per den 2016-09-20 framgår vilka medborgarförslag som
för närvarande bereds. I kommunallagen kap. 5 § 33 framgår det att
kommunfullmäktige kan, om beredning av en motion eller medborgarförslag inte avslutats inom ett år, avskriva motionen eller medborgarförslaget
från fortsatt handläggning. Med anledning av detta föreslår kommunledningsförvaltningen att två medborgarförslag avskrivs:
(KS/2013:44) Bättre möjlighet att bifoga foton m.m vid felanmälan via
kommunens hemsida.
Motivering: Möjligheten att göra det förslagsställaren föreslår finns redan.
(Se bilaga 2).
(2015:249) Förbjud butikerna i Fittja att sälja dryck i glasflaskor.
Motivering: Medborgarförslaget ligger utanför kommunens beslutanderätt.
(Se bilaga 3).
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-09-20.
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§ 188
Svar på motion: Gör stickkontroller av hemtjänstens
städning (TUP) (KS/2015:851)
Beslut

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

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

Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP) och Per Börjel (TUP) har
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-17, § 209 lämnat en
motion: Gör stickkontroller av hemtjänstens städning. Motionärerna hänvisar till riktad kritik mot bristande städning av hemtjänsten, något som kan
bidra till otrivsel och hälsoproblem. Det finns även en risk att brukare inte
vågar anmäla dålig städning av rädsla att klagomålen kan drabba dem själva.
Att genomföra stickkontroller och hålla en nära dialog med brukarna är ett
sätt att kvalitetssäkra städningen. Motionärerna föreslår att berörd förvaltning får i uppdrag att genomföra stickkontroller genom städinspektioner hos
hemtjänstens brukare direkt efter genomförd städning.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-08, § 35.
Motivering

Under våren 2016 genomförde vård- och omsorgsförvaltningen en större
genomlysning av hemtjänsten på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden.
Resultatet av genomlysningen presenterades för nämnden i maj 2016 och
visade på ett antal förbättringsområden för hemtjänsten i Botkyrka. Förslagen på förbättringsområde har behandlats av förvaltningen och återrapporterades i form av en plan för förbättring till vård- och omsorgsnämnden den 20 september 2016.
Slutsatsen i genomlysningen är att brukarnas upplevelse av hemtjänsten beror dels på vilka förväntningar brukaren har, dels på vilket värde brukaren
upplever att hen får. För att få mer nöjda brukare måste vi alltså ge brukarna
bättre möjligheter att vara medskapande. Detta kan bland annat handla om
att personal och brukare tillsammans arbetar mot gemensamma mål och att
vi ska gå från standardisering till individuella lösningar. Det ska också bli
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tydligare för brukarna vilken tid deras beviljade insatser beräknas ta för att
brukare ska kunna ha realistiska förväntningar på vad de ska få.
I planen till förbättring av hemtjänsten lyfts några förslag som kan kopplas
specifikt till att brukarna ska bli mer nöjda med den städning som utförs av
hemtjänsten. Bland annat föreslås att se över möjligheten att låta enklare
serviceinsatser utföras av personal med annan kompetens än undersköterska.
Undersköterskorna får då mer tid att fokusera på det de är utbildade för, medan till exempel städning kan utföras av personal som har större kunskaper
på det området.
Idag kan den brukare som inte är nöjd med städningen vända sig till sin
egen kontaktman eller till ansvarig enhetschef om brukaren inte känner sig
bekväm med att lyfta det direkt med personalen. I planen för att förbättra
hemtjänsten föreslås att kontaktmannaskapet bör utvecklas genom att brukare och kontaktmän får en tätare och bättre kontakt. När kontakten mellan
brukare och kontaktmännen blir bättre hoppas vi att detta ska leda till att
eventuella problem uppmärksammas snabbare och att åtgärder kan vidtas i
tid.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
Protokollsanteckning

Tuva Lund (S) anför till protokollet att hon vid yrkanderätt hade yrkat bifall till ordförandeförslaget.
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§ 189
Svar på motion: Mer idrott i skolan (M), (L) (KS/2015:732)
Beslut

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

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

Stina Lundgren (M) och Lars Johansson (L) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-10-22, § 163 lämnat en motion: Mer idrott i skolan.
Motionärerna understryker vikten av skolidrott som en viktig pedagogisk
funktion, en möjlighet till rörelse och förbättrad kondition samt en möjlighet
att minska risken för uppkomst av psykisk ohälsa. Övervikt hos barn och
unga bottnar ofta i en kombination av för lite rörelse och dåliga matvanor.
Jämfört med många andra europeiska länder har svenska elever mindre
schemalagd idrott. Motionärerna lyfter Bunkefloprojektet, ett samverkansprojekt mellan skolan och en lokal idrottsförening för att göra idrott och
hälsa till en naturlig del av vardagen för skolans elever, som ett bra exempel
på utökad idrott. Konkret innebär det bland annat att eleverna har en timmes
idrott per dag. Med anledning av detta föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt utbildningsnämnden att se över hur samtliga skolor ska kunna införa
en extra idrottstimme varje vecka. Detta bör inte ske på bekostnad av något
annat ämne, om så riskeras bör skolveckan utökas med en timme.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-15, § 112.
Motivering

Skolan är ett av de mest prioriterade områdena för den rödgröna kommunledningen och vi genomför just nu den största satsningen någonsin på att
skapa den bästa skolan i Botkyrka. Vi investerar upp emot 3 miljarder
kronor för en bättre arbetsmiljö och för mer pedagogiska lokaler. Samtidigt
ser vi över hur och på vilket sätt vi kan förbättra lärares arbetssituation och
på så sätt stärka vårt främsta verktyg för ökad måluppfyllelse i skolan.
Frågan om barn och ungas fysiska aktivitet/rörelse är väldigt viktig. Det
ökar folkhälsan och förbättrar skolresultaten. En god hälsa har dessutom
delvis blivit en klassfråga och vi kan se att invånarna i Tullinge och Tumba
generellt har en bättre hälsa än de som bor i Alby, Fittja, Hallunda och
Norsborg. I Botkyrkas idrottspolitiska program lyfts skolan fram som den
instans som når alla och har därför en unik möjlighet att på ett jämlikt sätt
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jämna ut skillnader i hälsa mellan olika grupper. Men utöver idrottslektionerna är samarbetet med föreningslivet viktigt för att introducera eleverna till en mångfald av idrotter, samt ge möjlighet till idrott i enkla former
som kan attrahera alla. Att idag utöka skolidrotten med en timme i veckan
kräver i dagsläget resurser som inte finns, till exempel i form av lärare och
idrottshallar.
I samband med att motionen behandlades i utbildningsnämnden så uppdrog
nämnden utbildningsförvaltningen att utreda möjligheten till att utöka
elevernas fysiska aktivitet/rörelse kopplat till skoldagen vid en eller flera
skolor. Denna utredning är nu i full gång och förvaltningen arbetar med att
hitta en eller flera skolor som skulle vara lämpliga för en pilot.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP) och Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Lars Johansson (L) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
bifall till motionen.
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§ 190
Svar på motion: Lyft kunskapsnivån kring HBTQ- frågor (M)
(KS/2012:556)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionens första att-sats.
2. Kommunfullmäktige anser motionens andra att-sats vara besvarad.
Reservationer

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

Jimmy Baker (M) och Catarina Ekeståhl (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2012-12-13 § 178, lämnat en motion: Lyft kunskapsnivån
kring HBTQ-frågor. Motionärerna menar på att HBTQ-grupper inte har lyfts
fram tillräckligt mycket av kommunen samt att personal och förtroendevalda behöver öka sin kunskapsnivå och reflektera över värderingar och
sättet att bemöta HBTQ-personer. Exempel på insatser som motionärerna
föreslår kan prövas är en utredning av HBT-certifiering och utbildningar för
kommunens förtroendevalda och för personal inom exempelvis fritidsgårdar, äldreboenden, fritidshem och gymnasieskolor. Motionärernas förslag
till beslut är att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur
fler enheter kan förmås att arbeta med HBT-certifiering, samt att utreda hur
personal och förtroendevalda kan lyfta sina kunskaper kring HBTQ-frågor
och perspektiv.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över motionen 2016-08-31.
Motivering

HBTQ-personer finns överallt i världen, vilken hudfärg, religion, funktionalitet en person har spelar ingen roll för dennas sexualitet eller könsidentitet.
HBTQ-personer finns i Botkyrka som anställda i kommunen, som elever på
våra skolor och som brukare på våra äldreboende. Vi vet också att HBTQpersoner som grupp lider en större risk för psykisk ohälsa, en större risk att
utsättas för hot eller kränkningar samt är överrepresenterad bland personer
som begår självmord. År 2016 är det fortfarande inte en självklarhet för
många HBTQ-personer att komma ut och leva ett öppet liv. Här har vi som
kommun ett ansvar att göra vad vi kan för att våra anställda och medborgare
ska kunna leva ett öppet liv utan att riskera mötas av mobbing, kränkande
kommentarer och liknande.
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HBT-certifiering är en relativt trubbig metod att arbeta med. Dels så har en
aktör monopol på att utfärda certifieringen och detta till en hög kostnad. Att
en verksamhet blir HBT-certifierad innebär att den genomgår en utbildning i
frågorna, det ger ingen garanti att det följs av ett systematiskt arbete i
HBTQ-frågor. Vi anser därför att det finns andra sätt än HBT-certifieringar
som Botkyrka kommun kan arbeta med att lyfta HBTQ-frågor inom sin
verksamhet där vi också kan få ut ett större värde av de pengar som satsas.
Att arbeta med en ökad kunskapsnivå kring HBTQ-frågor är viktigt men det
är minst lika viktigt att arbeta med attityder i samhället. Att en person har
kunskap om HBTQ betyder inte självklart att en person har attityd och agerar för att synliggöra HBTQ-frågor. Fördomar syns inte alltid direkt utan
kan smyga fram i där man minst anar genom kommentarer som till exempel
förminskar och ifrågasätter HBTQ-personer. Det är allas vårt ansvar att vara
lyhörda och våga säga emot när vi hör och ser kränkande beteende.
Under det senaste året har kommunen tagit steg för att utveckla sitt arbete i
HBTQ-frågor. Exempel är att sexuell läggning samt könsidentitet och könsuttryck lyfts fram som diskrimineringsgrunder i den nya jämlikhetsstrategin
som håller på att tas fram. På initiativ av kommunstyrelsens ordförande
flaggade Botkyrka kommun för första gången under Stockholm Pride. På
förvaltningsnivå har bland annat kultur- och fritidsförvaltningen tagit initiativ till att utveckla arbetet kring att HBTQ-personers möjligheter att delta
i fritidsaktiviteter. Men vi har en lång väg kvar att gå. Detta är inte ett arbete
som endast kan göras genom kommunledningsförvaltningen utan som måste
genomsyra hela den kommunala organisationen. Den rödgröna kommunledningen har höga ambitioner om att fortsätta sitt arbeta för att det ska vara så.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Ebba Östlin (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

16[41]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-10

§ 191
Svar på motion: Den kommunala politiska demokratin 100
år (V) (KS/2015:865)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att senast 2017-0904 återkomma med förslag på upplägg samt eventuella kostnader för genomförande av ett jubileum.
Ärendet

Mats Einarsson (V) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-17,
§ 209 lämnat en motion: Den kommunala politiska demokratin 100 år.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen
att förbereda uppmärksammandet av 100-årsminnet av den politiska demokratins genombrott i Botkyrka.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2016-04-08, § 18.
Motivering

Motionären lyfter frågan om att uppmärksamma 100-årsminnet av den lokala politiska demokratins genombrott i Botkyrka. Bakgrunden är ett initiativ från Sveriges riksdag, som också tillsatt en parlamentarisk kommitté
av representanter från riksdagspartierna för ”100-årsjubileum med anledning
av demokratins införande i Sverige”.
Den rödgröna kommunledningen delar motionärens ambition om att lyfta
fram och levandegöra lokala historiska händelser och personer på olika sätt.
Ett uppmärksammande av jubileet aktualiserar en fördjupad diskussion om
hur demokratin kan och bör utvecklas i såväl vår kommun som nationellt
och globalt. Det ligger väl i linje med den ambition som uttrycks i kommunens strategi för demokrati och delaktighet, där arbetet för att öka Botkyrkabornas kunskap och medvetenhet om den representativa demokratin är en
viktig del.
100-årsjubileet kan ha en folkbildande funktion för samtliga kommuninvånare likväl som det också kan få en särskild betydelse för Botkyrkabor med
rötter i länder där kampen för demokratisering pågår dagligen och kräver
många människors liv.
Yrkanden

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Svar på motion: Den kommunala politiska demokratin 100 år (V)

Vänsterpartiet vill uppmärksamma 100-årsminnet av den lokala politiska demokratins genombrott i
Botkyrka. Den representativa lokala demokratin går ut på att välja beslutsfattare till
kommunfullmäktige som sedan ska företräda folket och genomföra folkets vilja. Men tyvärr kan vi
konstatera att den lokala demokratin inte fungerar såsom idealet föreskriver.
Det som händer i Tullinge är inte vad folket vill, vilket tydligt framgår av valresultatet och
folkomröstningen 2014. Många Tullingebor upplever att demokratin fungerar allt sämre ju större
Botkyrka kommun har blivit. Tullingeborna känner sig åsidosatta och maktlösa. Politikernas brist
på lokalkunskap bidrar till missnöje.
Det finns en skevhet mellan hur Tullingeborna röstar och den politiska majoritet som sedan styr
Botkyrka. Den nuvarande kommunledningen i Botkyrka kommun är inte representativ för Tullinge.
Botkyrka kommuns upplevelsestrategi med inriktning mot spektakulära jippon efterfrågas inte av
Tullingeborna vilket blir tydligt när pengar saknas till kärnverksamhet.
Även Botkyrkaborna tillhör de minst nöjda bland Södertörns kommuner, enligt SCB. Det är svårt
att påverka politiska beslut, förtroendet för politiker är lågt och bristande trygghet är några av
orsakerna till missnöjet.
Frågan är vilka som ska delta på detta lokala demokratijubileum? Är det i första hand kommunens
politiker och tjänstemän? Vi är övertygade om att den här typen av ”jippon” inte spelar så stor roll
för genomsnittsmedborgaren. Ett demokratijubileum kan snarare uppfattas som smaklöst när det
finns en utbredd kritik mot hur kommun missköter underhåll av skolor, förskolor och vägar.
Det finns bättre sätt att levandegöra den lokala demokratin, exempelvis genom att tillmötesgå
Tullingebornas önskan om att bilda en egen kommun.
Anders Thorén (TUP)
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§ 192
Svar på motion: Hågelbyområdets framtid bör även innehålla bostadsbyggande (M) (KS/2015:82)
Beslut

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

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

Yngve RK Jönsson (M), Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29, § 19 lämnat en motion:
Hågelbyområdets framtid bör även innehålla bostadsbyggande. Motionärerna föreslår att bostäder i blandade upplåtelseformer byggs i nära anslutning
till Hågelby. Deras förslag till beslut är att samhällsbyggnadsförvaltningen
får i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur området nordväst om Hågelbyparken kan detaljplaneläggas för sjönära bostadsbebyggelse.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-08, § 401.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över motionen 2016-04-30.
Motivering

Motionen behandlar två mycket kära och viktiga frågor för den rödgröna
kommunledningen, bostadsbyggande och Hågelby som plats. Motionärerna
önskar se över hur dessa två saker kan kombineras.
Den rödgröna kommunledningen har väldigt ambitiösa mål för bygget av
nya Botkyrka och byggandet av Botkyrkastaden. På fyra år ska 4000 nya
bostäder byggas i hela kommunen, det är en fyrdubbel så hög byggtakt än
tidigare. Målet är att bygga för livets alla lägen och att bygga den bostadsform som det idag behövs kompletteras med i respektive område. Oavsett
var i sin bostadskarriär man befinner sig ska det vara möjligt hitta det perfekta boendet i respektive stadsdel.
Hågelby är en av kommunens största besöksmål av såväl Botkyrkabor som
besökare till kommunen. Utvecklingen av denna plats är av yttersta vikt för
den rödgröna kommunledningen. Därför beslutades, i bred politisk enighet,
om en markanvisningstävling för utvecklingen av Hågelby. Resultatet av
den tävlingen var att Ekotopia utsågs som vinnare. Samtidigt beslutades att
föra dialog och att förhandla med flera av de andra bidragen som var med i
tävlingen.
Botkyrka är full av framgångsrika lösningar, koncept och personer. Vi gillar
att hitta smarta, framgångsrika lösningar för att fortsätta utveckla vår kom-
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mun. Självfallet sker det idag dialoger om hur olika utvecklingsområden,
med olika exploatörer, kommun och samhällsbyggare kan skapa nyttor på
flera platser i kommunen. Så sker även fallet i både utvecklingen av Hågelby och byggandet av Botkyrkastaden. Dock ser vi inte att bostäder ska
byggas på Hågelby.
Utöver vad som anförts ovan pågår även ett utvecklingsarbete av Eriksbergs
industriområde genom etablerandet av Södra porten. En viktig faktor i det
arbetet är anläggandet av en förbifart som kommer att ha en utfart och infart
norr om Hågelbyparken. Det vore därför oklokt att i dagsläget bygga permanenta bostäder innan det arbetet är klart. Etablerandet av den berörda förbifarten kommer att ge Hågelbyleden en annan karaktär och möjlighet till
eventuella bostadsetableringar längs med Hågelbyleden kan prövas på nytt
därefter.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilda yttranden

Lars Johansson (L) och Robert Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Protokollsanteckning

Yngve RK Jönsson (M) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade
yrkat bifall till motionen.
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Ärende 192: Svar på motion: Hågelbyområdets framtid bör även innehålla
bostadsbyggande (M)
Om vi hade haft yrkanderätt så hade vi yrkat att:
Motionen anses besvarad med vad som nedan anförs.
Motivering
Liberalerna och Centerpartiet har en annan syn på Håglebyområdet än såväl den röd/gröna
majoriteten som Moderaterna. Under lång tid tillbaka ansåg alla politiska partier i Botkyrka
att det gamla kulturlandskapet vid Hågelby var ovärderligt och man även med hänsyn till de
gröna kilarna måste bevara detta.
Vi inser att det i längden inte går att göra museum av detta centrala område i kommunen, det
måste utvecklas på ett grönt och hållbart sätt för att de norra och södra delarna av kommunen
ska kunna växa ihop. Men en sådan integration gynnas inte, om man nu ska upplåta det mesta
av marken för att privata aktörer, som ska göra stora vinster på stugor för billig övernattning i
Storstockholmsområdet. Vi vill se en utveckling av Hågelby som fungerar i samspel med
naturen och miljön.
Vi i Liberalerna och i Centerpartiet anser att kommunen till att börja med ska upplåta mark
för att bygga småhus i områdets norra del. Vi behöver öka vårt bostadsbyggande och då
framförallt det som efterfrågas av så många. Denna brist på tomter för småhusbebyggelse har
redan nu lett fram till tomtpriser i Botkyrka som överstiger kostnaden för själva huset.
Moderaternas motion öppnar förvisso upp möjligheten för möjligheten till bostäder, vilket är
bra, men samtidigt så står partiet också bakom majoritetens förslag om att området ska
utvecklas som ett besöksmål enligt ”Ekotopia” konceptet. Därmed kan vi inte bifalla
motionen. Å andra sidan kan vi inte heller stå bakom majoritens förslag som utesluter
bostäder på området.
Mot denna bakgrund anser vi att motionen ska anses besvarad med vad vi anfört.

Lars Johansson (L)

Robert Steffens (C)

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Ärende 192:

Särskilt yttrande
2016-10-10

Svar på motion: Hågelbyområdets framtid bör även innehålla
bostadsbyggande (M)

Med den bostadsbrist som i dag råder är satsningar på nya bostäder en angelägen fråga. Men
Moderaternas förslag att bygga bostäder i nära anslutning till Hågelby, riskerar tyvärr att äventyra
stora natur- och kulturvärden.
Bostädernas placering långt ifrån dagens spårbundna kollektivtrafik talar också emot förslagt och
går på tvärs emot kommunens uppsatta miljömål. Projektet kommer generera biltrafik i ett redan
överbelastat trafiknät. Och även om framtida infrastruktursatsningar planeras är det högst osäkert
när dessa kan förverkligas.
Nya bostäder bör istället planeras till lämpligare och mer kollektivtrafiknära lägen som exempelvis
Hamra grustag. Bebyggelse i grustaget skulle binda samman "gamla Tullinge" med Riksten på ett
naturligt sätt samt möjliggöra bostäder med sjöutsikt och närhet till grönområden utan att exploatera
attraktiva natur- och kulturmiljöer.
Gällande Hågelbyområdets framtid kan vi med glädje konstatera att planerna på en nöjespark har
spelat ut sin roll eftersom att det redan finns ett nöjescentrum, Exploria, i Fittja. Nu ser vi istället
fram emot att utveckla Hågelby i samklang med befintlig miljö och lokal opinion. Ekotopia, som
vann Botkyrkas markanvisningstävling, är förhoppningsvis ett spännande steg i rätt riktning.
I den fortsatta utvecklingen av Hågelbyområdet är det viktigt att kommunen tar stor hänsyn till den
lokala opinionen och det stora antalet kompetenta synpunkter som inkommit i samband med
utställningarna av tidigare detaljplaner.
Anders Thorén (TUP)
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§ 193
Svar på medborgarförslag: Konvertera Skräfsta och
Hågelby till en ny och stor ryttaranläggning (KS/2014:247)
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2014-03-27, § 63, ett medborgarförslag från
Annika Edström: Konvertera Skräfsta och Hågelby till en ny och stor ryttaranläggning. Förslagsställaren menar att läget i Stockholmsregionen är
mycket bra och att det i dag saknas tillräckligt med tävlings- och träningsbanor för att möta efterfrågan. Ryttaranläggningen bör också kompletteras
med handel, restauranger och bostäder vilket kan skapa arbetstillfällen både
i anläggningen och i andra lokala näringar i kommunen. Sammantaget kan
det ytterligare stärka Hågelby som en besöksdestination.
Kommunledningsförvaltningen och Hågelbyparken AB har yttrat sig över
medborgarförslaget 2016-04-30.
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.
Förslagsställaren tar upp frågor och förslag kring, för den rödgröna kommunledningen, mycket kära utveckling av Hågelbyområdet. Förslagsställaren vill utveckla Hågelby till ett än attraktivare besöksmål.
Hågelby är en av kommunens största besöksmål av såväl Botkyrkabor som
besökare till kommunen. Utvecklingen av denna plats är av yttersta vikt för
den rödgröna kommunledningen. Därför beslutade man, i bred politisk
enighet, om en markanvisningstävling, för utvecklingen av Hågelby. Resultatet av den tävlingen var att Ekotopia utsågs som vinnare. Samtidigt beslutade man att föra dialog och förhandla med flera av de andra bidragen som
var med i tävlingen. Ett av de koncept som det fortfarande diskuteras om är
Hågelby Horse Center.
Precis som förslagsställaren skriver skulle hästnäring i området och ridsport
både kunna vara en aktiv del i att göra platsen till ett än större besöksmål,
men skulle också gynna folkhälsan i kommunen. De diskussioner som nu
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sker kommer visa om och på vilket sätt som ridsportens möjligtvis skulle
kunna var en del i utvecklingen av Hågelby.
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§ 194
Svar på medborgarförslag: Biodynamiska och ekologiska
frukt- och bärodlingar runt Hågelby (KS/2014:240)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1.

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.

Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2014-03-2, § 63, ett medborgarförslag från
Allan Primsander: Biodynamiska och ekologiska frukt- och bärodlingar runt
Hågelby. Förslagsställaren föreslår Botkyrka kommun att skapa ett växthus
för odling och gårdsförsäljning av frukt och grönt. I förslaget föreslås även
ett musteri, frukttorkning samt matfestival. Som skäl anges att Botkyrka
kommun i en snar framtid är och upplevs vara en miljö- och kvalitetsmedveten kommun som serverar ekologiskt odlad mat i all kommunal verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen och Hågelbyparken AB har yttrat sig över
medborgarförslaget 2016-04-30.
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.
Förslagsställaren tar upp frågor och förslag kring, för den rödgröna kommunledningen, mycket kär utveckling av Hågelbyområdet.
Hågelby är en av kommunens största besöksmål av såväl Botkyrkabor som
besökare till kommunen. Utvecklingen av denna plats är av yttersta vikt för
den rödgröna kommunledningen. Därför beslutade man, i bred politisk
enighet, om en markanvisningstävling för utvecklingen av Hågelby. Resultatet av den tävlingen var att man utsåg Ekotopia som vinnare. Samtidigt beslutade man att föra dialog och att man ska förhandla med flera av de andra
bidragen som var med i tävlingen. Därmed är utvecklingen av Hågelby som
plats i full gång.
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§ 195
Svar på medborgarförslag: Botkyrka behöver en
diskrimineringsombudsman (KS/2014:570)
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2014-09-30, § 22 ett medborgarförslag från
Sargon Daoud: Botkyrka behöver en diskrimineringsombudsman. Förslaget
motiveras med att en kommun där invånare med olika bakgrund möts, behöver ha en diskrimineringsombudsman som kan informera medborgarna
om sina rättigheter.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över medborgarförslaget
2016-08-22.
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.
Att medborgare i Botkyrka kommun blir diskriminerade, precis som i hela
samhället, är ingen hemlighet och därför lyfter förslagsställaren en viktig
fråga. Alla människors lika värde och ett jämlikt samhälle är centrala frågor
för den rödgröna kommunledningen. Det är frågor som går som en röd tråd
genom allt arbete som vi gör.
Genom att våga prata om, och uppmärksamma att diskriminering förekommer, tar vi också ett steg för att motverka den. I Botkyrka har vi tagit
flera steg och kommunen har idag ett aktivt arbete mot diskriminering Vi
har ett nära samarbete med Antidiskrimineringsbyrån Syd och att motverka
diskriminering är ett av tre prioriterade områdena i Botkyrkas interkulturella
strategi. Just nu pågår också arbetet med att ta fram en övergripande jämlikhetsstrategi för hela kommunen. Strategin tar upp flera olika diskrimineringsgrunder och hur vi ska arbeta för att motverka dessa.
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§ 196
Svar på medborgarförslag: Arbeta med mänskliga rättigheter och inför socialt arbete samt obligatorisk läxhjälp i
skolan (KS/2015:331)
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2015-04-28, § 80 ett medborgarförslag från
Sudhagar Raghupathy: Arbeta med mänskliga rättigheter och inför socialt
arbete samt obligatorisk läxhjälp i skolan. Förslagsställaren ser ett problem
med att många barn och ungdomar i Botkyrka kommun idag halkar efter i
skolan och hamnar i ett utanförskap, något som kan få allvarliga följder, exempelvis kriminalitet. Bra samhällsmedborgare skapas genom utbildning i
mänskliga rättigheter och skyldigheter, både i och utanför skolan. Förslagsställaren anser därför att Botkyrka kommuns skolor, från förskola till gymnasium, komvux och folkhögskola, bör arbeta både teoretiskt och praktiskt
med dessa frågor. Utöver det föreslås att obligatorisk läxhjälp ges från och
med årskurs 1 i grundskolan, för elever som av olika anledningar inte når
uppsatta mål.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2015-09-01, § 69.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2015-09-22, § 51.
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.
Skolans uppdrag att förbereda alla elever för att kunna bli aktiva samhällsmedborgare är viktigt. I och med den nya skollagen som trädde i kraft 2011
förtydligades också skolans uppdrag att arbeta med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Elever ska utbildas i demokrati och förmågan
till kritiskt tänkande. Detta arbete genomsyrar undervisningen på alla nivåer
inom skolsystemet i Botkyrka, från förskola till vuxenutbildning. Ett exempel är att lära barn om deras rättigheter genom arbete med FN:s barnkonvention. Enskilda temadagar kan fylla ett syfte i möjlighet till fördjupning i
ett visst ämne som barnen är extra intresserade av. Dock får det inte ske på
bekostnad av den löpande undervisningen om mänskliga rättigheter.
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Elever har olika förutsättningar att klara av sin skolgång. Vi vet att en avgörande faktor för att inte hamna i utanförskap senare i livet är att elever tar
steget från grundskola till gymnasieskola. Därför valde den rödgröna
kommunledningen till exempel att lägga in en satsning i budgeten 2015 på
att alla skolor i Botkyrka ska erbjuda gratis läxhjälp under eller i samband
med skoldagen.
Idrottsundervisning och möjligheten till socialt arbete bör inte ställas mot
varandra. Det är viktigt att alla barn och unga i kommunen får möjligheter
att testa på olika idrotter i skolan för att hitta en form som kan passa för just
dem. Samtidigt har kultur- och fritidsförvaltningen ett uppdrag att tillhandahålla aktiviteter som erbjuder unga möjligheten att få en meningsfull fritid,
oavsett om det rör sig om idrott, konst, musik, teater, kultur med mera. Här
finns alltså idag goda möjligheter till engagemang i en mängd olika sociala
verksamheter. En annan möjlighet att testa på socialt arbete är sommarjobb
inom den kommunala verksamheten som är öppen för alla elever i gymnasiet att söka. Alla som söker är garanterade att beviljas sommarjobb minst
en gång när de är i åldern 16-18 år.
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§ 197
Kommunstyrelsen delårsrapport 2 2016 (KS/2016:645)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för januari till augusti 2016
för kommunledningsförvaltningen.
2. Kommunstyrelsen godkänner förslaget att hänskjuta beslut till kommunfullmäktige att omfördela beslutad investeringsbudget 2016 från
kommunportal till ombyggnation av ny lokal för medborgarkontor i
Hallunda om 1,4 miljoner kronor och 0,1 miljoner kronor för överskridandet av ombyggnation av kommunledningsförvaltningens lokaler i
kommunalhuset.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2016.
I delårsrapporten för kommunstyrelsen finns en ekonomisk redovisning av
periodens resultat och ett prognostiserat utfall för året. Utfallet i perioden
januari- augusti visar en avvikelse mot budget med 15,9 miljoner kronor.
Prognosen för kommunstyrelsen visar ett överskott mot budget med 4 miljoner kronor.
Förvaltningen bedömer att flera av de insatser som beslutats att ske under
året kommer att ske under hösten vilket har påverkat resultatet i perioden januari-augusti positivt och medför att helårsprognosen är lägre än resultatet i
perioden.
Det finns flera förklaringar till överskottet i perioden. En förklaring är att
den nya organisationen av förvaltningen från årsskiftet har påverkat dels
huruvida budgeten inom organisationen är rätt fördelad, dels har gett att
mycket verksamhet riktat sig inåt den egna organisationen under första delen av året och därmed har inte alla aktiviteter och dess kostnader som planerats genomförts. Flera verksamheter har varit försiktiga med sina kostnader i början av året, men bedömer att kostnaderna kommer att öka under
hösten. En annan förklaring till överskottet är att förvaltningen under första
delen av året har haft vakanser som påverkat personalkostnaderna. Vidare
saknas det kostnader för verksamheter som inte är möjliga att periodisera då
de är interna kostnader.
I rapporten finns en återredovisning av kommunfullmäktiges beslutade ändringsbudget (KS/2016:121) i form av områdesarbetets utförda och planerade
insatser med tillhörande kostnader.
Kommunstyrelsens helårsprognos för investeringar visar att 13,7 miljoner
kronor inte kommer att användas, varav cirka 11 miljoner kronor bedöms
behövas 2017. Däremot har kommunledningsförvaltningen 0,1 miljoner
kronor i högre investeringsutgifter för de åtgärder som gjorts för att anpassa
lokalerna till kommunledningsförvaltningens nya organisation från januari
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2016. Samtidigt behöver medborgarkontoret nya lokaler i Hallunda med inflyttningsdatum 1 januari 2017 med anledning av Försäkringskassans byte
från en lokal där Medborgarkontoret idag är hyresgäst till egna lokaler i
Hallunda. Den lokal som finns tillgänglig och är mest lämplig för verksamheten behöver verksamhetsanpassas för 1,4 miljoner kronor. Med rådande
fastighetsägarsituation och för att kunna bedriva verksamhet i lokalerna från
den 1 januari 2017 behöver Botkyrka kommun själva investera i lokalen.
Kommunledningsförvaltningen beställer och tekniska förvaltningen genomför ombyggnationen.
Med anledning av ovan föreslår kommunledningsförvaltningen att den del
av investeringsbudgeten 2016 som inte behövs för kommunportalen omfördelas för ombyggnation av nya lokaler för medborgarkontoret i Hallunda
om 1,4 miljoner kronor samt överskridandet av ombyggnation av kommunledningsförvaltningens lokaler i kommunalhuset. Kommunledningsförvaltningen föreslår att förändringen av beslutad investeringsbudget tas upp till
beslut i kommunens delårsrapport för beslut i kommunfullmäktige.
I delårsrapporten redovisas uppföljning av kommunstyrelsens mål och åtaganden för 2016 samt kommunledningsförvaltningens åtaganden. Förvaltningens bedömning utgår från huruvida åtaganden kommer att vara uppfyllda vid årets slut och därmed bidra till att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges mål uppfylls. Kommunledningsförvaltningen bedömer att
kommunstyrelsens mål och åtaganden kommer att uppfyllas under 2016.
De mätbara målen mäts under hösten 2016 och kommer att redogöras i årsbokslutet. En prognos av utfallet av de mätbara målen 2016 bedöms inte
möjlig att göra.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-09-16.
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§ 198
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2016
(KS/2016:659)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens
internkontrollplan 2016.
Sammanfattning

Uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2016 omfattar uppföljning av åtgärder utifrån internkontrollplan 2015 samt kommunstyrelsens
egna fastställda kontrollmoment 2016. Uppföljningen innefattar även den
kommunövergripande granskning som genomförts avseende kommunstyrelsens egen verksamhet. Planen innehåller kontroller inom områdena ekonomi, HR och upphandling.
Uppföljning av internkontrollplan 2015

Obligatoriska utbildningsinsatser pågår inom områdena ekonomi och upphandling för alla attestanter inom kommunledningsförvaltningen.
Samtliga åtgärder kommer att vara genomförda under 2016.
Kontrollmoment 2016

För samtliga kontrollmoment inom ekonomi och upphandling pågår utbildningsinsatser.
Ekonomi:
Det finns behov av fortsatta, kontinuerliga utbildnings- och kommunikationsinsatser avseende representationsfakturor. Förbättringar har skett sedan
2015.
Korthantering samt inköp/hyra av personbil fungerar tillfredsställande men
fortsatt utveckling och implementering av interna rutiner behövs.
Upphandling
Brister finns inom vissa inköpsområden.
HR:
Rutiner kring rekrytering/lagefterlevnad och rutiner i den löneadministrativa
processen är tillfredsställande om än utveckling av kontrollrutiner planeras i
vissa delar.
För handlingsplaner för arbetsmiljöförbättrande åtgärder finns behov av utbildnings- och informationsinsatser för att ta fram planer, säkra kvalitén i
dessa samt säkerställa att nya chefer får introduktion i denna process.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-09-22.
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§ 199
Biblioteksprogram för Botkyrka kommun - bakgrund och
uppdrag (KS/2016:674)
Beslut

1. Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram
förslag på ett kommunövergripande program för biblioteksverksamheten.
2. Framtagandet ska ske förvaltningsövergripande i nära samverkan mellan
kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden samt Mångkulturellt centrum.
3. I arbetet ska bakgrundsbeskrivning, den tekniska/digitala utvecklingen
samt det demokratiska inneboende uppdraget särskilt beaktas.
4. Förslaget ska redovisas till kommunfullmäktige under 2017.
Sammanfattning

Enligt Bibliotekslagen ska alla kommuner upprätta planer för sin biblioteksverksamhet. Botkyrka kommun har ingen gällande biblioteksplan varpå kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med andra berörda förvaltningar
gjort en förstudie till framtagande av ett biblioteksprogram för kommunen.
Programmet ska ta sin utgångspunkt i Botkyrkas specifika förutsättningar,
utgöra ett underlag för strategiska beslut och implementeras genom ordinarie styrsystem. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2017 efter remiss i berörda nämnder.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2016-09-26, § 64.

29[41]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-10

§ 200
Samverkan mellan Botkyrka kommun och den sociala
ekonomin (KS/2016:639)
Beslut

1.

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag på en kommunövergripande strategi för samverkan med
den sociala ekonomin. Detta ska ske i samverkan med arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. Förslaget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i juni
2017.

2.

Kommunstyrelsen ger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
i uppdrag att revidera dokumentet ”Principer för samarbete och överenskommelser mellan idéburna organisationer och Botkyrka kommun”
från 2009. Detta ska ske i samverkan med kultur- och fritidsnämnden
och socialnämnden. Förslaget ska redovisas till kommunfullmäktige
senast i december 2017.

3.

Kommunstyrelsen ger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
i uppdrag att upprätta en handlingsplan kopplad till den reviderade
överenskommelsen samt för Botkyrka kommuns räkning ingå den reviderade överenskommelsen med idéburna organisationer i kommunen.

Sammanfattning

Samverkan mellan det offentliga och civilsamhällets organisationer är en
viktig framgångsfaktor för att nå de mål som finns formulerade i Botkyrka
kommuns flerårsplan.
2009 tog Botkyrka kommun och civilsamhällets organisationer i Botkyrka
gemensamt fram ”Principer för samarbete och överenskommelser mellan
idéburna organisationer och Botkyrka kommun” (KS/2005:392), även kallad överenskommelsen.
För att överenskommelsen ska kunna ha en aktualitet och för att vi ska
kunna fortsätta utveckla partsgemensamma åtaganden mellan kommunen
och civilsamhällets organisationer anser vi att överenskommelsen behöver
ses över och uppdateras. Det är även vår mening att det behöver upprättas en
konkret handlingsplan kopplat till överenskommelsen.
I arbetet med att se över och revidera överenskommelsen behöver vi ha ett
kommunövergripande styrdokument att förhålla oss till, som är vägledande
för samverkan med den sociala ekonomin Botkyrka.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2016-08-30, § 47.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 200: Samverkan mellan Botkyrka kommun och den sociala ekonomin
2009 tog Botkyrka kommun och idéburna organisationer gemensamt fram “Principer för samarbete och
överenskommelser mellan idéburna organisationer och Botkyrka kommun”. Kommunstyrelsen
föreslås nu fatta ett beslut om att revidera detta dokument. Detta ska enligt förslaget ske i samverkan
med kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden.
Liberalerna är positiva till att ta fram förslag till strategi för samverkan med sociala ekonomin. Vi anser
även att det är bra att överenskommelsen revideras. För att gå från ord till handling behöver vi gå från
ord till handling så förslaget att ta fram en handlingsplan kopplad till överenskommelsen är viktigt.
Det som förvånar oss i förslaget är att det ingenstans nämns att revideringen ska ske i samverkan med
organisationer som var med och tog fram den ursprungliga överenskommelsen Om två parter sluter en
överenskommelse så är det egendomligt om den ena partern reviderar dokumentet utan att den andra
får vara med i processen.
Liberalerna anser att det är viktigt att revideringen sker i samverkan mellan de parter som slöt
överenskommelsen.
Lars Johansson (L)
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§ 201
Remittering av förslag till strategi, policy och riktlinjer för
ett jämlikt Botkyrka (KS/2014:612)
Beslut

1. Kommunstyrelsen ber alla nämnder, kommunala bolag, stiftelse med
flera, att yttra sig över förslag till strategi, policy och riktlinjer för ett
jämlikt Botkyrka.
2. Yttrandena ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast
2016-12-31.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta
fram ett förslag till riktlinjer för det fortsatta arbetet för en jämställd interkulturell verksamhet fri från diskriminering (KS/2013:660). Uppdraget har
kompletterats med arbetet för en god folkhälsa, ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt frågan om hedersrelaterat våld och
förtryck. En politisk arbetsgrupp med representanter från majoritet och
opposition har parallellt tagit fram en sammanhållen strategi för frågorna.
Strategins utgångspunkter är mänskliga rättigheter.
Genom strategin, policyn och riktlinjerna för ett jämlikt Botkyrka tar vi ett
nytt grepp genom att samla flera olika perspektiv och kommungemensamma
styrdokument i ett gemensamt. Ambitionen är att det ska underlätta och utgöra stöd i ordinarie planering och uppföljning och därmed bidra till ökad
måluppfyllelse och kvalitet i nämndernas verksamheter.
Förslag till strategi och riktlinjer föreslås ersätta fyra strategiska dokument:
•
Strategi för ett jämställt Botkyrka
•
Strategi för ett interkulturellt Botkyrka
•
Botkyrkas folkhälsopolicy och utvecklingsplan jämlik folkhälsa
•
Policy och handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.
Det ersätter också beslutet (KS/2010:410) att anta FN-konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som sitt program för
denna målgrupp.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2016-09-23, § 25.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-10

§ 202
Svar på remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Stockholm län (TN 2015-1721) (KS/2016:632)
Beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar Södertörnskommunernas gemensamma
skrivelse 2016-08-23 till Landstingets Trafiknämnd som kommunens
yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län.
Sammanfattning

Stockholms läns landsting har tagit fram ett samrådsförslag till nytt
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län. Programmet behandlar kollektivtrafikens långsiktiga utveckling och ska styra landstingets
upphandling av trafik och vara vägledande för kommersiell trafik.
Södertörnskommunerna ser gemensamt positivt på programmet och den tydliga målmodell som det innehåller. Kommunerna vill framför allt se ett
längre tidsperspektiv i programmet än bara fram till 2030, en tydligare inriktning på likvärdigt utbyggd kollektivtrafik i hela länet och en mer utvecklad syn på hur kollektivtrafiken ska kunna bli ett ännu attraktivare alternativ
till biltrafik.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2016-09-21, § 30.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-10

§ 203
Svar på remiss - Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 (KS/2016:340)
Beslut

1. Kommunstyrelsen lämnar yttrande daterat 2016-09-06 till landstingets
Tillväxt- och regionplanenämnd, tillsammans med Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse 2016-08-29, som kommunens
samrådsyttrande över nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050.
Sammanfattning

Stockholms läns landsting har tagit fram ett samrådsförslag för nästa
regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den
regionala utvecklingsplanen ska peka ut riktningen för regionens utveckling
på lång sikt.
De åtta Södertörnskommunerna har samlat synpunkter i ett gemensamt yttrande. Utvecklingsplanen behöver få mer genomarbetade mål och prioriterade åtgärder, en tydligare inriktning på ekonomisk utveckling och begränsningarna på arbetsmarknaden, behålla strategierna för utveckling av
regionala stadskärnor och deras nära omland och innehålla en tydligare,
långsiktig trafikstrategi. Botkyrka kommun har också egna synpunkter på att
RUFS 2050 behöver bli en bredare utvecklingsplan med tydligare inriktningar på att klara regionens sociala utmaningar och som också behöver ge
bättre utvecklingsförutsättningar för alla regiondelar.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Särskilt
Yttrande
2016-10-10

Ärende 203 Svar på remiss – Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050
Liberalerna står bakom kommunens samt Södertörnskommunernas remissyttranden när det
gäller RUFS 2050. Vi vill emellertid också skicka med Liberalerna i Stockholms läns svar på
remissen enligt nedan.

Lars Johansson (L)

Remissvar angående samrådsförslag RUFS 2050
Liberalerna i Stockholms län tackar för möjligheten att avge yttrande över samrådsförslaget
för den nästa regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Liberalerna i
Stockholms län vill börja med att välkomna att planen har minskat i omfång och att den
strävar efter att bli mer genomförandeinriktad. Att en samlad konsekvensbedömning görs och
biläggs samrådshandlingen är också positivt.
Att människan står i fokus är bra; ytterst är regionplanering ett medel för att nå målet om en
region som människor vill bo, leva och verka i. Liberalerna i Stockholms län vill även lyfta
fram det positiva med att RUFS 2050 betonar ekonomins roll för att stärka regionens hållbara
utveckling, att innovation och nytänkande lyfts fram som prioriterade områden för regionens
utveckling, att en större rörlighet i det befintliga bostadsbeståndet betonas som en viktig del i
att få en bättre fungerande bostadsmarknad, vikten av att bevara de gröna kilarna, samt att det
förtydligas att den offentliga sektorn ska stärka marknadsdrivna processer och inte motarbeta
dem.
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Liberalerna i Stockholms län välkomnar därtill att förhållningssättet kring
landsbygdsutvecklingen fördjupas och lyfts fram samt att säkerhets- och
beredskapsperspektivet nu inkluderas i RUFS-sammanhang. Stockholmsregionen flyter inte
runt i ett vakuum, utan internationella risker och kriser kan och kommer säkerligen att
påverka oss. Då är det viktigt med beredskap och medvetenhet, vilket samrådshandlingen
förtjänstfullt noterar.
Trots detta ser Liberalerna behov av förbättringar, förtydliganden och omarbetningar i
samrådshandlingen. Vi har valt att lägga upp vårt svar tematiskt snarare än sida för sida.
Målet – Europas mest attraktiva storstadsregion
Visionen om att vara Europas mest attraktiva storstadsregion ligger fast, vilket är bra. Dock
bör planen ha ett tydligare fokus på hur denna vision ska nås, bland annat genom en tydligare
beskrivning av hur prioriterade åtgärder, delmål och mål leder till visionsuppfyllelsen, samt
hur flerkärnigheten leder till det övergripande målet.
Samrådsförslaget har genomgående en något ambivalent syn på målbilden om Europas mest
attraktiva storstadsregion. I vissa fall förmedlas en bild av att regionen redan är mest attraktiv,
i andra fall att den strukturella diskrimineringen är utbredd och att exkluderande strukturer gör
den sociala sammanhållningen svag. En mer nyanserad bild av såväl nuläge som önskad
utveckling efterfrågas.
Liberalerna anser att regionplaneringens roll för att främja folkhälsan och möjligheterna att
uppnå en mer jämlik hälsa kan förtydligas i samrådshandlingen. Som huvudman för såväl
hälso- och sjukvården som regionplaneringen har Stockholms läns landsting goda
förutsättningar att bedriva en mer hälsofrämjande regionplanering, men insikten om detta ges
ingen nämnvärd fördjupning i samrådshandlingen. Frågan reduceras istället till en
nulägesbeskrivning av vad landstinget gör idag inom hälso- och sjukvården för att möta bland
annat den demografiska utvecklingen. Här efterfrågar vi liberaler en tydligare beskrivning av
hur regionplaneringen samverkar med och kan bidra till det övergripande arbetet för att främja
en mer hälsosam Stockholmsregion.
Likaså bör ett tydligare barn- och ungdomsperspektiv genomsyra RUFS 2050. Målåret för
planen är satt till 2050, och de som långsiktigt berörs mest dagens vägval är den uppväxande
generationen. Barn- och ungdomsperspektivet bör därför komma till ett tydligare uttryck i
planens olika avsnitt.
Strukturbilderna och övergripande infrastrukturfrågor
Två alternativa strukturbilder presenteras i samrådshandlingen, A och B. Liberalerna i
Stockholms län anser att strukturbild B bättre återspeglar den verklighet och den utveckling
som regionen nu befinner sig i. Även om båda strukturbilderna bygger på renodling av olika
tendenser bedömer vi därför att strukturbild B är mer realistisk att utgå ifrån.
Detta betyder inte att vi anser att strukturbild B är invändningsfri. Det är inte rimligt att
nödvändiga infrastruktursatsningar används som brickor i samrådshandlingen. Ytligt
betraktad kan samrådshandlingen ge sken av att vägvalet mellan de båda strukturbilderna
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också avgör vissa stora infrastrukturfrågor i vårt län. Verkligheten är att dessa satsningar
kommer att vara aktuella oavsett vilken av strukturbilderna som läggs till grund för det
fortsatta arbetet.
Högre kapacitet över Saltsjö–Mälarsnittet krävs i såväl väster som öster, och med tre separata
tunnelbanelinjer samt en ny tvärförbindelse mellan ost- och nordostsektorn skulle robustheten
i regionens trafikförsörjningssystem förbättras avsevärt. Såväl en ny västlig tunnelbanelinje
som Östlig förbindelse med spårkapacitet ligger dessutom inom ramen för den nu pågående
Sverigeförhandlingen. Det vore olyckligt att så tydligt föregå den förhandlingen och slå fast
vilket av projekten som ska genomföras. Vi liberaler menar att båda behövs, och över huvud
taget är många av frågorna rörande planeringen av transportsystemet gemensamma för de
båda strukturbilderna.
Vi tar bestämt avstånd från antagandet i strukturbild B om att Bromma flygplats kommer att
avvecklas. Att Bromma flygplats utesluts i den strukturbilden blir dessutom något märkligt
när det på sida 94 i samrådshandlingen sägs att ”Strukturanalyserna visar dock att
flygplatsområdet inte behöver bebyggas för att det antagna befolknings- och
sysselsättningstillskottet ska rymmas i lägen med god kollektivtrafiktillgänglighet”. Vi tolkar
det som expansionsplanerna i regionkärnan inte är avhängig en nedläggning av Bromma efter
2038. Således förordar vi att Bromma flygplats även inkluderas i strukturbild B.
Vad gäller infrastrukturen för cykel är delmålet för 2030 formulerat i enlighet med den
regionala cykelplanen för Stockholms län. Förändringen går snabbt och en växande andel av
befolkningen ser cykeln som ett attraktivt alternativ för att ta sig till och från arbetet eller göra
resor på fritiden. Vi ser mycket positivt på denna utveckling, och från Liberalernas sida vill vi
markera att delmålet för 2030 – att cykelandelen av samtliga resor ska öka till 20 procent –
kan behöva justeras ytterligare uppåt.
Vidare anser vi att strukturbild B bygger på ett alltför lågt tillskott av villor och radhus. Vi
anser det orealistiskt att de tillkommande bostäderna i strukturbilden till 93 procent är
lägenheter i flerbostadshus.
För att ge läsaren en bättre översikt över de två strukturbilderna och vad de innebär i termer
av betydande skillnader, bör de illustreras tydligare och läggas tidigare i berört kapitel. Det
skulle ge läsaren en betydligt bättre översikt och erbjuda densamma en bättre förståelse för
vad de olika strukturbilderna innebär i termer av avvägningar mellan de olika
strukturbilderna.
I en växande region som Stockholm är det avgörande att anläggningar för logistik för godsoch varutransporter integreras i ett tidigt skeende i planeringen av den rumsliga strukturen.
Givet regionens tillväxttakt och befolkningsökning kommer importbehovet att öka markant,
varför frågan om hur vi planerar för miljömässigt hållbara och effektiva logistik- och
godsflöden i regionen bör lyftas fram tydligare.
Regionkärnorna
Borde inte varje kärna ha en egen plan i RUFS? Från vårt perspektiv är det en intressant tanke
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givet de olika regionkärnornas respektive förutsättningar och konkurrensfördelar. Vilka
styrkor och svagheter har de och vilka möjligheter bör man ta tillvara i de olika kärnorna? Är
det exempelvis möjligt, och verkligen önskvärt, att bygga mer bostäder och en tätare
stadsmiljö kring Arlanda? Kanske borde några av de regionala stadskärnorna, framförallt på
den södra sidan fokusera mer på att skapa förutsättningar för fler arbetsplatser?
Om vi menar allvar med flerkärnighet är det också viktigt att fler regionala kärnor nås med
hjälp av det nationella och internationella transportsystemet. Alla resenärer ska inte till
Arlanda eller Stockholms central.
Liberalerna ställer sig därtill frågande i den uppdelning av kommuner som görs på geografisk
grund. Med tanke på utbyggnaden av tunnelbanan och den geografiska placeringen kan det
vara rimligt att exempelvis Nacka ingår i den centrala stadskärnan. Delar av kommuner kan
dessutom vara mer centrala än andra, vilket medför att en strikt uppdelning byggd på
kommungräns lätt blir fyrkantig.
Statens roll
Regionplanering har bedrivits i mer än 60 år i Stockholmsregionen. Som tillväxt- och
regionplaneförvaltningen skriver så fyller regionplaneringen ”en viktig roll för att se till de
övergripande och långsiktiga frågorna som för enskilda kommuner är svåra att hantera”.
På senare tid har vi dock sett att mer övergripande frågor som exempelvis
Stockholmsförhandlingen, den största tunnelbaneutbyggnaden sedan 1970-talet, sker vid
sidan av RUFS. En annan viktig aspekt är hur statsmakten agerar framöver och hur resultatet
av den pågående Sverigeförhandlingen faller ut. Om det kommer fler sådana uppgörelser i
framtiden, hur påverkar det regionens gemensamma framtidsbilder, såsom de hittills har
uttryckts i RUFS? Dessa satsningar har gjorts (och kommer att göras) möjliga mycket
beroende på att statsmakten har klivit in då regionens aktörer inte själva har haft de
ekonomiska muskler som krävts för att genomföra allt det som behövts.
Regionen och dess kommuner bör eftersträva samsyn avseende regionens prioriterade behov,
men vad är det som säger att statsmakten alltid delar denna bedömning? Givet att vår region
är landets huvudstadsregion och tillväxtmotor, samt att en stor del av statens verksamhet är
förlagd här, är det kanske inte konstigt att staten har ett stort intresse av regionens utveckling.
Samtidigt kan det innebära problem, då statens intresse inte alltid sammanfaller med
regionens. Frågan om Bromma flygplats är kanske det tydligaste fallet. Staten tar sig helt
enkelt mer frihet i relationen med Stockholmsregionen än exempelvis Öresundsregionen,
vilket kan orsaka onödiga förseningar av viktiga infrastrukturprojekt.
För att regionen ska kunna stå mer på egna ben, och inte vara beroende eller förhindras av
statlig intervention, bör samrådshandlingen således belysa vikten av att regionen får behålla
mer av sina resurser genom exempelvis en reformering av skatteutjämningssystemet och att
intäkterna från trängselskatten tillfaller regionen. Vi är övertygade om att det skulle förbättra
regionens möjlighet att genomföra planen enligt dess intentioner, stärka vår
förhandlingsposition gentemot staten, samt att vi skulle få en större rådighet att se till att
målet om Europas mest attraktiva storstadsregion blir verklighet.
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Företagande och näringslivsfrågor
Ska vi nå visionen och bli den mest attraktiva storstadsregionen i Europa är det avgörande att
vi har en tydlig strategi för hur regionens företags- och näringslivsprofil ska utvecklas.
Tillväxten i Stockholmsregionen är avgörande för hela Sveriges tillväxt och välstånd. Då
måste det finnas en strategi för hur vi skapar miljöer där nya företag startar, dit internationella
företag vill flytta och stanna kvar.
Med tanke på regionens alltmer kunskapsintensiva arbetsmarknad och den ökande
internationella konkurrensen om humankapital, så bör RUFS föra ett bredare resonemang om
hur Stockholmsregionen kan stärka sin konkurrenskraft härvidlag. I ett sådant resonemang bör
frågor om hur vi främjar och attraherar företag att växa och stanna i regionen adresseras, och
likaså frågan om hur vi ytterligare kan stärka vår position inom områden där vi redan är
starka, exempelvis telekom, medicinteknik och life science. Hur får dessa aktörer plats att
växa, och hur säkrar vi kompetensförsörjningen? Stockholmsregionen skriker efter
högutbildad arbetskraft och företagen har svårt att hitta personal med rätt kompetens. Detta
måste lösas för att regionens konkurrenskraft ska upprätthållas i en allt tuffare internationell
miljö. Att motverka exkluderande strukturer behövs, men det kommer inte att räcka. Det
krävs också en översyn av beskattning, arbetsmarknadens funktionssätt och, inte minst,
tillgång till bostäder.
Liberalerna är kritiska till att företagarperspektivet är så gott som frånvarande i
samrådshandlingen. De avsnitt som tar upp näringsliv och företagande uppmärksammar
alltför dåligt den enskilda företagarens situation och hur god regionplanering kan underlätta
företagare att verka. Ett illustrativt exempel finns på sidan 34, när målet ”En tillgänglig region
med god livsmiljö” beskrivs med ord som att regionens invånare ”har god tillgång till
arbetsplatser” och att den digitala infrastrukturen underlättar deras kontakt med ”släkt, vänner
och myndigheter”. Regionens entreprenörer och företagare bör synliggöras.
Resonemangen om näringslivet som förs på sidan 54 finns inte så mycket att invända mot i
sak, men de bör i större utsträckning inkluderas i övriga delar av dokumenten. En så central
fråga som huvudkontorsstrategin bör ges en mer framträdande roll.
Att en öppen och inkluderande arbetsmarknad har en stor betydelse för den sociala
hållbarheten är en slutsats vi delar. Resonemanget på sidan 57 om att nätverksrekrytering
måste avvecklas skjuter dock långt över målet. För små och medelstora arbetsgivare, särskilt i
specialiserade branscher, är det helt naturligt att företagens egna nätverk inventeras som en
del av rekryteringen. Att en innehavare av en småbutik som står i begrepp att anställa sin
första medarbetare vänder sig till någon hen redan känner i stället för att gå till
Arbetsförmedlingen är inte ett irrationellt beslut och inte heller i sig fel. Problemet uppstår
snarare när större arbetsplatser – i både privat och offentlig sektor – nätverksrekryterar
slentrianmässigt och därmed bidrar till att upprätthålla slutna strukturer på arbetsmarknaden.
Att generellt avveckla nätverksrekrytering som företeelse saknar dock verklighetsförankring.
Det vore inte heller önskvärt.
Bostäder
Liberalerna delar samrådshandlingens vision om en tätare region med tätare bebyggelse.

6

Däremot saknar vi en analys av vad invånarna efterfrågar för typ av boende. Många
människors önskan är att bo i villa eller radhus, och det är därför problematiskt att
samrådshandlingen har ett alltför ensidigt fokus på lägenheter. I stället behövs en mångfald av
boendeformer av olika slag och i olika prisklasser. Vi upprepar det vi nämnde inledningsvis:
regionplanering är ett medel eller ett verktyg för att nå målet om en region som människor vill
bo, leva och verka i. Om medlet leder fel nås inte målet, med följden att människor kanske
söker sig till andra regioner.
Liberalerna står upp för äganderätten och anser att denna för en undanskymd tillvaro i
samrådshandlingen. Likaså lyser resonemang om möjligheterna med flyttkedjor med sin
frånvaro. Det befintliga bostadsbeståndet måste utnyttjas bättre än vad det gör idag, och då får
inte flyttkedjorna negligeras på det sätt det gör nu i samrådshandlingen. En rapport från
länsstyrelsen visar exempelvis att stora nyproducerade bostäder generellt ger längre
flyttkedjor än små nyproducerade bostäder.
Att planera för bostäder och främja en rörlighet i det befintliga beståndet kräver också en
översyn av reavinstskatter, uppskov och andra regler kopplade till flytt och köp. Även om det
inte är något som varken landstingets tillväxt- och regionplaneförvaltning eller landstinget
som helhet har ansvar för eller rådighet över, så bör detta belysas i samrådshandlingen då det
har stor påverkan vid människors val av boende.
Studentbostäder nämns överhuvudtaget inte i samrådshandlingen, och dessa lider regionen
akut brist på. Här efterlyser Liberalerna dels en problemanalys, dels någon form av
åtgärdsplan som de aktörer som ska följa intentionerna i RUFS 2050 kan luta sig mot.
Tillgång till studentbostäder för såväl svenska som utländska studenter är avgörande för att
studenter ska attraheras till vår region, och ytterst för att säkra och stärka regionens
kompetensförsörjning och därmed fortsätta växa och driva tillväxten i Sverige.
Jämlikhet och social sammanhållning
Vi välkomnar att RUFS 2050 även tar upp frågor om jämställdhet, jämlikhet och social
sammanhållning. Problemet ligger i hur dessa termer används och definieras, och vi önskar att
texten genomgår en övergripande omarbetning.
Begreppet jämlikhet används exempelvis på ett varierande sätt, och de definitioner som här
och var förekommer är alltför hårt knutna till en identitetspolitisk diskussion. Bredare
resonemang om jämlikhet i livschanser, även i andra avseenden än vad gäller personliga
karakteristika, får då inte plats. Exempelvis brukar frågor om jämlika möjligheter oavsett
socioekonomisk bakgrund, såsom inkomstnivå eller föräldrars utbildningsbakgrund, vara
centrala i en jämlikhetsdiskussion. Hur detta avspeglar sig i målet att motverka t.ex.
ojämlikhet i hälsa syns alltför dåligt i samrådsmaterialet. Landstingets målsättningar på detta
område bör integreras tydligare i texten.
Samrådsförslagets skrivningar om social sammanhållning är alltför ensidigt bundna till
resonemang om strukturell diskriminering och vidgade normer för att bekämpa exkluderande
strukturer. Självklart ska diskrimineringsfrågorna finnas med, men resonemangen om social
sammanhållning blir fattiga om de avgränsas till detta. En genomgång av texten bör göras för
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att säkerställa att resonemang om exempelvis vikten av lägre trösklar in på arbetsmarknaden
och fler enkla jobb, ett brottsförebyggande perspektiv, fler olika utbildningsmöjligheter, stärkt
integration och bättre företagsklimat finns med.
Resonemangen som förs om inkomstspridning vänder sig Liberalerna mot. Inkomstspridning i
sig behöver inte vara negativt, givet att de lägsta inkomsterna lyfts. Här efterfrågas ett djupare
resonemang istället för ett rakt konstaterande.
Vad specifikt gäller jämställdhet behöver texten bearbetas och förtydligas ytterligare. Målet
att kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete sätts exempelvis i relation till statistik över
inkomstgapet uttryckt i kvinnors andel av mäns inkomst (sidan 35). Detta mått mäter snarare
skillnad i livsinkomst, vilka till större delen är en följd av den könsuppdelade
arbetsmarknaden och kvinnors lägre arbetskraftsdeltagande. Liberalerna vill bryta dagens
könssegrerade arbetsmarknad, verka för höjda löner i kvinnodominerade akademikeryrken i
offentlig sektor (t.ex. lärare och specialistsjuksköterskor) och verka för att fler delar jämställt
på föräldraansvaret och det obetalda hemarbetet.
Vad gäller könsfördelningen bland högre myndighetspersoner och politiker samt chefsyrken
(sidan 35) vill Liberalerna notera att detta mål får ses som en vägledande princip. Liberalerna
arbetar sedan årtionden efter principen om varvade listor och genomför också regelbundna
jämställdhetsbokslut för att följa upp den interna utvecklingen. För närvarande har dock
Liberalerna t.ex. två tredjedelar kvinnor i sin riksdagsgrupp från Stockholmsregionen. Noteras
bör att 60–40-principen är mer vedertagen än fördelningen 50–50 som mått på jämn
könsfördelning.
Vissa av resonemangen i samrådsförslaget bör genomgå jämställdhetsintegrering. Ett
självklart exempel återfinns också det på sidan 35, där många av de delmål som sätts upp
baserar sig på statistik som inte är könsuppdelad, trots att målen är det. Därmed skapas en
bristande koppling mellan nuläge och mål. Samtliga siffror som beskriver nuläget bör där så
är relevant delas upp på män respektive kvinnor, för att vi ska få en så jämställdhetsintegrerad
statistik som möjligt.
Kultur och utbildning
Texten om kultur är mycket instrumentell överlag, särskilt när det gäller resonemang om
internationell befolkning och interkulturella mötesplatser. Kulturen reduceras närmast till ett
integrationspolitiskt instrument snarare än ett sätt för människor att utveckla och uttrycka sig.
Det behöver finnas tydligare skrivningar om kulturens oberoende och om kvalitet i kulturen.
Resonemangen om en starkt framväxande deltagarkultur och ”generationer med större
förväntningar på interaktion” förefaller präglade av samtidsdiskursen.
Samrådshandlingens olika avsnitt vacklar mellan olika beskrivningar av vad som är de stora
utmaningarna på skol- och utbildningsområdet. Å ena sidan framhålls prestationerna i
skolsystemet som en avgörande faktor för regionens möjligheter att hävda sig internationellt,
å andra sida identifieras kapaciteten inom den högre utbildningen som den viktigaste
kapacitetsbristen att åtgärda. Liberalerna anser att samrådshandlingen med dessa resonemang
fastnar i ett alltför stort fokus på kvantitet snarare än kvalitet. Att ”bara” öka antalet platser
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och inte adressera frågan om utbildningarnas standard och innehåll kommer inte att minska
matchningsproblematiken på arbetsmarknaden.
Som tidigare nämnt efterlyser Liberalerna skrivningar om vad bristen på studentbostäder leder
till. Tillgången till studentbostäder torde nog vara en ännu viktigare kapacitetsbrist att åtgärda
framför en kvantitativ kapacitetshöjning inom den högre utbildningen.
Miljö, klimat och energi
Varje människa har ett eget ansvar för sina handlingar i rollen som ägare, brukare, producent
eller konsument. Liberal miljöpolitik handlar om ansvarstagande utifrån kunskap och
marknadsekonomiskt tänkande. Som framhålls ovan är det med hjälp av ekonomiska
styrmedel och successivt skärpta miljökrav som vi har störst möjlighet att ta oss an miljö- och
klimatutmaningarna.
Vi anser att det är oroväckande att samrådshandlingen inte tydligare lyfter detta, utan istället
kontinuerligt använder konsumtionsmodellen som bärande idé kring hur vi ska minska
regionens klimatpåverkande utsläpp. En regionplan som tillämpar konsumtionsmodellen på
det sätt som den uttrycks i samrådshandlingen kommer Liberalerna inte att godkänna.
I en konsumtionsmodell inkluderas de klimatpåverkande utsläpp som sker i andra länder och
som inte är åtkomliga för (i detta fall) regionplaneringen i Stockholm. Detta kan i vissa
sammanhang ha ett informationsvärde för att synliggöra de samlade klimateffekterna, men det
bör inte användas som vägledande planeringsinstrument i RUFS eftersom den mäter
verksamheter utanför Stockholmsregionen.
Om RUFS 2050 ska vara genomförandeinriktad – vilket ju är det övergripande syftet – ska
mål och måttstockar vara tydligt kopplade till konkreta åtgärder. Eftersom utsläppen utanför
Stockholmsregionen inte kan påverkas av vårt regionala klimatarbete riskerar vi med en
konsumtionsmodell att låsa in oss i ett protektionistiskt tänkande. För att minska
koldioxidutsläppen vid en konsumtionsmodell skulle vi behöva införa strafftullar och/eller
importstopp på varor från utlandet. För en sådan exportberoende nation som Sverige är vore
det djupt olyckligt om vi tar steget mot mer protektionism. För, som samrådshandlingen så
förtjänstfullt beskriver så behöver regionen ett ”dynamiskt, starkt och kunskapsinriktat
näringsliv för att kunna säkerställa välfärden för den växande befolkningen, men också för att
klara omställningen till att minska samhällets negativa påverkan på miljö och klimat” (sida
15).
Vidare frågar vi oss om det verkligen är landstinget som har ansvar för medborgarnas
konsumtionsvanor. Landstinget ska ansvara för den långsiktiga planeringen av regionens
rumsliga struktur och främja hållbart resande och hälsosamma livsvanor, och det finns goda
möjligheter att styra mot mer klimatsmarta lösningar vad gäller mobilitet och
markanvändning. Men landstinget varken kan eller bör styra hur och vad invånarna
konsumerar.
Vi motsätter oss bestämt de resonemang som implicerar att övergången till ett klimatneutralt
samhälle mäts i form av andelen förnybar energi. På sidan 44 skrivs exempelvis att det ”krävs
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att all energianvändning baseras på förnyelsebara energikällor så snart som möjligt”.
Liberalerna delar inte denna uppfattning och anser att det är direkt olämpligt att i en regional
utvecklingsplan lägga in förslag om snabbavveckling av all kärnkraft.
Liberalerna instämmer i att den enskilde individen har ett stort ansvar för sina egna val och
deras konsekvenser för klimatet. Det är dock mycket oklart vad skrivningen om att ”[alla]
invånares vardagsval ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser” (sidan 41) har för
konkret innebörd. Meningen förefaller inte leda till någon policyrekommendation. Tolkad
bokstavligt skulle den innebära att invånares valmöjligheter i vardagen ska avgränsas till de
alternativ som bidrar till minskad klimatpåverkan. Vi förutsätter dock att avsikten är att
uttrycka att det ska vara lätt för alla invånare att genom sina vardagsval göra ett konkret
bidrag i klimatarbetet.
Liberalerna instämmer i och för sig i att ”[s]amtliga invånare ska ha likvärdiga och goda
möjligheter till inflytande i beslutsprocessen kring klimat [sic] och energifrågor” (sidan 41).
Frågan är dock om inte samrådsförslagets resonemang om inflytande skulle vinna på att
behandlas på ett mer övergripande plan och inte kopplas till enskilda delfrågor.
Resonemanget om fjärrvärme på sidan 54 är inte teknikneutralt och lyfter inte några av de
bekymmer som faktiskt finns med fjärrvärmen, som höga anslutningsavgifter, minskad andel
av marknaden och gamla ledningssystem. Detta bör belysas.
Övrigt
Här har vi samlat ett antal synpunkter som inte följer samma tematiska uppdelning som ovan,
utan snarare är ett antal löpande nedslag i samrådsförslaget.
På sidan 13 anges att ”nod” i RUFS definieras som ”orter och samhällen på landsbygden som
utgör knutpunkt för kollektivtrafiken och har en bredd av service, exempelvis
livsmedelsbutik, förskola, skola och äldreomsorg”. På sidan 42 sägs därefter att
Stockholmsregionens roll som en internationell nod ska stärkas.
På sidan 36 beskrivs ”en öppen region” som en region där ”invånarna får ett öppet bemötande
oavsett var de är i regionen och oavsett vilka instanser de har kontakt med”. Det är något
oklart vad meningen innebär rent konkret.
På sidan 57 sägs att färre än 5 procent av personalen inom vård och omsorg är män. Enligt
SKL:s statistik för 2015 var andelen 20 procent för vård- och omsorgspersonal i landsting och
11 procent för vård- och omsorgspersonal i kommuner, så den siffran måste korrigeras.
Resonemangen om regionens landsbygdsbefolkning på sidan 66 är något oklara. Först sägs att
drygt 100 000 invånare i länet bor utanför tätorterna, dvs. utanför alla orter med minst 200
invånare. Därpå sägs att detta är landets tredje största landsbygdsbefolkning, varpå det står:
”Landsbygdsbefolkning är invånare i länets glesbygd och i tätorter med färre än 1 000
invånare.” Det här måste redas ut, så att inte bilden av Stockholms län utanför de större
tätorterna blir motstridig.
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Även om samrådshandlingen har ambitionen att bli kortare än nuvarande RUFS, så finns det
en del som skulle kunna skäras. Framförallt sker en del upprepningar när det gäller vikten
eller värdet av att bygga i kollektivtrafiknära lägen. Det är givetvis bra och inget som
ifrågasätts, men det behöver inte upprepas så ofta som det gör. I enlighet med det vi anfört
ovan bör mer utrymme istället ges åt att koppla företagar- och näringslivsfrågor till fler
områden och åtgärder i planen.
En sak som förtjänar mer uppmärksamhet är e-samhället och den digitala utvecklingen i
samhället. Landstinget har på Liberalernas initiativ inlett ett idogt arbete för att föra
landstinget in i framtiden och stärka möjligheterna för organisationen att dra nytta av alla de
fördelar som fler och bättre e-lösningar medför för såväl invånare, brukare, personal och
verksamheter. Den nya utvecklingsplanen bör ta fasta på denna utveckling på ett mer
strukturerat sätt.
Avslutande kommentarer
Avslutningsvis vill Liberalerna anföra att samhället inte förändras tack vare (eller på grund
av) politiska styrdokument – det förändras och utvecklas av människors fria val. Det ligger i
sakens natur att ett plandokument som RUFS inte kommer att ge svaret på hur
Stockholmsregionen kommer att förändras i framtiden, och detta är bra. Vad människor
kommer att ha för preferenser och värderingar kan vi bara sia om, oavsett vad som uttrycks i
RUFS och andra politiska styrdokument.
Stockholmsregionen existerar inte i ett vakuum där vi kan planera för en perfekt framtid utan
yttre påverkan. Och bra är väl det, för i en fri marknadsekonomi är det ofta det oförutsedda,
det banbrytande och innovativa som driver utvecklingen framåt mot en bättre morgondag. För
oss liberaler är det således positivt att det finns en gräns för hur mycket det offentliga kan
planera för framtiden.
För övrigt anser vi att Stockholms län omgående bör bilda region.

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-10

§ 204
Svar på remiss - Barnkonventionen blir svensk lag
(SOU 2016:19) (KS/2016:317)
Beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar yttrande daterat 2016-08-29 till Socialdepartementet som kommunens svar på remiss Barnkonventionen blir
svensk lag (SOU 2016:19).
Sammanfattning

Införande av barnrättsperspektiv i befintliga lagar har pågått under en längre
tid. Regeringens utökade ambition är att införa barnkonventionens artiklar
1-43.1 och 44.6 som lag. På uppdrag från regeringen slutförde Barnrättsutredningen i februari 2016 betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag
(SOU 1206:19) som nu är på remiss. Botkyrka kommun är en av remissinstanserna.
Kommunledningsförvaltningen har skrivit remissvaret med stöd från kommunens barnombudsman, samt med underlag från utbildningsförvaltningen,
kultur- och fritidsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen.
Kommunen ställer sig positiv till Barnkonventionen som lag. Den är i linje
med kommunens värdegrund vad gäller allas lika värde, mänskliga rättigheter, delaktighet och inflytande samt perspektivet medborgarens fokus.
Barnkonventionen som lag förtydligar vårt gemensamma kommunala ansvar
för barnet och stödjer fullmäktiges beslut att implementera barnkonventionen i verksamheterna.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2016-09-23, § 24.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2016-10-10
Ärende 204

Svar på remiss - Barnkonventionen blir svensk lag
(KS/2016:317)

I förslaget till remissvar så klargör inte Botkyrka kommun på vilket sätt man förordar
att Barnkonventionen skall efterlevas lagstiftningsmässigt.
Sverige har sedan länge ratificerat FNs Barnkonvention. Men det finns primärt två sätt
att efterleva den. Det ena är att ”transformera” och det andra är att ”inkorporera”.
Att inkorporera en konventionstext (sannolikt även på främmande språk) innebär kort
att vi behåller vår befintliga lagstiftning och därutöver helt lägger till konventionstexten.
Att transformera innebär istället att den befintliga lagstiftningen förändras och anpassas
för att leva upp till det vi ratificerat.
Vi moderater menar att det sistnämnda alternativet är att förorda, då vi annars och mest
sannolikt kommer att få en lagstiftning som i olika delar men inom samma område
riskerar att hamna i konflikt med varandra. Exempel på detta går att se i exempelvis
Norge där detta har inträffat efter inkorporering.
Problemet med inkorporering styrks även i en tjänsteskrivelse från SKLs avdelning för
juridik, daterad 2016-09-16, i ett antal punkter.

Jimmy Baker

Stina Lundgren

Kia Hjelte

Yngve RK Jönsson

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-10

§ 205
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2016:25)
Beslut

1.

Kommunstyrelsen beviljar avsägelserna och beslutar om följande fyllnadsval:

POLITISK STYRGRUPP FÖR FAIRTRADE CITY t o m 2018-12-31
Ordförande och ledamot efter Elisabeth Nobuoka Nordin (MP)
Myrna Persson (MP)
POLITISK STYRGRUPP FÖR FAIRTRADE CITY t o m 2018-12-31
Ledamot efter David Persson (S)
Emanuel Ksiazkiewicz (S)
POLITISK STYRGRUPP FÖR FAIRTRADE CITY t o m 2018-12-31
Ledamot efter Monica Brundin (V)
Fredrik Andersson (V)
FOLKHÄLSOKOMMITTÉN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Bekzod Rajabov (MP)
Lena Spiik (MP)
2.

Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:

ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Robert Rasmussen (S)
Ärendet

Kommunstyrelsen har tidigare bordlagt följande fyllnadsval:
Ledamot efter David Persson (S) i politisk styrgrupp för Fairtrade City.
Ledamot efter Monica Brundin (V) i politisk styrgrupp för Fairtrade City.
Ordförande och ledamot efter Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) i politisk
styrgrupp för Fairtrade City.
Följande avsägelser har inkommit:

Robert Rasmussen (S), ersättare i arbets- och näringslivsberedningen.
Bekzod Rajabov (MP), ersättare i folkhälsokommittén.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-10

§ 206
Anmälningsärenden (KS/2016:136, KS/2016:40, KS/2016:87)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 augusti 2016, dnr KS/2016:87.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2016-09-16, dnr
KS/2016:136.
Protokoll från personalutskottet 2016-08-25.
Minnesanteckningar från brottsförebyggande rådet, BRÅ, 2016-09-01.
Protokoll från arbets- och näringslivsberedningen 2016-09-12.
Protokoll från folkhälsokommittén 2016-09-19.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2016-09-21.
Protokoll från demokratiberedningen 2016-09-23.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2016-10-05, dnr
KS/2016:40.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-10

§ 207
Delegationsärenden (KS/2016:219, KS/2016:24,
KS/2016:301, KS/2016:46, KS/2016:509, KS/2016:513,
KS/2016:668, KS/2016:88)
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 2016-08-01—2016-08-31, dnr KS/2016:88.
Kommunstyrelsens ordförande

Projekt – Privatuthyrning till nyanlända
(beslut 2016-09-28, dnr KS/2016:668).
Kommundirektören

Revidering – Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för utbildningsförvaltningen 2016-09-16
(beslut 2016-09-12, dnr KS/2016:46).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen 2016-09-16
(beslut 2016-09-15, dnr KS/2016:46).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen 2016-09-15—2016-09-30
(beslut 2016-09-20, dnr KS/2016:46).
Tidsbegränsad anställning: tillförordnad förvaltningschef för tekniska förvaltningen 2016-10-05—2017-01-08 på heltid
(beslut 2016-09-26, dnr KS/2016:46).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen 2016-10-01—2016-10-31
(beslut 2016-09-30, dnr KS/2016:46).
Fullmakt till Sollentuna kommun för genomförande av upphandling
(beslut 2016-10-04, dnr KS/2016:24).
Biträdande förvaltningschefen

Förordnande av tjänsteförrättande biträdande förvaltningschef och avdelningschef för samordnings- & stödavdelningen 2016-11-02—2016-11-06
(beslut 2016-09-26, dnr KS/2016:46).
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-10

Enhetschefen för kommunikations- och e-enheten

Tidsbegränsade anställningar: en kommunikatör 2016-06-20—2016-10-14
och en kommunikatör (skyltprojektet) 2016-01-01—2016-09-02 på kommunikations- och e-enheten, kommunledningsförvaltningen
(beslut: löpande till och med 2016-09-09, dnr KS/2016:219).
Kommunjuristen

Bestridande avseende överenskommelse
(beslut 2016-04-18, dnr KS/2016:301).
Beslut om utlämnande av handling
(beslut 2016-06-23, dnr KS/2016:513).
Beslut angående skadeståndsanspråk
(beslut 2016-07-22, dnr KS/2016:509).

38[41]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-10

§ 208
Revidering av reglemente och tillämpningsanvisningar för
intern kontroll (KS/2016:296)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för intern kontroll.
2. Kommunfullmäktige beslutar om att reviderat reglemente ska tillämpas
från och med 1 november 2016.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
3. Kommunstyrelsen antar reviderade tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll.
Sammanfattning

Nuvarande reglemente för intern kontroll antogs av kommunfullmäktige i
januari 2014. Kommunledningsförvaltningen bedömer nu att ett antal justeringar av reglementet behöver göras. Revisorerna har också i revisionsskrivelse ”Granskning av system för intern kontroll” från december 2015 lämnat
förslag på ändringar i reglementet och som också beaktas i denna revidering.
För att tydliggöra internkontrollen som en del av den samlade planeringen
och uppföljningen föreslår kommunledningsförvaltningen att tidpunkter för
när internkontrollplan ska antas, följas upp och rapporteras ändras. Förändringen innebär att internkontrollplanerna tydligare kopplas till budget- och
uppföljningsprocessen och berör paragraferna 8, 9, 11 och 12 i reglementet
och paragraf 9 i tillämpningsanvisningarna.
I tillämpningsanvisningarnas 3:e paragraf tas kravet på introduktion till nyanställda chefer om vad intern kontroll innebär bort. Anledningen till detta
är att chefsintroduktionen ses över och att vad som behöver tas upp i introduktionen kommer att beskrivas i särskilt styrdokument.
I tillämpningsanvisningarnas 9:e paragraf tydliggörs att uppföljningen av internkontrollen ska vara skriftlig och att allt underlag som legat till grund för
granskningen ska sparas på betryggande sätt.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-09-17.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-10

§ 209
Kommunens delårsrapport 2 2016 (KS/2016:675)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari
– augusti 2016 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden tilläggsanslag med sammanlagt 2 450 tkr för akuta åtgärder avseende lagning av en bro i Alby och arbeten på KP Arnoldssons väg i Tumba.
Anslaget finansieras genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur
anslaget till kommunfullmäktiges förfogande i 2016 års budget.
3. Kommunfullmäktige beslutar omfördela 150 tkr från samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget till kommunstyrelsens driftbudget avseende orienteringstavlor i Hallunda och Norsborg.
4. Kommunfullmäktige beslutar justera kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2016 med 3 650 tkr motsvarande extern finansiering av
projekten Folkhälsopark i Alby och Portabel isbana.
5. Kommunfullmäktige beslutar medge kultur- och fritidsnämnden att
omdisponera 587 tkr inom sin investeringsram 2016 till projekten konstgräs på Brunna IP och bastuaggregat på Storvrets- och Fittjabaden.
6. Kommunfullmäktige beslutar medge socialnämnden att omdisponera1
miljon i 2016 års investeringsbudget från inventarier på boenden till lokalinvesteringar.
7. Kommunfullmäktige beslutar medge socialnämnden att föra över 2,5
miljoner från socialnämnden till tekniska nämndens investeringsbudget
avseende projekt Idavall.
8. Kommunfullmäktige beslutar medge kommunstyrelsen att finansiera 1,4
miljoner avseende anpassning av nya lokaler för medborgarkontoret i
Hallunda genom omdisponering från anslaget för kommunportal i 2016
års investeringsbudget.
9. Kommunfullmäktige beslutar omfördela 450 tkr från utbildningsnämnden till socialnämnden i 2016 års budget avseende en reglering av kostnader inom projektet kraftsamling.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
10. Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapport 2 för perioden
januari-augusti 2016 till kommunfullmäktige.
11. Kommunstyrelsen beslutar uppmana utbildningsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att fortsätta med åtgärder i syfte att uppnå balans i ettårsplan 2016.
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Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-augusti är positivt med 204
miljoner kronor. Resultatet ligger därmed på en högre nivå än förväntat vid
denna tidpunkt på året.
Prognosen för helåret 2016 pekar mot ett resultat på plus 52 miljoner
kronor, vilket är 57 miljoner bättre än budget. Av utfallet beror 52 miljoner
på ett bättre nettoutfall för exploateringsverksamheten.
Exklusive exploatering innebär prognosen ett utfall som är 5 miljoner bättre
än budget.
Resultatet enligt balanskravsavstämningen indikerar på ett positivt utfall
med 72 miljoner.
Nämnderna prognoser, exklusive exploatering, innebär ett underskott med
sammanlagt 16 miljoner vilket är förbättring med 20 miljoner jämfört med
delårsrapport 1.
Tre av nämnderna redovisar prognoser som innebär underskott mot budget.
Vård- och omsorgsnämnden minus 15 miljoner, utbildningsnämnden minus
9,5 miljoner och samhällsbyggnadsnämnden minus 3,2 miljoner.
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden räknar med positiva utfall med 4,1
respektive 5,1 miljoner.
Skatteintäktsprognosen pekar mot ett utfall på minus 1 miljon vilket är en
försämring med 22 miljoner jämfört med prognosen i delårsrapport 1.
Investeringarna bedöms öka under loppet av året och för hela 2016 komma
att uppgå till 480 miljoner kronor. Baserat på investeringsvolymen bedömer
vi att kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med
mellan 100-200 miljoner.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-09-30.
Särskilt yttrande

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 209: Kommunens delårsrapport 2 2016 (KS/2016:675)
Tre nämnder visar i prognosen ett större underskott mot budget: Vård- och omsorgsnämnden
-15 mkr, Utbildningsnämnden -9, 5 mkr och Samhällsbyggnadsnämnden -3, 2 mkr. Det är viktigt
samtliga enheter vidtar åtgärder för att komma till rätta med de underskott som prognostiseras
för nämnderna och uppnå balans, samt att dessa åtgärder utformas på ett sådant sätt att
uppföljning och analys möjliggörs.
Vård- och omsorgsnämnden står inför stora utmaningar under de närmaste åren. Underskottet
handlar i första hand om volym- och kostnadsökningar gällande främst externa
korttidsplaceringar. Det är också eftersläp av volymer inom personlig assistans, bostad med
särskild service och hemtjänst där volymerna utvecklats i en högre takt än
befolkningsutvecklingen. Dessutom är underhållet av en stor del lägenheter och lokaler eftersatt
och måste åtgärdas.
Det är viktigt med löpande kompetensutveckling för personalen för att bl.a. korta
handläggningstider vilket är en långsiktig och nödvändig investering. Utöver ren
kunskapsutveckling, handledning och fortbildning, så måste man prioritera satsningar på ITanvändning, ledarskapsutveckling, erbjuda stöd och kompetensutveckling till verksamhets- och
enhetschefer, synliggöra karriärvägar, utveckla nya utbildningsmoment och inte minst att stärka
personalens möjligheter till inflytande och delaktighet.
Utbildningsnämndens underskott beskrivs främst handla om grundskolan samt om
funktionskostnader för IT samt de fördyrade kostnader som uppkommer till följd av den
samordnade varudistributionen. Det handlar bl.a. om att förvaltningens internbudget för
funktionskostander inte varit säkerställd samt att kostnadsutvecklingen anses vara hög gällande
den digitala utbyggnaden. Ett mer långsiktigt löpande arbete för finansiering och uppföljning av
funktionskostnaderna behövs.
Samhällsbyggnadsnämndens underskott handlar främst om gata och park där akuta ärenden
såsom skadegörelser, nedskräpning och olovliga bosättningar har ökat samt ett eftersläp i
underhåll leder till att man inte kan hålla budget. Utöver detta finns också en negativ avvikelse
gällande IT som behöver utredas.

Tumba 2016-10-10
Stefan Dayne (kd)
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Kommunstyrelsen, kl. 16.00-16.45
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Thorén Anders, led
Granberg Östen, led
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