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Plats och tid

Kommunalhuset 2:3 , kl 16:00-17:05

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga
Mattias Jansson (kommundirektör), Niclas Johansson (ekonomichef), Marica Nordwall (kommunikationschef), Johannes
Svensson, Emilia Wikström Melin, Willy Viitala, Carl Widercrantz
(politiska sekreterare), Sara Hultqvist (kommunsekreterare)

Övriga deltagande

Emanuel Ksiazkiewicz (S)
Kia Hjelte (M)

Utses att justera

Ordning för ärendenas

§§ 118, 92-104, 106-107, 105, 108-117

avgörande
Plats och tid för justering
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Sekreterare
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Ordförande
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§ 92
Särtaxa och verksamhetsområde för Eldtomta, Grödinge
(KS/2015:867)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag om
särtaxeavgift och verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
Eldtomta, Botkyrka kommun.
Beslutad särtaxeavgift och verksamhetsområde börjar gälla när kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), Stefan Dayne (KD) och Anders Thorén (TUP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning

Sammanfattningsvis ska huvudmannen enligt Lagen om allmänna vattentjänster tillämpa särtaxa om vattentjänsterna för vissa fastigheter på grund
av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, då skall avgifterna bestämmas med hänsyn till kostnaderna.
I Eldtomta finns skäl för tillämpning av särtaxa, eftersom det är få anslutningar per meter ledning. Det krävs jämförelsevis långa ledningsdragningar för att försörja de 11 fastigheterna.
För att kunna bedöma om särtaxa ska tillämpas måste område med särförhållanden jämföras med andra områden, så kallade jämförelseområden.
Jämförelsen har inte kunnat utföras på ett bra sätt eftersom tekniska förvaltningen, VA-avdelningen, inte byggt ut jämförbara områden de senaste åren.
Eftersom täckningsgraden för normal utbyggnad inte är känt bedöms en
täckningsgrad på cirka 75-80 % vara rimligt. Det finns skäl att anta att den i
utbyggnadsområden är lägre än 100 %.
Investeringen som tidigare angetts för VA-utbyggnaden och som ska ingå i
kostnadsunderlaget uppgår till 3 200 000 kronor. Den totala intäkten om inte
särtaxa införs för området blir 1 484 430 kronor vilket motsvarar en täckningsgrad på cirka 46 %. Två obebyggda fastigheter har räknats som anslutna.
Det är lämpligt att endast justera taxans två kostnadsparametrar; grundavgift
och tomtyteavgift, vid beräkning av särtaxan eftersom det är kostnadsskillnaden som motiverar särtaxa. Ändamålsavgiften för förbindelsepunkt
och lägenhetsavgift, de så kallade nyttoparametrarna bör inte skilja sig från
normaltaxan.
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Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-04-18, § 22.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD) och Anders Thorén (TUP) lämnar ett
ändringsyrkande, bilaga.
Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M), Stefan
Daynes (KD) och Anders Thoréns (TUP) ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2016-05-02
Ärende 92

Särtaxa och verksamhetsområde i Eldtomta, Grödinge
(KS/2015:867)

Fastighetsägarna (elva stycken) har tidigare vid möten med förvaltningen innan VAprojektets start fått ett uppskattat pris på anslutning till VA-nätet på cirka 200 000 kr,
eller strax därunder. Sedan har de under projektets gång, via telefon, fått detta korrigerat
till en ungefärlig genomsnittskostnad om cirka 230 000 kr per fastighet.
Efter ytterligare en tid fick fastighetsägarna ett brev från VA-chefen där hen skriver att
investeringskostnaden (anbudspriset från den upphandlade entreprenören) blev 3,8
miljoner kr och att detta ger en anslutningskostnad på ca 250 000-260 000 kr, vilket han
i sitt brev skriver att han avser att gå fram till nämnden med för beslut.
När vi läste KS-handlingen från i januari (som återremitterades p.g.a. för många
frågetecken kring beräkningsunderlaget) visade det sig att entreprenadkostnaden blev
600 000 kr lägre än beräknat, nämligen 3,2 miljoner kr. Det motsvarar i genomsnitt
54 000 kr per fastighet. Vidare så föreslogs anslutningsavgiften bli närmare 300 000 kr.
Nu när ärendet återkommit föreslås fortfarande anslutningsavgiften bli närmare 300 000
kr, trots att fastighetsägarna fått skriftlig uppgift om en väsentligt lägre summa och trots
att det i KS i januari redovisades en lägre totalkostnad för projektet.
Hur kan anslutningsavgiften bli ännu högre per fastighet när entreprenadkostnaden har
blivit väsentligt lägre? Vi vill få det klargjort om varför det föreslås en uppenbar
”överdebitering”, särskilt i ljuset av VA-chefens eget brev till fastighetsägarna - som
skrevs efter att upphandlingen var klar.
Det finns även ytterligare frågetecken kring detta ärende.
Ett exempel är att entreprenören förefaller ha börjat i fel ände och grävde vid (från)
båtklubben som inte anslutit sig till och därefter förbi fastighetsägarna mot
anslutningspunkten, istället för tvärtom – från anslutningspunkten och förbi de
fastigheter som de facto har – och skulle – ansluta sig till nätet.
Vidare undrar vi varför inte båtklubben klassas som en marina trots att de t.ex. kommer
ha toalett-tömning för ca 300 båtar samt båtbottentvättar som kommer förbruka
mängder av vatten?
Enligt uppgift är dessutom en av fastigheterna i området ägd av privatpersoner, men där
ingen idag bor utan där det påstås bedrivas näringsverksamhet. Om så är fallet borde
fastigheten klassas som näringsfastighet och inte fastighet för privatbostad eller
fritidshus.
Sid 1 (2)

Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

fastställa avgiften för respektive fastighetsägare så
mellanskillnaden mellan 3,2 miljoner kr och 3,8 miljoner kr kommer dessa
tillhanda (dvs. i enlighet med den prisuppgift som VA-chefen på officiellt
kommunpapper kommunicerat till fastighetsägarna).

Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)
Anders Thorén (TUP)

Sid 2 (2)
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§ 93
Riktlinjer markanvisning till föreningar, trossamfund och
andra icke kommersiella verksamheter (KS/2016:253)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för markanvisning till föreningar,
trossamfund och andra icke kommersiella verksamheter.
Reservationer

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

Botkyrka kommun får löpande förfrågningar från föreningar, trossamfund
och andra icke kommersiella verksamheter som vill hyra befintliga lokaler
eller önskar mark att bygga möteslokal på. Förfrågningar kommer i nuläget
in via olika förvaltningar (kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen) och via politiken. Det
finns ingen tydlig hantering för hur förfrågningarna ska tas om hand eller
hänvisas. Det är också otydligt vad Botkyrka kommun erbjuder föreningar
och trossamfund som efterfrågar mark att bygga egna lokaler eller byggnader på. I takt med att kommunen växer med fler bostäder och arbetsplatser
ökar kraven på att effektivt kunna samsas om och samutnyttja den mark som
finns att tillgå.
Riktlinjerna för markanvisning till föreningar, trossamfund och andra icke
kommersiella verksamheter tydliggör hur den kommunala organisationen
ska hantera förfrågningar från föreningar och trossamfund och vilka principer som gäller för dem om de vill bygga på kommunal mark.
I riktlinjerna står det vilka kommunens utgångspunkter och åtaganden är när
förfrågningar om markanvisning till föreningar och trossamfund inkommer:
vilken typ av verksamheter som lämpar sig bäst var, vilka förutsättningar en
förening eller ett trossamfund behöver uppfylla och hur vi prioriterar när
flera intressenter är aktuella för en markanvisning.
Viktiga punkter i riktlinjerna är att:
•
Markanvisning av kommunal mark för förenings- eller samfundslokal
ska ske genom direktanvisning.
•
Marken ska upplåtas med tomträtt.
•
Föreningar eller trossamfund ska själva bekosta tomträttsavgäld, framtagande av detaljplan, bygglov, anslutningsavgifter och andra kostnader. Detsamma gäller kostnader för att bygga.
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•

Samhällsbyggnadsnämnden hanterar förfrågningar om markanvisning.
Nämnden ansvarar för att upprätthålla en beredskap för att varje år
kunna erbjuda minst en ny plats till föreningar och trossamfund.

Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2016-04-13, § 16.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) yrkar avslag på ordförandeförslaget,
bilaga.
Gabriel Melki (S), Emanuel Ksiazkiewicz (S) och Stefan Dayne (KD) yrkar
bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) och Kia
Hjeltes (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med ordförandeförslaget.

5[50]

YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2016-05-02
Ärende 93

Markförfrågningar från föreningar och samfund (KS/2016:253)

Utifrån Kultur- och fritidsnämndens uppdrag om att göra en kompletterande inventering
av behovet av möteslokaler föreslås Samhällsbyggnadsnämnden nu direktanvisa mark
för försäljning eller tomträtt till föreningar och samfund.
Detta föreslås, häpnadsväckande nog, ske i huvudsak väldigt bra lägen, där det oftast
redan är planerat för olika grader av stadsbebyggelse. I de två tomter som ligger vid
Rotemannen-området (inklusive den Gula villan) så har detta skett utan något som helst
samråd med berört kommunalt bolag.
Ifrågasätter detta utifrån främst två sakliga skäl:
Det ena är att vi har en skriande bostadsbrist. Att då börja direktanvisa mark till
föreningslokaler är enligt vårt sätt att se det, helt fel prioritering. Är det något vi ska
direktanvisa mark för så är det fler bostäder, i blandade upplåtelseformer.
Det andra är bristen på mark för näringslivsetableringar. Det är minst lika viktigt (som
bostäder) att se till att det finns attraktiv mark för företagsetableringar, eller för företag
som behöver mer mark för att kunna expandera sin verksamhet. Botkyrka ligger, i ett
länsperspektiv, alldeles för lågt på de olika företagsrankingarna, utav flera anledningar.
En tillräckligt stor grad av förståelse för vikten av att kunna få mark i logistiskt
gynnsamma lägen är en av anledningarna.
För oss moderater så är den rimliga ordningen att föreningarna får förhandla om lokaler
ur befintligt bestånd, alternativt att de, om resurserna finns, köper tomter på marknaden.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

avslå ordförandeförslaget.

Jimmy Baker
Kia Hjelte

Sid 1 (1)
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§ 94
Bolagsordningar för Södertörns Energi AB och Södertörns
Fjärrvärme AB - ändring (KS/2016:324)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Förslag till ändrad bolagsordning för Södertörns Energi AB fastställs
enligt kolumn nr 2 i bilaga 1 till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-04-18. Det fastställda förslaget förutsätts snarast
tas upp för beslut på Södertörns Energi AB:s bolagsstämma.
2. Paragraf 5 i bolagsordningen för Södertörns Fjärrvärme AB ska ha
följande ändrade lydelse:
”Styrelsen består av minst sex och högst tio ledamöter med lika antal suppleanter.
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen för tiden från årsstämma till
slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då ledamöterna och
suppleanterna utsågs. Botkyrka och Huddinge kommunfullmäktige väljer
vardera lika antal ledamöter och suppleanter.
Utöver de antal ledamöter, som väljs enligt första och andra styckena kan
bolagsstämman på förslag av fullmäktige i Botkyrka och Huddinge kommuner som ledamot i styrelsen välja den verkställande direktören i Södertörns Energi AB.
Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande inom styrelsen.”
3. Södertörns Energi AB ska – utöver de ägardirektiv som beslutats i ett
särskilt ärende - som ytterligare ägardirektiv tillse att den enligt punkten
2 ovan föreslagna ändringen av § 5 i bolagsordningen för Södertörns
Fjärrvärme AB genomförs genom beslut på bolagsstämma.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
4. Under förutsättning att kommunfullmäktige i Botkyrka och Huddinge
kommuner beslutar enligt punkten 1 ovan uppdras till kommunstyrelsens ordförande att på kommunens vägnar skriftligen begära att en extra
bolagsstämma i Södertörns Energi AB sammankallas för behandling av
förslaget till ändrad bolagsordning för bolaget. Begäran ska - under förutsättning att kommunfullmäktige i Botkyrka och Huddinge kommuner
beslutar enligt punkten 2 ovan - även innefatta att bolagsstämman beslutar enligt punkten 3 ovan.
Reservation

Stefan Dayne (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Sammanfattning

Södertörns Energi AB
Enligt 3 kap. 17 § första stycket kommunallagen (”KL”) ska fullmäktige
• fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
• se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
• utse samtliga styrelseledamöter,
• se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt fattas,
• utse minst en lekmannarevisor, och
• se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom
avtal lämnas över till privata utförare.
Södertörns Energi AB:s gällande bolagsordning uppfyller inte fullt ut kraven ovan. Detta gäller framför allt det som anges under punkten 2. Även i
övrigt finns anledning att se över bolagsordningen.
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med bolagets andra ägare
Huddinge kommun upprättat ett förslag till ändrad bolagsordning för Södertörns Energi AB. Förslaget har även diskuterats med den verkställande direktören för Södertörns Energi AB.
Södertörns Fjärrvärme AB
För Södertörns Fjärrvärme AB har ägarkommunerna liksom Södertörns
Energi AB önskemål om att den verkställande direktören för sistnämnda bolag ska beredas plats i styrelsen för Södertörns Fjärrvärme AB. Mot denna
bakgrund har Botkyrka och Huddinge kommuner tagit fram ett förslag som
gör det möjligt att uppfylla detta önskemål.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-04-20.
Yrkande

Stefan Dayne (KD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras, i andra
hand avslag på ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
1. Ställningstagande till om ärendet ska avgöras idag.
2. Om ärendet ska avgöras idag: avslag-bifall.
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras
idag. Ordföranden finner vidare att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med ordförandeförslaget.
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Yrkande

Kommunstyrelsen

Ärende 94: Bolagsordningar för Södertörns Energi AB och Södertörns
Fjärrvärme AB – ändring (KS/2016:324)
Vi kristdemokrater finner att presenterat förslag gällande bolagsordningar för Södertörns
Energi AB och Södertörns Fjärrvärme AB har en hel del brister.
1. Vi anser att föreslagen ledmotsförändring genom att tillsätta ägarbolagets VD som ledamot i
Södertörns Energi AB och Södertörns Fjärrvärme AB strider mot kommunallagen. I
kommunallagen stipuleras bl.a. dels hur en kommunal nämnd skall väljas och vilka som är
valbara till en nämnd eller styrelse. Kommunallagen anger också att kommunen kan överlåta
kommunala angelägenheter på hel eller delägt bolag. Men som vi förstår gäller föreskrifterna
om vilka som är valbara till en nämnd också vid val av ledande företrädare i det kommunala
bolaget. Kommunallagen 1991:900 anger i 4 kap 6§
”Den som är anställd hos en kommun eller ett landsting för att ha den ledande ställningen
bland personalen är inte valbar.
Den som är chef för en förvaltning som hör till en nämnds verksamhetsområde får inte väljas
till ledamot eller ersättare i nämnden. Lag (2010:51).”
2. Vi anser dessutom att föreslagna ändringar i praktiken strider mot de grundläggande principer
som gällde då ägarbolaget (då Södertörns Fjärrvärme Ägar AB- numera Södertörns Energi
AB) köpte aktierna i Södertörns Fjärrvärme AB av kommunerna Huddinge och Botkyrka och
finansiering skedde genom räntebärande skuldebrev (reverser) till kommunerna.
a. Det nybildade, av kommunerna Huddinge och Botkyrka, ägarbolaget skulle enbart ha en
förvaltande roll och förvalta aktierna i dotterbolaget och bl.a. se till att räntorna på
reverserna betalades till kommunerna och att ägarbolagets styrelse, vald av de båda
kommunernas kommunfullmäktige, bestod av ledande företrädare från de bägge
kommunerna.
b. Den operativa verksamheten skulle fortfarande bedrivas genom Södertörns Fjärrvärme
AB, som redan ägde distributionsnätet och hade kundrelationerna. För att fortsatt
säkerställa medborgarinflytande i detta bolag skulle bolaget fortfarande ha en styrelse vald
av de båda kommunernas kommunfullmäktige. Tillsynen och utdelningskravet till
ägarbolaget utformades som ett ej detaljstyrande ägardirektiv.
3. Sedan några år har ägarbolaget genom ägardirektiv blivit mer och mer operativt och påbörjat
en process som i praktiken förefaller vara att dotterbolaget inte längre skall styras genom
rimliga ägardirektiv. Initialt en ändring med relativt detaljstyrande direktiv och sedan
adjungering av Ägar-VD till dotterbolagets styrelse. Det senare medför i praktiken att de av

kommunfullmäktige valda styrelsemedlemmarna inte längre kan ha interna
styrelsediskussioner om ”sitt” bolags verksamhet eller relationen till ägarbolaget t.ex. om
rimligheten i ägardirektiv eller hur de ska genomföras. En misstroendeförklaring av såväl
styrelse som ledning i dotterbolaget!
4. Det kan emellertid enligt vår uppfattning finnas anledning att ompröva om Södertörns Energi
AB och Södertörns Fjärrvärme AB fortsättningsvis skall vara separata bolag. Sedan några år
är som bekant skuldebrevkonstruktionen med räntebetalningar från ett kommunalt bolag till
kommunerna inte längre skattemässigt avdragsgillt för det kommunala bolaget, något som
ägarbolaget löst genom att lösa skulderna med kommunerna genom extern finansiering.
Behovet av ett separat ägarbolag kan således anses vara överflödigt ur
räntebetalningssynpunkt. En fusion av de båda bolagen skulle dessutom spara pengar.
Inledningsvis borde det kanske genomföras personunion av de båda bolagens verkställande
ledning och eventuellt styrelserna.
Vi kristdemokrater yrkar:
1. att förslaget i första hand återremitteras för bearbetning där bl.a. ovanstående aspekter
beaktas
2. att, om återremissyrkande faller, avslå ordförandeförslaget.

Tumba 2016-05-02
Stefan Dayne (kd)
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§ 95
Ägardirektiv AB Botkyrkabyggen 2016-2019 (KS/2016:336)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv daterade 2016-04-21 för AB
Botkyrkabyggen åren 2016-2019.
2. Kommunfullmäktige ger AB Botkyrkabyggen i uppdrag att utreda hur en uthållig
förmåga till nyproduktion kan byggas upp i den egna organisationen eller tillsammans med en eller flera samarbetspartners. Avrapportering ska ske senast
2017-04-30.
3. Kommunfullmäktige beslutar att AB Botkyrkabyggen ansvarar för
bostäder till nyanlända som anvisas till kommunen.
Ärendet

Ägardirektiven tar sin utgångspunkt i Program för bostadsförsörjning
(KS/2015:245) som beslutades av kommunfullmäktige 2016-03-31.
Förslaget till ägardirektiv innebär att bolaget under kommande år successivt
ska öka det egna bostadsbyggandet och från 2020 ska nyproduktionen
kunna ligga på omkring 300 bostäder per år. Mot denna bakgrund föreslås
kommunfullmäktige ge AB Botkyrkabyggen i uppdrag att utreda hur en uthållig förmåga till nyproduktion kan byggas upp i den egna organisationen
eller tillsammans med en eller flera samarbetspartners. Avrapportering ska
ske senast 2017-04-30.
Från och med 2016 anvisas ett betydande antal nyanlända till Botkyrka utifrån ny
lagstiftning. Mot denna bakgrund föreslås kommunfullmäktige besluta att det är AB
Botkyrkabyggen som ansvarar för bostäder till nyanlända som anvisas till kommunen.
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§ 96
Riktlinjer för partistöd - tillägg (KS/2016:292)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer föreslaget tillägg i riktlinjerna för partistöd.
Riktlinjerna gäller från och med 2016-01-01.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen budgeterar årligen medel för utbetalning av
partistöd. Det är av vikt att uteblivna utbetalningar eller andra avvikelser regleras innevarande år för att budgetutfallet inte ska avvika väsentligt från
budget. Avvikelser som uppkommit på grund av brister eller handhavandefel hos kommunledningsförvaltningen ska dock alltid åtgärdas av kommunen.
Med anledning av detta föreslås följande tillägg:
Riktlinjerna bör i § 6 ha följande lydelse och tillägg (föreslaget tillägg är
understruket):
§6
Partistöd betalas ut årligen, fördelat över årets fyra kvartal, efter beslut av
kommunfullmäktige senast december året innan det år för vilket partistödet
avser.
Partistöd betalas inte ut retroaktivt. Alla avvikelser ska regleras innevarande
kalenderår.
Mottagare som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 5 §
till kommunen inom föreskriven tid kan efter beslut av kommunfullmäktige
mista rätten till partistöd för nästkommande år.
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen i samråd med kommunfullmäktiges presidium.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-04-12.
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§ 97
Svar på motion - Angående FN:s barnkonvention (S)
(KS/2014:564)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ärendet

Taina Virta (S) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25, § 151,
lämnat en motion: Angående FNs barnkonvention. Motionären föreslår till
kommunfullmäktige att ge alla nämnder i uppdrag att implementera barnkonventionens bestämmelser i sin verksamhet. Alla myndigheter, däribland kommuner, är sedan 1990 då Sverige ratificerade FNs konvention om barnets rättigheter, skyldig att bedriva sina verksamheter i enlighet med konventionen.
Regeringens planer på att göra Barnkonventionen till ny svensk lagstiftning
senast 2018 stärker motiven att fullt ut implementera barnkonventionen i
Botkyrka kommun.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2015-02-10, § 5.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-02-16, § 7.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2015-02-17, § 11.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2015-02-17, § 16.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2015-02-24, § 21.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2015-04-20, § 22.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-05-18, § 31.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-05-19, § 148.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2016-03-11, § 11.
Motivering

Under 2015 fattade kommunstyrelsen beslut att medverka som pilot i SKL:s
överenskommelse med regeringen om att integrera mänskliga rättigheter i
styrning och ledning. FN-konventionen om barnets rättigheter är en av de
konventioner som kommunledningen vill prioritera inom ramen för samarbetet.
Den rödgröna kommunledningen har höga ambitioner när det gäller att säkra
alla barns lika rättigheter och implementera barnkonventionen i det
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kommunala arbetet. Denna ambition delar vi med den rödgröna regeringen
som låtit utreda hur barnkonventionen kan göras till svensk lag. Barnrättighetsutredningen lämnade i sitt betänkande den 11 mars (SOU 2016:19) förslag på en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
(Barnkonventionen), samt en rad åtgärder som behöver vidtas vid en inkorporering. Därför tycker vi att förslaget är mycket positivt.
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§ 98
Svar på motion - Bygg bort otryggheten (M) (KS/2014:84)
Beslut

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

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

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M) och Yngve RK Jönsson (M) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-20, § 45, lämnat en motion:
Bygg bort otryggheten. Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att snabbutreda vilka platser i kommunen som är
lämpliga för nyproduktion av bostäder, i kombination med särskilda trygghetsskapande åtgärder i den yttre miljön. Motionärerna pekar på möjligheterna att utveckla Botkyrka kommuns stadsdelar med fler bostäder, trygga
gång- och cykelvägar, bättre belysning med mera. Otryggheten bör systematiskt jobbas bort, samtidigt som takten i bostadsbyggandet måste öka.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2014-05-20, § 154.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen beslutade nyligen om att öka ambitionen
om bostadsbyggandet för att bygga 4000 nya bostäder på fyra år. Stockholm
har en massiv bostadsbrist, enda sättet att hantera den är att bygga bort den.
Därför tar vi i Botkyrka vårt ansvar för att bygga fler bostäder för livets alla
lägen.
Botkyrka växer och ska växa ännu mer. I kommunens översiktsplan, som
antogs våren 2014, tar vi sikte mot år 2040 där Botkyrka växer med hela
Stockholmsregionen och får 20 000 nya bostäder. I översiktsplanen tar vi
sikte på att förtäta våra befintliga områden och bygga staden.
Genom stadsutveckling får vi Botkyrka framåt. Stadsutveckling leder till att
vi kan modernisera våra områden, skapa både trygga och trivsamma miljöer
samt bostäder för livets alla lägen. Bostadsbyggandet är en mycket viktig
prioritet i hur vi gör Botkyrka än bättre för varje dag.
Botkyrka är idag i ett helt annat läge än för 10 år sedan. Idag knackar exploatörer på dörren varje dag och vill vara med att utveckla Botkyrka. Den rödgröna kommunledningen, med sina höga ambitioner, kommer göra allt för
att tillsammans med byggare ta kommunen framåt.
Det finns idag många projekt som är precis i startgroparna och flera som är
precis intill byggnationsstart. Ett lite mer långsiktigt projekt är utvecklingen
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av Storvreten där vi genom förtätning och renoveringar vill skapa 2500 nya
bostäder. Detta projekt kommer göra Storvreten till en än bättre plats för
både nya och befintliga storvretenbor.
Ett annat projekt som är precis innan byggstart är Tingstorget i Alby. Med
670 nya bostäder, nytt torg och koppling till tunnelbaneuppgången skapar vi
ett helt nytt kvarter. Detta kommer koppla samman olika delar av Alby och
skapa en mer levande plats, helt enligt kommunledningens mål om att skapa
en grön levande stad. I detta projekt effektiviserar vi just nu den kommunala
processen för att snabbare komma till byggstart.
Utöver det ovannämnda projekten så finns det ca 40 pågående detaljplaner
som möjliggör för nya bostäder och utveckling av våra stadsdelar. I planprocessen förs kontinuerlig diskussion om gestaltningen av ett område med
hänsyn till att levandegöra området och öka tryggheten. Det kan bland annat
handla om utveckling och upprustning av belysning, park- och gaturum,
men också andra insatser.
Med ovan beskrivning om långsiktiga mål, kommande byggprojekt samt en
massa ytterligare byggprojekt anser vi motionen besvarad.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 99
Svar på motion - Tidigarelägg 1:1-satsningen (M)
(KS/2015:265)
Beslut

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

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

Jimmy Baker (M) och Stina Lundgren (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-03-26, § 48, lämnat en motion: Tidigarelägg 1:1satsningen (M). 1:1-satsningen, som innebär att varje elev har tillgång till en
egen digital enhet (dator eller läsplatta), gäller från årskurs 7 och uppåt i
Botkyrka kommun. Utöver det har inköp av läsplattor till skolor och förskolor för de lägre åldrarna gjorts. För att hänga med i utvecklingen av det
moderna samhället, där datorer är en naturlig del i vårt dagliga arbete, anser
motionärerna att skolelever måste ges stöd och förutsättningar för att möta
framtiden. System som införs i skolan idag måste vara anpassade efter den
miljö och de områden som de är tänkta att användas till. 1:1-programmet
som infördes 2012 har nått stor framgång för elever och lärare i kommunen.
Motionärerna anser dock att detta bör implementeras redan från årskurs 6.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2015-09-01, § 68.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-04-11.
Motivering

”Botkyrkas skolor och förskolor är bland de ledande i den mediepedagogiska utvecklingen. Skolledare och pedagoger ligger i framkant när det gäller digital kompetens och uppdaterar sina kunskaper i takt med teknik- och
samhällsutvecklingen. Botkyrkas elever lämnar skolan med en gedigen digital kompetens väl rustade för framtidens arbetsmarknad liksom fortsatta
studier”.
Så står det i kommunens e-strategi för barn och unga. Den rödgröna
kommunledningen och Botkyrka kommun har sedan länge haft ambitionen
att ha det bästa digitaliseringsarbetet i våra skolor och förskolor. 2015 kom
Botkyrka på tredje plats i Guldtrappan som ger pris för bästa arbete med digitaliseringsarbetet i skolan.
Det övergripande målet för denna en-till-en-satsning är att digitalisering används som ett medel för att främja barnens och elevernas kunskaps-
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utveckling. Målet med arbetet är att nya och bättre arbetsformer för lärande
ska utvecklas, både för elever och pedagoger, och att detta i sin tur leder till
högre måluppfyllelse och bättre resultat för eleverna.
Det totala digitaliseringsarbetet är mycket mer än en-till-en-satsningen. Det
handlar om att utveckla det pedagogiska arbetet och hitta nya sätt för lärande. För att det ska vara möjligt krävs en stark digital infrastruktur, vilket
kommunledningen nu förstärker med en satsning på fem extra miljoner som
tilldelas från regeringens förändringsbudget. Det handlar också om ett omfattande pedagogiskt utvecklingsarbete. Samtidigt behövs många digitala
enheter och därför har samtliga elever på högstadiet och gymnasiet tilldelats
en egen sådan. I våra F-6 skolor har vi minst en digital enhet på tre barn och
i förskolan minst en digital enhet på tio barn.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 100
Svar på motion - Dansens Hus (M) (KS/2015:207)
Beslut

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

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

Jimmy Baker (M), Björn Lagerstedt (M) och Ufuk Sen (M) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26, § 48 lämnat en motion:
Dansens Hus. Motionärerna anser att kommunens föreningsbidrag till
idrottsklubbar som erbjuder idrott för flickor, inte når ett tillfredsställande
resultat. Flickor lockas i regel inte i samma utsträckning som pojkar av
traditionella bollsporter. Möjligheten att erbjuda flickor och kvinnor aktiviteter som överensstämmer med efterfrågan, exempelvis dans, fitness, zumba
och yoga, anser motionärerna kunna bli möjlig genom ett Dansens Hus.
Motionärerna ser ett stort behov av en stor satsning på flickor och kvinnors
aktiva fritid, då nuvarande situation där flickor och kvinnor ofta hänvisas till
privata och dyrare alternativ, inte är en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. Inrättandet av ett Dansens Hus ska inte betraktas som en
generell satsning på kultur- eller scenkonst, utan en satsning med fokus på
rörelse, idrott och hälsa, som främst utövas av flickor och kvinnor. Mot
bakgrund av detta föreslås kultur- och fritidsnämnden få i uppdrag att utreda
och ta fram förslag på vad ett Dansens Hus skulle kunna innehålla, samt att
samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram
lämplig mark och en kalkyl för anläggandet av ett Dansens Hus.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-06-15, § 58.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-10-06.
Motivering

Botkyrka kommun ska ha ett rikt kulturliv och föreningsliv. Den rödgröna
kommunledningen har som mål att fler ska engagera sig inom föreningslivet
och utöva idrottsliga eller kulturella aktiviteter. Det är en grundläggande del
i att skapa ett starkt samhälle i en grön levande stad.
Vi kan idag se skillnader i hur pojkar och flickor engagerar sig inom föreningslivet och det gäller att kommunen är med och främjar aktiviteter som
passar och efterfrågas av alla. För att kunna följa hur föreningsbidragen fördelas har kommunen under 2015 beslutat om nya bidragsregler. Genom de
reglerna kommer vi på ett tydligare sätt se om föreningsbidragen fördelas
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ojämlikt mellan till exempel pojkar och flickor. På så sätt kan vi närmare se
vilka insatser vi som kommun kan göra för att stärka aktiviteter som passar
alla.
Den rödgröna kommunledningen har som mål att fördelningen av föreningsbidrag ska vara lika mellan flickor och pojkar. Därför ger vi extra stöd
till föreningar med aktiviteter för flickor. Kultur- och fritidsnämnden jobbar
aktivt med att stärka aktiviteter för flickor. Detta sker bland annat genom att
stärka spontanidrotten, ridsporten och aktiviteter i våra bad och rackethallar.
Det görs också ett arbete med att stärka dansverksamheten, både organiserad
sådan och möjlighet till mer spontan utövning.
Idag finns det ett omfattande dansprogram i kommunen som når alla barn i
skolan genom Botkyrkas kulturella allemansrätt. Det pågår också flera andra
dansprojekt i och med att de efterfrågas.
Vad gäller att bygga ett Dansens Hus är vi mer tveksamma. I Botkyrka finns
det spritt över hela kommunen lokaler väl anpassade för dans. Genom att
rikta våra resurser till användandet av dessa lokaler kan vi få en god spridning i hela kommunen och fler av våra medborgare kan få ta del av dans
som aktivitet. Ett enskilt hus riskerar att inte bli tillgängligt för alla i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden jobbar med att tillgodose de behov och de aktiviteter som efterfrågas av våra invånare. I det arbetet ska vi kunna tillgodose
aktiviteter som passar alla. Vi tror att de mer breda satsningar som finns på
dans kan nå fler medborgare och anser därmed att motionen ska avslås.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Östen Granberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

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

Robert Aslan (S) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat bifall till ordförandeförslaget.
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§ 101
Svar på medborgarförslag - Arbeta aktivt med
barnkonventionen (KS/2015:225)
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2015-03-26, § 49 ett medborgarförslag från
Johan Hörnfeldt: Arbeta aktivt med barnkonventionen. Förslagsställaren vill
att Botkyrka kommun ska arbeta aktivt med barnkonventionen och understryker vikten av att barnkonventionen blir lag samt att Sverige ska ratificera
barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll om klagorätt för barn.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2015-09-18, § 31.
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.
Under 2015 fattade kommunstyrelsen beslut att medverka som pilot i SKL:s
överenskommelse med regeringen om att integrera mänskliga rättigheter i
styrning och ledning. FN-konventionen om barnets rättigheter är en av de
konventioner som kommunledningen vill prioritera inom ramen för samarbetet.
Den rödgröna kommunledningen har höga ambitioner när det gäller att säkra
alla barns lika rättigheter och implementera barnkonventionen i det kommunala arbetet. Botkyrka arbetar för att alla nämnder ska implementera Barnkonventionen i sina verksamheter. Denna ambition delar vi med den rödgröna regeringen som låtit utreda hur barnkonventionen kan göras till
svensk lag. Barnrättighetsutredningen lämnade i sitt betänkande den 11
mars (SOU 2016:19) förslag på en lag om inkorporering av FN:s konvention
om barnets rättigheter (Barnkonventionen), samt en rad åtgärder som behöver vidtas vid en inkorporering. Därför tycker vi att medborgarförslaget är
mycket positivt.
Dock har kommunen inget mandat att ta beslut om Barnkonventionen som
ny lag eller att ratificera det tredje tilläggsprotokollet om barns klagorätt.
Detta är beslut som måste fattas av Sveriges riksdag respektive regering.
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Men vi håller med förslagsställaren om att detta är viktiga åtgärder för att
stärka barns rätt och vi i Botkyrka kommer att göra vad vi kan för att dessa
beslut ska bli verklighet.
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§ 102
Svar på medborgarförslag - Botkyrka kommuns mobilapp
bör minnas kontaktuppgifter (KS/2015:251)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2015-09-24, § 141, ett medborgarförslag från
Göran Steen: Botkyrka kommuns mobilapp bör minnas kontaktuppgifter.
Förslagsställaren använder ofta Botkyrka kommuns mobilapp för att göra
felanmälan. Vid varje tillfälle måste kontaktuppgifter fyllas i, varpå förslagsställaren föreslår inrättande av en funktion som gör att kontaktuppgifter
sparas, för att skapa ett mer effektivt användande av mobilappen. Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att yttra sig över förslaget om att
utveckla funktionen för denna felanmälan genom att lagra kontaktuppgifter i
ickeflyktigt minne och som då kan användas vid nästa felanmälan.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över förslaget 2016-03-07.
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.
Botkyrkas mobilapp är idag ett bra sätt för medborgare att komma med synpunkter, göra felanmälningar med mera. Den är ett verktyg för att göra det
mer tillgängligt för medborgare att komma med synpunkter och felanmälningar. Medborgarförslaget innebär ytterligare en tillgänglighetsanpassning
och därför önskar vi bifalla förslaget.
Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Svar på medborgarförslag – Botkyrka kommuns mobilapp bör
minnas kontaktuppgifter

Detta medborgarförslag är av ett sådant slag att det borde kunna genomföras omgående. Förslaget
är både praktiskt och okontroversiellt. Egentligen är det konstigt att den här typen av enkla förslag
ska behöva processas via kommunledningsförvaltningen, medborgarservice, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige m.m.
Den omständiga hanteringen leder till ett avsevärt merarbete i organisationen. Det tar mycket tid för
administrationen samtidigt som förslagsställaren får vänta, ibland flera år, för att enkla åtgärder ska
genomföras. Hanteringen uppfattas då som trög och långsam.
Vi i Tullingepartiet vill minska byråkratin och förenkla hanteringen av enkla och konkreta förslag.
På så sätt kan mer resurser satsas på kärnverksamheten. Ett sätt att minska byråkratin är att tidigt
sortera förslagen så att enklare frågor kan behandlas snabbt och direkt av en tjänsteman, ungefär
som i en snabbkassa.
Anders Thorén (TUP)
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§ 103
Svar på medborgarförslag - Bygg studentbostäder i
Hallunda centrum (KS/2013:341)
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2013-05-30, § 87, ett medborgarförslag från
Markku Grönman: Bygg studentbostäder i Hallunda centrum. Förslagsställaren föreslår att det i samband med en utbyggnad av centrumet också
byggs studentbostäder. Behovet av studentbostäder är stort och kommunikationerna från Hallunda till Södertörn och andra platser är mycket goda.
Studentbostäder i Hallunda centrum skulle också ge mer folkliv och därigenom öka tryggheten.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över förslaget 2015-04-08.
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 behovet av fler studentbostäder och önskar se sådana byggda i Hallunda centrum. Kommunledningen anser att det är ett bra
förslag. I kommunens nya program för bostadsförsörjning höjer vi
ambitionerna rejält för att öka bostadsbyggandet. 4000 nya bostäder i kommunen på fyra år är målet. Samtidigt vill vi se en mer blandad bebyggelse
och fler bostäder riktade till exempel studenter, ungdomar eller äldre.
För att uppnå den ovan angivna ambitionen har kommunen cirka 40 pågående detaljplaner som möjliggör för nya bostäder och utveckling av våra
stadsdelar. Bland dessa projekt finns drygt 250 student- och ungdomsbostäder. För ett år sedan gav kommunfullmäktige i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att ta fram ett utvecklingsprogram för utvecklingen av
Hallunda/Norsborg. Just nu pågår dialogarbetet för det nämnda utvecklingsprogrammet. En viktig del i det utvecklingsprogrammet kommer säkert att
vara att utveckla de centrala delarna av Hallunda. Där kan med fördel förslagsställarens och andra intentioner föras fram för att lyfta och utveckla
Hallunda centrum.
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Kommunledningen har inte rådighet över Hallunda centrum som ägs av en
privat ägare. Kommunledningen har dock en aktiv dialog med ägaren om
hur Hallunda centrum kan vara en aktiv del i utvecklingen av Hallunda. Vi
tycker förslaget med studentbostäder är bra och kommer ta med det i fortsatt
dialog med centrumägaren.
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§ 104
Svar på medborgarförslag - Installera text-telefon för både
hörsel och syn på medborgarkontoren (KS/2015:303)
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2015-04-28, § 80, ett medborgarförslag från
Gabriele Åkesson: Installera en text-telefon för både hörsel och syn på medborgarkontoren. Förslagsställaren föreslår inrättande av en text-telefon på
medborgarkontor eller annan lämplig plats i kommunen. Detta skulle vara
ett bra hjälpmedel för personer med röst- eller språksvårigheter, eller för
personer som inte har en egen hemtelefon, exempelvis hemlösa.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över förslaget 2016-03-07.
Sammanfattning

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.
Texttelefoni är en kostnadsfri tjänst som har funnits i många år och som
förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Tjänsten utförs av
Eniro 118 118 på uppdrag av Post- och Telestyrelsen (PTS). Tjänsten kan
utföras även via Internet. Man kan antingen gå in på www.texttelefoni.se
och använda Internetportalen eller så använder man Google Talk.
Eftersom tjänsten går att använda via Internet ser vi ingen anledning att
skaffa en särskild texttelefon. Det går utmärkt att använda våra publika datorer på medborgarkontoren för att använda tjänsten. Samhällsvägledarna på
medborgarkontoren blir informerade för att kunna hänvisa till denna service.
När det gäller ärenden som berör kommunal verksamhet eller statliga myndigheter hjälper även medborgarkontoren att ringa upp aktuell tjänsteman
vid behov. Vid språksvårigheter finns det tillgång till olika språkkompetenser antingen via personalen på medborgarkontoret eller via tolk.
Medborgarkontoret ska ge en likvärdig och jämlik service för alla medborgare i Botkyrka kommun oavsett funktionsnedsättning.
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§ 105
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2016 (KS/2016:267)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till
internkontrollplan för kommunstyrelsen 2016.
Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvariga fel och skador.
Kommunstyrelsen ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för
att utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system
för uppföljning.
Kommunstyrelsen har beslutat om kommunövergripande områden och
kontrollmoment. Respektive nämnd föreslås ta in 6 kontrollmoment i sina
internkontrollplaner, av de 19 kontrollmoment som ingår i den kommunövergripande planen. Detta gäller även kommunstyrelsens egen verksamhet.
Med anledning av detta så har kommunledningsförvaltningen upprättat ett
förslag till internkontrollplan för 2016 som innehåller de 6 kontrollmomenten. Planen innehåller kontroller inom områdena ekonomi samt HR.
Parallellt med arbetet kring internkontroll 2016 pågår åtgärder med anledning av resultatet i uppföljningen av internkontrollplan 2015.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-04-07.
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§ 106
Omreglering av tomträttsavgäld för Ensta 1:184
(KS/2016:330)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att tomträttsavgälden från och med
2017-12-01 sätts till 13 500 kronor/år för Ensta 1:184.
Sammanfattning

2007-12-20 uppläts fastigheten Ensta 1:184 med tomträtt till De Fems Verkstadsplåtslageri AB. Idag innehas tomträtten av MTA Credit AB. Tomträttsavgälden kan omregleras vart tionde år. Nuvarande avgäld från 2007 är
6168 kronor/ år. Föreslagen avgäld är 13 500 kronor/år.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-04-12, § 133.
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§ 107
LSS-boende på Tingstorget, Alby - begäran om medel
(KS/2016:323)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige medger tekniska nämnden 11 miljoner kronor för
köp av bostadsrätt för användning som ett LSS-boende med plats för 6
boenden.
2. För inredning av den tomma bostadsrätten, råyta, medges ytterligare 11
miljoner kronor för att anpassa efter vård- och omsorgsförvaltningens
behov.
Total investering om 22 miljoner kronor finanserias med ökad upplåning.
Sammanfattning

I enlighet med lagen om offentlig upphandling köps den nya bostadsrätten
som råyta, alltså inte inredd. Förvaltningen kommer att anpassa lokalen efter
vård- och omsorgsförvaltningens behov, varpå ytterligare medel för detta
äskas.
För tillkommande hyreskostnader kommer vård- och omsorgsförvaltningen
att begära en utökning av driftsmedel i ettårsplan 2017 med cirka 1 miljon
kronor mer per år.
I samband med antagandet av Stadsbyggnadsidén för Alby gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen uppdraget att anvisa mark och ta fram
avtal för tre av de områden i Alby som ska inleda arbetet med ny bebyggelse. Tingstorget är ett av dessa tre områden.
Idag upptas en del av ytan av ett fristående LSS-boende för 6 boende. Det
nuvarande boendet uppfördes under 2011-2012. Då kommunen ville öka
exploateringsgraden på platsen och gick ut med en markanvisningstävling
var ett av kraven att det befintliga LSS-boendet skulle rivas och få plats i
den nya bebyggelsen. Den beräknade inflyttningen i det nya LSS-boendet
kommer att ske under juni-juli 2017.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-04-18, § 21.
Protokollsanteckning

Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) anför till protokollet:
Det är oerhört viktigt att det nya LSS-boendet är helt klart innan
personerna flyttar in. Det vore mycket olyckligt för de boende
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(personerna) om de skulle tvingas evakuera och bo någon annanstans
innan det nya boendet är klart.
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§ 108
Samrådsyttrande över Tvärförbindelse Södertörn
(KS/2016:289)
Beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse
2016-04-12 till Trafikverket som kommunens samrådsyttrande över
alternativa utredningskorridorer för Tvärförbindelse Södertörn.
Sammanfattning

Trafikverket genomför ett öppet samråd om Tvärförbindelse Södertörn.
Tvärförbindelsen är en ny väg från E4/20 (Vårby/Fittja) till Nynäshamnsvägen, väg 73, vid Jordbro i Haninge. Vägsträckningen utgör en länk i den
yttre tvärleden i regionen, från Täby till Haninge, som varit en del i den regionala planeringen sedan mycket lång tid tillbaka. Samrådet gäller i första
hand alternativa vägsträckningar kring Flemingsberg.
Kommunens uppfattning är att den så kallade Norra korridoren är det bästa
alternativet. Den här vägsträckningen är den rakaste dragningen för att
koppla ihop de tre regionala stadskärnorna, Skärholmen/Kungens kurva,
Flemingsberg och Haninge centrum. Det är också den principiella sträckning som är utredd och planerad sedan mer än trettio år tillbaka. Tvärförbindelsens anslutning till E4/20 sker bäst i en punkt och då i Vårby/Masmo.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-04-12.
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§ 109
Investeringar inom yrkeshögskoleutbildningar vid Xenter
2016 (KS/2016:321)
Beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-

nämnden en ramökning om 2 miljoner kronor för investeringar 2016
inom yrkeshögskoleutbildningar vid Xenter Botkyrka.
Sammanfattning

Xenter Botkyrka driver på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens
uppdrag yrkeshögskoleutbildningar i Botkyrka. Dessa finansieras i huvudsak med statliga medel och insatser från näringslivet. Yrkeshögskoleutbildningens intäkter och kostnader särredovisas i budget och i redovisning. Sedan budgetåret 2015 särskiljs investeringar i den anslagsfinansierade delen av Xenters verksamhet och den statligt eller externt finansierade verksamheten. Med anledning av att Xenter nu beviljats flera utbildningar inom teknik-/industrisektorn, som kommer att kräva större investeringar än normalt, finns det anledning att fortsättningsvis särredovisa investeringar i yrkeshögskolan.
Xenter har en tradition av samarbete med näringsliv och branscher som innebär att man söker ekonomiskt effektiva lösningar för investeringar i form
av skänkt utrustning, deponiavtal eller köp med förmånliga rabatter. För att
säkra investeringar och kvalitet på utbildningarna kan det dock behövas särskilda investeringar som tas från de löpande projektöverskotten inom externt finansierad verksamhet och därmed inte påverkar kommunens totala
investeringsram. Xenter föreslås därför få en investeringsram inom den projektfinansierade delen av verksamheten på 2 miljoner kronor under 2016. I
anspråktagande av ramen ska löpande återrapporteras till arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2016-04-14, § 23.
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§ 110
Strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka
– nämndremiss (KS/2014:612)
Beslut

1. Ärendet utgår.
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§ 111
Utredning av nytt kommunhus - återrapportering och
följduppdrag (KS/2014:290)
Beslut

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genom tjänstemannastyrgrupp styra och samordna arbetet mellan förvaltningar och eventuella bolag.
2. Kommunstyrelsen ger i uppdrag att närmare utreda tomt 1 och tomt 6
för nytt kommunhus, tomt 2 för parkeringshus och tomt 3 för bostadsändamål, samt lämna en beställning till tekniska nämnden att med styrgruppen som samlande beställare projektleda och närmare, fastställa
programhandling och genomföra totalkostnadskalkyler för nytt kommunhus och där väga in framtida användning av befintligt kommunhus
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta
fram en översiktlig plan för utvecklingen av centrala Tumba, inklusive
en närmare studie av området kring kommunhuset, med avseende på
parkeringshus och exploatering med bostäder.
4. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast december 2016 med beslutsunderlag för att välja placering av nytt kommunhus samt besluta om programhandlingen.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen fick i juni 2015 uppdraget att återkomma till
kommunstyrelsen med ett förslag på placering av ett nytt kommunhus och
en första återrapport om verksamhet/funktion, nya arbetsplatsstrategier, arkitektur och ekonomi inför flerårsplan 2017-2020. Utöver detta fick även
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att värdera förutsättningarna för
befintlig byggnads framtida användning.
Utifrån en lokaliseringsutredning identifierades sex möjliga tomter för placering av nytt kommunhus. Efter en analys av dessa tomter valdes tre tomter
ut för en fördjupad studie.
Dessa tre tomter har alla sina fördelar och nackdelar. Tomt 1 som ligger
mellan Dalvägen, järnvägen och Tumba centrum skapar möjlighet att bygga
en byggnad som annonserar kommunen. Tomten är dock komplex att bygga
på och samordning måste ske med pågående utredning hos Trafikverket,
Citycon och SL. Investeringen i nytt kommunhus på denna tomt beräknas
till 575 miljoner kronor.
Tomt 3 är parkeringen till nuvarande kommunhus. Här finns stor potential
till att bygga ett nytt kvarter. Tomten är stor och utformning blir en viktig
del i den lokala stadsbilden. Denna tomt ger möjlighet till att skapa ett kvar-
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ter som blandar kontor och bostäder. Uppskattad investering för nytt kommunhus på denna tomt uppgår till 655 miljoner kronor.
Tomt 6 är idag parkering längs Munkhättevägen öster om Xenter. Denna
tomt ger möjlighet till en mycket rationell kontorsbyggnad där samordning
av vissa funktioner såsom konferens och lunchrestaurang kan ske med
Xenter. Investeringen för nytt kommunhus på denna tomt uppgår till 485
miljoner kronor.
Exploateringsutredningen över området runt nuvarande kommunhus visar
på stor potential att bygga nya bostäder. I förslaget tät stadsbyggd påvisas
ett förslag om ett tillskott på 475 lägenheter i området. En stor del av dessa
lägenheter kan byggas på tomt 3. Exploateringsutredningen tar också upp
behovet av ett parkeringshus för kombination av boendeparkering, infartsparkering och parkering till framtida kommunhus. Detta parkeringshus kan
även vara ett sätt att sänka investeringskostnaden för nytt kommunhus då
behovet av parkeringsgarage minskar. Storlek och läge för detta parkeringsgarage bör närmare utredas.
Befintligt kommunhus har värderats till mellan 120-185 miljoner kronor om
detaljplanen görs om till studentbostäder, vård- och samhällstjänster. Detta
värderingsintervall bedöms dock som högt då antaganden för ombyggnation
av huset är grova och anses låga.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-04-13.
Yrkanden

Ebba Östlin (S) avger följande ändringsyrkande av ordförandeförslagets beslutspunkt nummer (3), istället för:
”Kommunstyrelsen ger uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att närmare
studera exploateringen av området kring kommunhuset och där väga in lösning med parkeringshus och bestämma inriktning för området vad gäller exploatering med bostäder”,
föreslås att-satsen lyda:
”Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
en översiktlig plan för utvecklingen av centrala Tumba, inklusive en närmare studie av området kring kommunhuset, med avseende på parkeringshus och exploatering med bostäder”.
Mats Einarsson (V) och Jimmy Baker (M) yrkar bifall till reviderat ordförandeförslag.
Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Utredning av nytt kommunhus – återrapportering och följduppdrag

Botkyrka kommun har blivit känd för att låta byggnader förfalla utan tillräckligt underhåll. Runt om
i Botkyrka vill kommunledningen uppföra olika spektakulära byggnader istället för att förvalta det
som redan finns.
Även denna gång är det tydligt att kommunledningen vill prioritera nybygge framför renovering av
befintligt kommunhus. Ett nytt ”skrytbygge” kan dock bli dyrt för skattebetalarna. Hur många
miljoner som slutnotan landar på är omöjligt att säga med tanke på kommunens dåliga
budgetdisciplin.
Kommunen bör underhålla och renovera sina anläggningar istället för att fokusera på spektakulära
nybyggnationer. Vi förespråkar därför en noggrann undersökning av alternativet att stanna kvar i
byggnaden. Renovering till en rimlig kostnad bör vara första alternativet för att inte slösa med
skattebetalarnas pengar. Ett medskick till utredningen är att även ta hänsyn till hur stor
administration som behövs när Tullinge blir egen kommun.
En fördel med att renovera istället för att bygga nytt är att planprocessen inte riskerar att bli lika
utdragen som när eventuella överklaganden lämnas in. Buller och andra besvär blir betydligt mindre
jämfört med att riva och bygga nytt. Dessutom är det mer miljövänligt att renovera.
Anders Thorén (TUP)
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§ 112
Beslut om insatser för stadsutveckling i Hallunda och
Norsborg
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta fyra miljoner kronor till områdesgruppen för trygghetsskapande och stadsutvecklande insatser i Hallunda
och Norsborg. Insatserna ska utgå från ärendets lista av insatser som
områdesgruppen ansvarar för att genomföra. Uppdraget finansieras av
medel från kommunstyrelsens medel till förfogande.
2. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta en miljon kronor till samhällsbyggnadsnämnden för trygghetsskapande och stadsutvecklande insatser
som bland annat kommer in via synpunkter och felanmälningar. Uppdraget finansieras av medel från kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda
möjligheterna till att utveckla området kring bussterminalen utanför
Hallunda centrum till en så kallad stadspark.
4. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram
förslag på utveckling av korsningen Hallundavägen/Tomtbergavägen
(vid Mimers väg) till en mer trafiksäker och trivsam plats.
5. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att föra
dialog med Folkets Hus Hallunda om möjligheter till utveckling av platsen och kunna bli än mer ett möjligheternas hus.
6. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda
möjligheterna för nya lokaler för verksamheten “Gulan”.
Uppdragen ska återrapporteras senast 2016-10-31.
Bakgrund

Stadsdelarna Hallunda och Norsborg är tillsammans en av de större stadsdelarna i Botkyrka, tillsammans har de en befolkning på cirka 20 800 invånare. Hallunda och Norsborg har utifrån ett regionalt perspektiv en väldigt
fördelaktig placering med fina strandområden, tunnelbana in till centrala
Stockholm och goda kommunikationer med bil utmed E4:an.
Hallunda och Norsborg växte till största delen fram under 70-talet och är
vad vi idag kallar ett miljonprogramsområde. Dessa områden är idag i behov av upprustning och utveckling. Hallunda och Norsborg står idag inför
utmaningar som behöver adresseras och detta behöver göras från olika håll.
Polisen har tillsatt resurser för att motverka kriminell verksamhet som individer i området bedriver. Det är en del av arbetet som bör ske i Hallunda och
Norsborg, men det finns fler insatser som behöver göras.
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Som kommunledning ser vi de utmaningar som området står inför och tar nu
flera steg för en fortsatt positiv utveckling. Med polis, lokala aktörer, medborgare och kommun ska vi jobba både långsiktigt och med snabba insatser.
Den rödgröna majoriteten har sedan tidigare beslutat att Hallunda och Norsborg är prioriterat och att man ska ta fram ett utvecklingsprogram för området. I arbetet med utvecklingsprogrammet, där de boende i Hallunda och
Norsborg ska ha goda möjligheter att delta, sätts fokus på hur området ska
utvecklas med bostäder, näringsliv, föreningsliv, kulturliv med mera. Detta
kommer långsiktigt leda till att området blir en än bättre plats att leva och
verka på.
Samtidigt sker det arbeten om att utveckla Brunnaområdet. Denna plats ska
i framtiden präglas av bostäder, ny skola och idrottsytor. Det blir en hel
stadsdel som växer fram. Såväl utvecklingsprogrammet som arbetet med utvecklingen av Brunna och andra exploateringsprojekt, exempelvis vid
Hallunda gård, är långsiktiga insatser för områdets utveckling. Samtidigt vill
den rödgröna majoriteten initiera snabbare insatser för stadsutveckling av
området. Stadsutvecklingen ska ske såväl i fysisk form och på ett socialt
plan med mer samarbeten, kulturliv och föreningsliv. På så sätt ska man
stärka den positiva utveckling som Hallunda och Norsborg går in i.
Detta beslut är en del i det stora arbetet för utvecklingen av Hallunda och
Norsborg som den rödgröna kommunledningen arbetar för, tillsammans
med lokala aktörer, medborgare, polis med flera.
Lista över insatser för stadsutveckling

Det finns flera snabba insatser för stadsutveckling i Hallunda och Norsborg.
Här följer en lista på insatser för de avsatta medlen. I genomförandet av insatserna är det viktigt att se över om lokala aktörer, sommarjobbare eller
liknande kan vara delaktiga och medverkande. Insatserna ska särskilt beakta
att de kommer både kvinnor och män, flickor och pojkar till del.
1. Fixa nu

Medborgarna i Hallunda och Norsborg ser dagligen saker som kan rustas
upp, förbättras eller lagas i sitt område. Delvis inkommer detta i form av
felanmälningar till kommunen. Dessa felanmälningar bör mer skyndsamt
hanteras för områdets bästa. Man bör också vid en enkät eller möte samla in
saker som man snabbt kan fixa med dessa medel.
2. Tillgänglighet för gångtrafikanter och cyklister.

Att tryggt och enkelt kunna röra sig till fots eller med cykel i området är av
stor vikt för trivsel och trygghetskänsla. I området finns ett problem med
motorfordon av olika slag som åker runt på gång- och cykelvägarna i området. Medborgare har i ett flertal dialoger, enskilda samtal och även i media
tagit upp problematiken. Att satsa en ordentlig summa pengar och åtgärda
de 30-talet olika platser som kommunens gata/park-enhet och polisen har
identifierat, skulle öka trivsel och trygghet i området.
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3. Upprustning och färgsättning av fasader och bättre belysning

Centrala Norsborg ser till vissa delar grått och tråkigt ut. Att fräscha upp
och färgsätta vissa fasader och platser i området skulle öka trivseln. Att använda Färgsättarna, som är en Botkyrkabaserad organisation med unga
konstnärer som tillsammans med barn och unga från Norsborg skulle kunna
fräscha upp olika platser, skulle skapa delaktighet, trivsel och social samvaro. Kärsbyskolan/Musikhusets fasad är ett exempel på plats att ta hand
om, lyktstolpar och gångtunnlar är ett annat.
Belysning är också en viktig del i arbetet för trivsel och trygghet. Vissa platser kan idag både bli mer färgstarka och trevliga med belysning, samtidigt
som det kan vara trygghetsskapande.
4. Bra skyltning

En del i trygghetsupplevelsen ligger i att snabbt och enkelt kunna hitta till
den plats man avser att besöka. Orienteringstavlor vid fyra platser i anslutning till tunnelbanestationerna som idag saknas samt två riktningsstolpar
med pilar och avstånd skulle underlätta för besökare och boende att hitta.
5. Festival

Som alla områden i Botkyrka är festligheter och firanden ett positivt inslag.
Om det finns lokala initiativ eller till exempel möjlighet att stötta Redline
Recordings i att ha sitt 20-årsfirande i Norsborg så kan sådana initiativ
stöttas.
6. Enklare fysisk upprustning av skolor

Om det finns enklare insatser för att fräscha upp eller laga fysiska miljöer i
skolan kan det vara ett prioriterat sätt för att skapa trivsel.
7. Området kring bussterminalen

Området utanför Hallunda centrum, kring bussterminalen, är idag en mycket
central plats. Där rör sig människor från och till bussar, tunnelbana och centrum. Denna plats har möjlighet att i framtiden bli en central mötesplats och
en park i stadsliknande karaktär.
Korsningen Hallundavägen/Tomtbergavägen

Korsningen Hallundavägen/Tomtbergavägen (vid Mimers väg) är idag en
högt trafikerad plats av både motorfordon och gående från och till skola. Det
är en plats som idag inte är helt säker. Detta har berörts vid många medborgardialoger. Därför behövs ett konkret förslag på förbättring tas fram.
Folkets Hus Hallunda

Folkets Hus är en viktig lokal mötesplats. Den platsen kan utvecklas och bli
något ännu mer. Man kan tänka sig att det blir en mötesplats för ungdomar
med verksamhet för unga vuxna, att man får dit ett kluster av mindre företag
med mycket mer. Att ha en dialog med Hallunda Folkets Hus är av yttersta
vikt för att ett gott samarbete ska kunna ske mellan kommun och förening
för utveckling av platsen.
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Fritidsklubben Gulan

Fritidsklubben Gulan är idag en mycket uppskattad verksamhet med många
besökare i området. Deras lokaler är inte optimala och skulle därför behöva
nya eller upprustas.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren och Yngve RK Jönsson
(M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2016-05-02
Ärende 112

Beslut om insatser för stadsutveckling i Hallunda och Norsborg
(KS/2016:325)

Vi anser att detta i grunden är ett bra förslag. Men vi ställer oss kritiska till att den
styrande majoriteten S+V+MP, långt innan det ens finns ett färdigt beslutsunderlag och
en handling att demokratiskt ta ställning till, gick ut i media och utlovade ”fem snabba
miljoner” till olika åtgärder.
Fem miljoner kronor som det inte ens har beslutats om. Det finns principer för hur den
kommunala beslutsgången skall vara. Men den tycks den styrande majoriteten bara vara
intresserad av att följa när det passar dem själva, lite flexibelt så där och utifrån
dagsformen.
Det är ju inte första gången heller på senare tid. Andra exempel på en snabbt växande
lista är pengar till transitboende för flyktingar, Ulfsbergsgården, moduler vid Brantbrink
och det underliga utspelet kring TTP och byggandet och driftandet av HVB-hem som en
stugby där fotbollsungdomar helt plötsligt skall extraknäcka som vårdare istället för att
spela fotboll.

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson

Sid 1 (1)
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§ 113
Radio Botkyrka 91,6 - begäran om samarbete med Botkyrka
kommun (KS/2016:64)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar stöd om 150 000 kronor till Radio Botkyrka
för fortsatt verksamhet i ett år, samt 50 000 kronor för att under 2016
göra en extern lyssnarundersökning som underlag för eventuellt stöd
kommande år. Medlen tas från kommunstyrelsens medel för förfogande.
2. Under 2016 ska Radio Botkyrka etablera samarbeten med kommunens
skolor i syfte att elever får möjlighet att lära sig sända radio.
Reservation

Stefan Dayne (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Motivering

Radio Botkyrka sänder lokalradio för hela Botkyrka och går att lyssna på i
hela världen. De sänder radio näst intill alla timmar på dygnet och har samarbeten med många olika privatpersoner, föreningar och organisationer.
Som förening är Radio Botkyrka en fantastisk kulturverksamhet. Under
2016 planerar föreningen att få fler samarbeten med framförallt skolor, för
att få fler elever och unga intresserade i, och lära sig att, producera och
sända radio.
Radio Botkyrka har i sin ansökan till kommunen önskat starta ett långsiktigt
arbete för att vara en av kommunens informationskanaler. Radio Botkyrka
sänder idag aktuella nyheter och händelser som berör Botkyrka kommun.
Dock finns det inte siffror på hur många av Botkyrkas invånare som de når.
Radio Botkyrka har som mål att växa och bli större. De ser en framtid som
informationskanal som i större grad kan finansiera sin verksamhet genom
reklamintäkter. För att vara aktuell som annonsör behöver Radio Botkyrka
ha siffror på hur många lyssnare de når.
För kommande års bedömning och möjlighet till ett längre samarbete behövs siffror på i vilken utsträckning som Radio Botkyrka når våra medborgare.
Som förening och kulturell verksamhet tycker vi Radio Botkyrka gör ett bra
jobb och önskar se deras verksamhet fortsätta i ett år. Under det året behövs
det göras en lyssnarundersökning. Den undersökningen kan leda till att Radio Botkyrka i större grad kan finansiera sin verksamhet genom reklamintäkter. Undersökningen kommer också vara underlag för kommunens bedömning om kommande års möjlighet till samarbeten och stöd.
Med den beskrivningen önskar vi bevilja Radio Botkyrka 150 000 kronor
för fortsatt verksamhet i ett år samt 50 000 kronor för att genomföra en
lyssnarundersökning under 2016.
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Yrkanden

Stefan Dayne (KD) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Ebba Östlin (S) avger följande tilläggsyrkande till ordförandeförslaget:
”2. Under 2016 ska Radio Botkyrka etablera samarbeten med kommunens
skolor i syfte att elever får möjlighet att lära sig sända radio”.
Jimmy Baker (M) yrkar bifall till reviderat ordförandeförslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Stefan Daynes (KD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Yrkande

Kommunstyrelsen

Ärende 113: Radio Botkyrka 91,6 – begäran om samarbete med Botkyrka
kommun (KS/2016:64)
Radio Botkyrka är en närradio som sänder över Botkyrka med omnejd på frekvens 91,6 mHz och
de har i ett brev till Kommunstyrelsen uttryckt en begäran om samarbete med Botkyrka
kommun. De vill fungera som en kommunal informationskanal och för detta erhålla 200 000 kr
årligen.
Tjänsteskrivelsen anger att det finns flera argument till att yrka avslag till Radio Botkyrkas
ansökan om finansiellt stöd från Botkyrka kommun. Det finns inga uppgifter om hur många som
lyssnar på Radio Botkyrka, men allmänt lockar närradion få lyssnare, 1 procent i
Stockholmsområdet. Generellt har radio som kanal en negativ utveckling och närradio har få
lyssnare. Kommunikationsavdelningens bedömning är därför att Radio Botkyrka har liten
möjlighet att bli en stark och angelägen informationskanal för kommunen och dess invånare.
Botkyrka sänder dessutom redan idag kommunfullmäktiges möten via internet och över 95
procent av Botkyrkas invånare uppger att de har tillgång till internet.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi
att avslå ordförandeförslaget.

Tumba 2016-05-02
Stefan Dayne (kd)
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§ 114
Firmatecknare 2016 - ändring (KS/2015:869)
Beslut

1.

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

2.

Kommunstyrelsen bemyndigar kommunens förvaltningschefer att
teckna kommunens firma i fråga om löpande förvaltningsåtgärder inom
den egna förvaltningens verksamhetsområde.
Respektive förvaltningschef ska kunna delegera delar av denna behörighet till underställd personal under förutsättning av att en tydlig avgränsning av berörda personers behörighet och befogenhet görs.
Hyreskontrakt ska undertecknas av tf förvaltningschef för tekniska förvaltningen Åsa Engwall (till och med 2016-10-04) eller ekonomichef/tf
kanslichef Niclas Johansson. Enskilda hyreskontrakt för boendeändamål kan undertecknas av socialchef, verksamhetschef boenheten eller
verksamhetschef socialpsykiatriska enheten, när lägenheterna avses att
hyras ut i andra hand i särskilda boendeformer, jour- och träningslägenheter och så kallade kommunala kontrakt.

3.

Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mattias Jansson och
ekonomichef/tf kanslichef Niclas Johansson att var för sig underteckna
borgensförbindelser och leasingkontrakt.

4.

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

5.

Kommunstyrelsen bemyndigar exploateringschef Antonio Ameijenda,
avdelningschef Sara Wrethed och kommundirektör Mattias Jansson att
var för sig underteckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och
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andra överlåtelse- eller upplåtelseavtal avseende fast egendom.
6.

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

Mattias Jansson

ekonomichef/tf kanslichef

Niclas Johansson

finansansvarig internbanken

Mattias Rensfeldt

ekonomikonsult

Susanna Brenander

redovisningschef

Karin Wallqvist

redovisningsekonom

Jeanette Sätterqvist

ekonomikonsult

Irina Järvinen

ekonomiassistent

Britt-Marie Hallberg

ekonomiassistent

Ildiko Kozak

redovisningsekonom

Camilla Engström

ekonomiassistent

Suzana Milosavljevic

ekonomiassistent

Marie Björklund

redovisningscontroller

Johan Dykhoff

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens bankfack.
Redovisningschef Karin Wallqvist, eller den hon utser, ges rätt att underteckna deklaration för mervärdeskatt.
Ärendet

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 13, ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.
Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid behov.
Följande ändring är gjord sedan tidigare beslut 2016-04-11:

Enligt reviderat anställningsavtal tjänstgör Åsa Engwall som tf förvaltningschef för tekniska förvaltningen till och med 2016-10-04.
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Ändring är gjord under punkt 2.
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§ 115
Avsägelser och fyllnadsval
Beslut

1.

Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen och beslutar om följande fyllnadsval:

KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Yrsa Sporre Rasmussen (V)
Monica Brundin (V)
2.

Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:

DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Carina Olsen (S)
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Vice ordförande och ledamot efter Dan Gahnström (MP)
Ärendet

Kommunstyrelsen har tidigare bordlagt följande fyllnadsval:
Ersättare efter Yrsa Sporre Rasmussen (V) i klimat- och planeringsberedningen.
Ersättare efter Carina Olsen (S) i demokratiberedningen.
Följande avsägelse har inkommit:

Dan Gahnström (MP), vice ordförande och ledamot i klimat- och planeringsberedningen.
Yrkande

Ebba Östlin (S) avger följande ändringsyrkande av ordförandeförslaget:
Vice ordförande och ledamot efter Dan Gahnström (MP), klimat- och planeringsberedningen t o m 2018-10-15, bordläggs.
Propositionsordning

Ordföranden ställer reviderat ordförandeförslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 116
Anmälningsärenden (KS/2016:136, KS/2016:254,
KS/2016:299, KS/2016:300, KS/2016:40, KS/2016:71,
KS/2016:87)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 mars 2016, dnr KS/2016:87.
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2015, dnr KS/2016:299.
Revisionsrapport – Granskning av personal- och kompetensförsörjning, dnr
KS/2016:300.
Ekonomisk uppföljning per sista mars – prognoser 2016, dnr KS/2016:71.
Protokoll från AB Vårljus 2016-03-16, dnr KS/2016:254.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2016-04-22, dnr
KS/2016:136.
Minnesanteckningar från brottsförebyggande rådet, BRÅ, 2016-03-10.
Protokoll från demokratiberedningen 2016-04-08.
Protokoll från personalutskottet 2016-04-11.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2016-04-13.
Protokoll från arbets- och näringslivsberedningen 2016-04-18.
Protokoll från folkhälsokommittén 2016-04-18.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2016-04-27, dnr
KS/2016:40.
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§ 117
Delegationsärenden (KS/2015:747, KS/2016:193,
KS/2016:218, KS/2016:219, KS/2016:255, KS/2016:268,
KS/2016:269, KS/2016:285, KS/2016:295, KS/2016:332,
KS/2016:349, KS/2016:46, 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 2016-03-01—2016-03-31, dnr KS/2016:88.
Kommunstyrelsens ordförande

Årsstämma Mälarens vattenvårdsförbund 2016 – val av ombud
(beslut 2016-04-14, dnr KS/2016:255).
Årsstämma Södertörns Energi AB 2016 – val av ombud
(beslut 2016-04-14, dnr KS/2016:285).
Årsstämma Upplev Botkyrka AB 2016 – val av ombud
(beslut 2016-04-18, dnr KS/2016:268).
Årsstämma Hågelbyparken AB 2016 – val av ombud
(beslut 2016-04-18, dnr KS/2016:269).
Årsstämma AB Botkyrkabyggen 2016 – val av ombud
(beslut 2016-04-18, dnr KS/2016:295).
Extra årsstämma AB Botkyrkabyggen 2016 – val av ombud
(beslut 2016-04-18, dnr KS/2016:295).
Ansökan om tjänsteresa utanför EU – Norge
(beslut 2016-04-28, dnr KS/2016:349).
Årsstämma AB Vårljus 2016 – val av ombud
(beslut 2016-04-29, dnr KS/2016:193).
Kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för vård- och omsorgs-
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förvaltningen 2016-04-18—2016-04-22
(beslut 2016-04-06, dnr KS/2016:46).
Överenskommelse om avtal avseende upphörande av anställning med avgångsvederlag
(beslut 2016-04-08, dnr KS/2016:332.
Tidsbegränsad anställning: tillförordnad förvaltningschef för tekniska förvaltningen 2016-09-05—2016-10-04 på heltid
(beslut 2016-04-13, dnr KS/2016:219)
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen 2016-04-21—2016-04-22
(beslut 2016-04-18, dnr KS/2016:46).
Biträdande förvaltningschefen

Förordnande av tjänsteförrättande biträdande förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen 2016-04-22
(beslut 2016-04-19, dnr KS/2016:46).
Tidsbegränsad anställning: utredare på samordningsenheten, kommunledningsförvaltningen 2016-05-09—2016-08-05 på heltid
(beslut 2016-04-13, dnr KS/2016:219)
HR-chefen

Arbetsrättslig lokal tvisteförhandling med SSR
(beslut 2016-04-14, dnr KS/2015:747).
Samhällsutvecklingschefen

Tidsbegränsad anställning: vikarierande områdesutvecklare i HallundaNorsborg 2016-04-25—2017-01-31
(beslut 2016-03-10, dnr KS/2016:219).
Beslut om bisyssla: medarbetare på samhällsutvecklingsavdelningen, kommunledningsförvaltningen
(beslut 2016-04-12, dnr KS/2016:218).
Förordnande av tjänsteförrättande samhällsutvecklingschef
2016-06-20—2016-07-01, 2016-07-11—2016-07-15,
2016-07-25—2016-08-12
(beslut 2016-04-12, dnr KS/2016:46).
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§ 118
Åtgärdsplan med anledning av den av fullmäktige riktade
anmärkningen till tekniska nämnden
Beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar efter samarbete och samtal med tekniska förvaltningen till kommunledningsförvaltningen att omgående rekrytera investeringscontroller och extra stöd till tekniska förvaltningen i form av
en juridisk kunnig utredare. Tillsättningarna ska hanteras som äskanden
till ettårsplan 2017 och kostnader avseende 2016 som ej kan hanteras
inom förvaltningens ram ska finansieras av kommunstyrelsens medel till
förfogande i separat ärende.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska nämnden att omgående rekrytera
extra HR-stöd, förstärkt ekonomstöd, kommunikatör, projektledare för
komponentavskrivningar, lokalstrateg och att tillsätta övriga vakanta befattningar så snabbt som möjligt. Tillsättningarna ska om de inte kan finansieras inom ramen för nuvarande intäkter hanteras som äskanden i
ettårsplan 2017 och kostnader avseende 2016 som ej kan hanteras inom
förvaltningens ram ska finansieras av kommunstyrelsens medel till förfogande i separat ärende.
3. Kommunstyrelsen tillsätter ett investeringsråd bestående av tekniska
nämndens presidium samt ordförandena för utbildnings- och vård- och
omsorgsnämnden. Investeringsrådet ska ledas av ordförande för samhällsbyggnadsnämnden. Extra arvode utgår ej.
Bakgrund

Tekniska nämnden bär ansvar för kommunens fastigheter och är en viktig
funktion för att alla nämnder ska kunna följa flerårsplanen. På grund av den
kritik som fullmäktige riktar i form av en anmärkning samt revisonsrapporten om de brister som finns i tekniska nämnden tas här fram en lista på åtgärder för att få till stånd en väl fungerande verksamhet.
Botkyrka kommun står inför stora renoveringar och nybyggnationer av fastigheter. I kommunens flerårsplan för åren 2016-2019 beslutades om investeringar på upp till tre miljarder kronor för byggnation och renovering av
förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden.
För att skapa en helhet av de förändringar och arbetsmoment som nu genomförs består åtgärdsprogrammet av genomförda, påbörjade eller planerade aktiviteter inom tre områden: politisk styrning, utveckling av organisationen och förtydligande av rutiner för uppföljning och arbetsätt för
kvalitetssäkring.
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Rutiner för uppföljning
Svaret på revisionsrapporten

Flertalet av de åtgärder som kommunstyrelsen gav i uppdrag utifrån revisionssvaret i samband med budgetanvisningarna är genomförda enligt följande:
•

Regler för slutredovisningar av investeringsprojekt har etablerats.
Alla investeringsprojekt över 100 basbelopp ska slutredovisas till
fullmäktige, övriga ska slutredovisas till nämnd. Till denna punkt
hör även att etablera regler för kostnadsberäkningar. Detta görs i
samarbete med tekniska förvaltningen.

•

I anvisningarna har även klassificeringen mellan ”långa” och
”korta” projekt ändrats. Flertalet projekt kommer nu att budgeteras
som långa, dvs fokus ligger på den totala budgeten för projektet,
men för varje projekt ska det göras en bedömning av hur stora utgifter som ligger på olika år för att förbättra likviditetskontrollen. För
att förbättra uppföljning och kontroll ska investeringsprojekt som
t.ex. cykelvägar specificeras per projekt istället för att klumpas ihop.

•

En ny anvisning för vad som är drift respektive investeringsutgift
har tagits fram och publicerats på intranätet.

•

Arbetet med att se över hur investeringsprojekt ska belastas med
kapitaltjänstkostnader samt kostnader för projektledning med mera
har påbörjats.

•

Vissa andra ökade krav har även ställts i anvisningarna som syftar
till bättre kontroll av investeringsprojekt.

Investeringsordning och slutredovisningar

En styrgrupp för komponentavskrivning är bildad där förvaltningschef, ekonomichef och AB Botkyrkabyggens ekonomichef ingår. Styrgruppen, som
totalt består av sex personer, är tillsatt och de genomgår en gemensam utbildning 24–25/5 för att skapa samsyn och en gemensam grund. En projektledare ska tillsättas för att leda arbetet framåt.
Ett intensivt arbete med att förbättra utformningen och kvaliteten på slutredovisningar av investeringarna pågår.
Delegationsordningen m.m.

En översyn av nuvarande delegationsordning ska ske under våren och fastställas av tekniska nämnden. Kommunledningsförvaltningen ska ge juridiskt
stöd.
Attestordningen ska synkroniseras utifrån den nya delegationsordningen för
att utveckla en ökad tydlighet och en starkare koppling mellan uppdrag, ansvar och mandat.
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Arbetet med internkontrollplanen ska utvecklas. I ett första skede finns det
behov av att utveckla både formen och synen på internkontrollplanen. Dels
handlar det om hur verksamheterna betraktar och använder resultaten av
själva internkontrollen, dels handlar det om att göra internkontroll vid en
tidpunkt på året, som möjliggör åtgärder under samma verksamhets/resultatår.
Rutiner för att systematiskt följa upp köptrohet av tecknade ramavtal ska tas
fram och rapporteras till tekniska nämnden.
Politisk styrning
Lokalförsörjningsprocessen

Den nya lokalförsörjningsprocessen antogs i november av kommunstyrelsen. För det fortsatta arbetet är det av yttersta vikt att hela förändringen av
fastighetsenhetens funktion utgår från den nya lokalförsörjningsprocessen.
Investeringscontroller

Kommunledningsförvaltningen ska förstärka sitt stöd inom ramen för uppsiktsplikten och som stöd till tekniska förvaltningen med en tjänst som investeringscontroller. Denna tjänst blir en länk mellan lokalförsörjningsprocessen och den ekonomiska planeringen. Denna roll är både en kontrollerande
roll inför budgetprocessen och i ärenden som kommer upp under året, men
också en stöttande analysroll.
Politisk samordning
Investeringsråd

Många av kommunens stora investeringsprojekt rör flera förvaltningar och
flera olika verksamheter. Det finns ett behov av bättre samordning och samarbete mellan beställare och utförare för att tydligöra allas roller under
byggprocesser och för gemensam uppföljning. Därför inrättas ett investeringsråd för att möjliggöra en förstärkt politisk uppföljning av byggprojekt
som överstiger 15 miljoner kronor. Investeringsrådet kopplas till tekniska
nämndens presidium, vidare ingår ordförandena för de två största beställarnämnderna, utbildnings- och vård- och omsorgsnämnden. Investeringsrådet
leds av ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden. Det ger möjlighet att
med stöd av investeringscontrollern, ekonomichefen och förvaltningschefen
följa utpekade projekt. Mötena bör hållas varannan månad och minnesanteckningarna ska anmälas till tekniska nämnden och kommunstyrelsen.
Utveckling av organisationen
Förvaltningsledning

En utredning av ledningsorganisationen på tekniska förvaltningen genomfördes i februari 2016. Utredningen ledde till att förvaltningschefens uppdrag avslutades och att en ny förvaltningschef har anställts. Uppföljning av
utredningens iakttagelser pågår.
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Internutredning fakturor

En internutredning med stöd från PWC med anledning av elsäkerhetsarbeten
pågår. Det som hittills framkommit ger vid hand att de arbeten som fakturerats som slutförda 2015 är korrekt genomförda.
Handlingsplan för att kvalitetssäkra den nya organisationen

Förvaltningschefen har i uppdrag att i samförstånd med kommundirektören
ta fram en handlingsplan för att skapa en gott arbetsklimat och kvalitetssäkrade processer inom tekniska förvaltningen. Utgångspunkten för arbetet är
dels revisionsrapporten i höstas samt revisionens rapport gällande 2015 och
dels intervjuer som förvaltningschefen gjort med ledningsgruppen. Handlingsplanen ska stötta denna skrivelses slutsatser.
Organisation och värdegrund på tekniska förvaltningen

LEAN-utveckling pågår och i första hand genomförs tidigare planerade utbildningar. Värdegrundsarbete behöver dock intensifieras. Behovet av ökade
insatser inom detta område har också kommunicerats med fackliga representanter. Det är också möjligt och förmodligen också gynnsamt att värdegrundsarbetet även sker i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen.
Besättning av tjänster

Prioriterade rekryteringar:
• Ny administrativ chef börjar 1 maj
• Fastighetschefsrekrytering fortsätter genom search-uppdrag och beräknas slutföras innan sommaren.
Tekniska förvaltningen behöver anställa
• HR-stöd
• Ekonomiadministration - förstärkt ekonomstöd
• Informatör
• Projektledare för komponentavskrivningar
• Lokalstrateg
• 16 befattningar i övrigt annonseras successivt
Kommunstyrelsen behöver säkerställa
• Investeringscontroller enligt ovan
• Jurist/utredare med juridisk kompetens
• Permanent förvaltningschef - handlingsplan för korttidsuppdrag.

Ebba Östlin
Kommunstyrelsens ordförande

Fredrik Olsson
ordförande tekniska nämnden
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-17.05
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Östlin Ebba, ordf
Melki Gabriel, 1:e v ordf
Baker Jimmy, 2:e v. ordf
Ros Inger, led
Köse Serkan, led
Ksiazkiewicz Emanuel, led
Hjelte Kia, led
Gahnström Dan, led
Bulduk Deniz, led
Thorén Anders, led
Granberg Östen, led
Einarsson Mats, led
Dayne Stefan, led
Aziz Youbert, ers
Alan Arzu BeGigo, ers
Aslan Robert, ers
Lund Tuva, ers
Westberg Olle, ers
Ekman Marcus, ers
Lundgren Stina, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Sherif Yosra Yasmin, ers
Lindqvist Sebastian, ers
Carlson Pia, ers
Johansson Lars, ers
Steffens Robert, ers
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