INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Kommunstyrelsen
2016-04-11

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
65 Kommunens årsredovisning 2015
66 Mål och budget 2017 med plan 2018-2020
67 Ombudgeteringar från 2015 till 2016
68 Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade motioner
69 Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade medborgarförslag
70 Överlåtelse av exploateringsavtal avseende Vagnslidret 1, Slagsta industriområde
71 Tjänstgörings- och ersättningsbestämmelser för kommunalråden/kommunalråd i
opposition - ändring
72 Svar på motion: Ersätt Tumba äldreboende med nya äldreboenden (M)
73 Svar på motion: Möjliggör för mer vindkraft i Botkyrka (M), (C)
74 Svar på motion: Se över inrättandet av en eller flera servicelinjer (M)
75 Svar på motion: Tullinge i Region Flemingsberg (TUP)
76 Svar på medborgarförslag: Använd Alfa Lavals gamla fabrikslokaler till en spännande anläggning
77 Svar på medborgarförslag: Obebyggda tomter i Riksten
78 Svar på medborgarförslag: Ordna belysning, röjning av buskar och utrotning av
råttor på kullen mellan parkeringshuset i Tumba centrum och pingstkyrkan
79 Svar på medborgarförslag: Rätt skylt på rätt plats med relevant information
80 Svar på medborgarförslag: Utnyttja marken fullt ut vid Tullingesjön

1 [2]

BOTKYRKA KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen
2016-04-11

BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN
81 Jämlikhetsdata i Botkyrka kommun
82 Idé- och markanvisningstävling för Hågelby - följduppdrag
83 Svar på revisionsskrivelse - Sponsringsverksamheten
84 Svar på revisionsskrivelse - Policy och riktlinjer mot mutor och jäv
85 Svar på revisionsskrivelse - IT-revision - Aditro och HRM
86 Svar på revisionsskrivelse - IT-säkerhet i form av internt intrångstest
87 Hantering av nämndinitiativ
88 Firmatecknare 2016 – ändring
89 Avsägelser och fyllnadsval
90 Anmälningsärenden
91 Delegationsärenden

2[2]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11

§ 65
Kommunens årsredovisning 2015 (KS/2016:235)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Botkyrka kommun
2015.
2. Kommunfullmäktige har tagit del av återrapporteringen av uppdrag från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige godkänner överflyttning av uppdrag från kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen till annan nämnd, i enlighet
med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-10.
Sammanfattning

Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets
verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna
en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. I kommunallagen uttrycks detta med begreppet god ekonomisk
hushållning. Med utgångspunkt från kommunens ettårsplan för 2015 beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till
det.
För tjugonde året i rad redovisar kommunen ett positivt ekonomiskt resultat,
men endast med 27 miljoner kronor, vilket är 11 miljoner kronor lägre än
resultatet 2014. Jämfört med budget 2015 är resultatet 14 miljoner kronor
bättre.
En avstämning mot kommunallagens balanskrav ger ett resultat på 33 miljoner kronor. Avkastningen från pensionsavsättningen på 27 miljoner kronor
ingår inte i balanskravsresultatet eftersom avsättningen ska finansiera framtida pensionsutbetalningar. Under 2015 såldes placerade tillgångar till ett
värde av 25 miljoner kronor, vilka ingår i balanskravsresultatet. Överskottet
för vatten och avlopp på 5 miljoner kronor räknas bort eftersom det ska återföras till kunderna och överförs därför till VA-fonden. Under året har 13
miljoner kronor av kompetensfondens medel använts till särskilda kompetensutvecklingsinsatser. Dessa kostnader räknas bort i avstämningen mot balanskravsresultatet.
I årsredovisningen följs och analyseras verksamhetsresultaten på flera sätt:
Flerårsplanens mål följs upp genom analys av utvecklingen för de 41 indikatorer som visar utvecklingen över tid inom viktiga områden.
I årsredovisningens nämndavsnitt analyseras nämndernas verksamhetsresultat 2015 utifrån nämndernas egna mål, mått och åtaganden.
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I en särskild del jämförs Botkyrka med andra kommuner.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad
2016-03-29 respektive 2016-03-10.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK Jönsson (M) lämnar
ett särskilt yttrande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2016-04-11
Ärende 65

Kommunens årsredovisning 2015 (KS/2016:235)

Vi är bekymrade över att överskottet varierar väldigt mycket från år till år, även om
man räknar bort vissa engångseffekter som historiskt har inträffat, som exempelvis
AFA-medel. Hur står det egentligen till med prognostiseringen i kommunen? Hur
budgeterar man egentligen när vi ser sådana väldiga fluktuationer sett över tid - där
kurvan går upp och ner?
Årsredovisningen vittnar även om att kvaliteten inom skolan och äldreomsorgen inte är
tillräckligt bra - i jämförelse med andra kommuner tillhör kommunen den sämsta
fjärdedelen. Samtidigt som indikatorn för hälsa är låg jämfört med länet, så kan vi se
stora skillnader i förvärvsinkomst mellan kvinnor och män och alltför stora skillnader
mellan de olika kommundelarna. Förvärvsfrekvensen är fortsatt alldeles för låg, även
om den ökar marginellt. Alltför många av gymnasieeleverna fullföljer inte sin
gymnasieutbildning. Det är visserligen en liten förbättring från föregående år, men det
finns mycket kvar att göra.
Det är vidare anmärkningsvärt många i vissa kommundelar som upplever en otrygghet
där och inte heller kan tänka sig att rekommendera en vän att flytta till det egna
bostadsområdet.
Det är också intressant, trots majoritetens ständiga satsningar (med skattemedel) att inte
ens hälften av Botkyrkaborna har deltagit i kultur- och idrottsaktiviteter i kommunen.
Sjukfrånvaron har, de senast två åren, tydligt vänt och blir allt sämre, vilket är något
som vi behöver ta på allvar.
Vad gäller beroendet av skattemedel utifrån så svarar utjämningsbidragen (inklusive
kommunal fastighetsavgift) för drygt 1,4 miljarder. Botkyrka är alltså fortsatt mycket
beroende av utjämningssystemen för att finansiera verksamheterna. Det är alltså
viktigare för kommunen att det går bättre för andra kommuner än den egna.
Skattekraften fortsätter att sjunka i kommunen och ligger på 86,4 % av rikssnittet.
Trenden är tydlig och sjunkande - vid maktskiftet 1994/1995 kunde Botkyrka stoltsera
med att ligga över rikssnittet med 101% av medelskattekraften. Sedan dess har vi sett
skattekraften sjunka stadigt, med undantag för något enstaka år. Den styrande
majoriteten har till synes inte en strategi (eller ens avsikt?) att vända den utvecklingen.
Kommunen är, utifrån storlek, relativt sett lågt belånad i dagsläget - låneskulden uppgår
till 2,13 miljarder kronor. Detta, sett till investeringar och låneskuld, positiva år kommer
dock följas av tuffare år då många och tunga investeringar behöver göras framöver, som
kommer att innebära en ökad upplåning. Inte minst inom skolsektorn.
Sid 1 (2)

Vad gäller de kommunala bolagen så är det blandade resultat i årsredovisningen.
Genom gemensamt ansvarstagande ser ekonomin för AB Botkyrkabyggen bättre ut än
på länge. Vi behöver dock sälja ytterligare lägenheter de närmaste åren för att stärka
ekonomin – samt producera nya hyresrätter.
Vad majoriteten däremot är försiktig med är att redogöra för hur prognoserna för
framtiden ser ut. Botkyrkabyggen kommer gå igenom en tuff period de kommande tio
åren med bl.a. en kraftigt ökad upplåning för att klara sina åtaganden.
Energibolagen kanske på papperet ser ut som förhållandevis välmående bolag, men
framtiden ser inte lika ljus ut. För att tala klarspråk ser det mycket allvarligt ut i ett
längre perspektiv med kraftigt sjunkande efterfrågan på den energi som bolagen
producerar och distribuerar. Vi vill öppna upp möjligheten att få in fler ägare i
energibolagen.
Vi är bekymrade över att siffrorna kring upplevd diskriminering är fortsatt alldeles för
höga, förra året var det 13 % mot 10 % år 2011. Vi vill att kommunen nu börjar omsätta
den interkulturella strategin i praktisk handling, t.ex. genom utbildningsinsatser där vår
lokala stiftelse och nationella kunskapsproducerande aktör, Mångkulturellt Centrum,
kan och bör spela en viktig roll.
Vi är vidare tveksamma till det särskilda målet om att lyfta fram ”hälsa, miljö och
kreativa näringar” som prioriterade branscher inom det lokala näringslivet. Vi
moderater har en positiv inställning till alla typer av företagande och inte bara de som
passar in i en rödgrön flaggskeppsprofil
Vi är fortsatt tveksamma till kommunens engagemang i Kommuninvest samt den s.k.
”internbanken”.

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson

Sid 2 (2)

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 65: Kommunens årsredovisning 2015 (KS/2016:235)
Skattemedel ska användas effektivt så att vi får ut maximalt per skattekrona. Lika viktigt är att
kommunen inte tar på sig en alltför stor låneskuld eller för stora borgensåtaganden när det gäller
de kommunala bolagen och föreningar. Dagens kommuninvånare ska inte belasta morgondagens
med ett skuldberg.
Kommunens årsredovisning är en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och ett sätt att ta reda
på mer om vilka utmaningar och möjligheter som finns i kommunen. Det är av stor vikt att
kommunens mål och strategier för att uppnå dessa noggrant följs upp för att göra resultaten
synliga och lättförståeliga.
Att se över kompetensförsörjningen genom att rekrytera och behålla personal kommer att vara en
av de större utmaningarna för kommunen de kommande åren. Personalbrist och sjukskrivningar
skapar en stor belastning inom socialtjänsten och äldreomsorgen när det gäller biståndsbedömare,
men också när det gäller behörig personal inom förskola och skola och sjukfrånvaron har enligt
årsredovisningen ökat till 7,5 % under 2015. Det är också mycket viktigt att arbeta med rutiner
för rehabutredning. Det är viktigt att arbetsgivaren på ett tidigt stadium uppmärksammar
korttidsfrånvaron och signaler om ohälsa vilket annars kan övergå i en långtidssjukskrivning.
När det gäller Tekniska nämnden så är lokalförsörjningsprocessen kärnan i verksamheten och
påverkar i stor grad flera andra nämnders verksamheter och måluppfyllelse och deras ekonomiska
resultat, t.ex. Vård- och omsorgsnämnden, Socialnämnden och Utbildningsnämnden. Vi
Kristdemokrater har under lång tid uttryckt stor oro över utvecklingen inom Tekniska
förvaltningen inom fastighetsenheten. Det gäller bl.a. ekonomisk framförhållning och planering,
hantering av fakturor, brister i att kommunicera korrekta siffror och information för nämnden i
tid för beslut, framförhållningen gällande underhåll och utvärdering av läget för lokalernas
skötselbehov vilket leder till stora budgetavvikelser p.g.a. ständiga felbudgeteringar, brist på
löpande inventering över de lokaler som kommunen förfogar över eller de inhyrda m.m. Även
om Tekniska nämnden redovisar ett positivt resultat för 2015 så finns stora utmaningar inom
fastighetsenheten, inte minst den akuta bristen på projektansvariga.
Botkyrka visar i SKL:s jämförelse av kommuner för 2015 återigen på låga resultat när det gäller
hur nöjd man är med sitt äldreboende, sin hemtjänst och sitt serviceutbud inom LSS grupp- och
serviceboende. Vi kristdemokrater anser att det är en självklarhet att man som äldre och
funktionshindrad borde få bestämma själv över sin vardag, var man vill bo och vem som ska
hjälpa till med morgonduschen. Ett införande av LOV flyttar beslutsmakten från kommunala
beslutsfattare till kommuninvånarna och skapar dessutom positiva effekter för det lokala
näringslivet och möjligheter för fler kvinnor att starta egna företag. Valfriheten medför också att
kvaliteten på verksamheten höjs i takt med fler utförare och konkurrens om att kunna erbjuda
bäst vård till brukarna.

När det gäller trygghet så visar Botkyrka ett fortsatt lågt resultat både i medborgarundersökningen
och SKL:s jämförelse av Sveriges kommuner, vilket är oroväckande. Mötesplatsverksamhet för
unga vuxna med tydlig inriktning på hjälp och stöd med att söka arbete, utbildning och praktik
kan vara en viktig del i trygghetsarbetet. Flera av områdesgruppernas delårsrapporter framhåller
också att det i nuläget saknas möjligheter att engagera och aktivera gruppen unga vuxna och
behovet är stort av arbetsmarknadsåtgärder, men också polisiära åtgärder för att komma till rätta
med trygghetsproblemen i områdena. När det gäller sammanräknad förvärvsinkomst så
presenteras endast resultat för 2013 årsredovisningen, men inget för varken 2014 eller 2015 och
vi kan därför inte se hur utvecklingen sett ut de senaste två åren vilket hade varit intressant.
Förvärvsinkomst är tätt sammankopplat med trygghet och sociala problem i områden och är
något som är viktigt att bevaka och arbeta med löpande.
Arbetet med att förbättra skolresultat är ett långsiktigt arbete. En av de främsta skyddsfaktorerna
för att förhindra att en person hamnar i kriminalitet, får ett drog- och alkoholmissbruk eller andra
sociala problem är en bra skolgång. När det gäller andel elever som fullföljer gymnasieprogram så
hamnar Botkyrka enligt SKL:s jämförelse av kommuner för 2015 återigen bland de kommuner
som har sämst resultat. Resultaten i de nationella proven för årskurs 3 och 6 är i jämförelsen
fortsatt låga och har till och med försämrats från 2014, i alla fall när det gäller årskurs 6. Det
behövs göras fortlöpande sammanställning, analys och förbättringsförslag av betygen och
resultaten av de nationella proven för de elever som inte nått målen. Handlingsplaner och
uppföljning gällande mobbning och barn och ungas psykiska hälsa är också viktiga faktorer som
kan påverka skolgången markant.
Enklare och snabbare hantering av medborgarförslag, svar på frågor och bemötande i kommunen
är betydelsefulla delar i att öka medborgarnas uppfattning om att kunna påverka i kommunala
frågor som intresserar dem. Resultatet från medborgarundersökningen för 2015 är i princip
oförändrad och endast 36 % upplever att de kan påverka. En analys behöver göras om orsakerna
till detta samt hitta nya kanaler för att skapa kommunikation med medborgarna och möjliggöra
för dem att lättare kunna utöva inflytande i kommunala frågor.
Det finns många viktiga faktorer som spelar in när det gäller att attrahera fler personer med stark
skattekraft till Botkyrka. Det handlar om skattesats, skolor som redovisar bra skolresultat,
fungerande och snabba kommunikationer både mellan kommundelarna och i länet, tillgång till
bostäder och möjlighet till bostadskarriär, välfungerande infrastruktur, inte minst gällande vägar,
IT och VA m.m.
Kommunen måste arbeta långsiktigt med att minska beroendet av utjämningsbidraget som idag
är en tredjedel av de samlade skatte- och skatteutjämningsintäkterna och öka skattekraften genom
bl.a. driva ett aktivt arbete som underlättar nyetablering av företag. Kommunen har möjlighet att
vidta olika näringspolitiska åtgärder med syfte att främja kommuninvånarnas inkomstutveckling
eller att få företag eller personer att flytta till eller att etablera sig i Botkyrka. Kommunen ingår i
en storstadsregion vilket skapar mycket bra möjligheter för företagande.

Tumba 2016-04-11
Stefan Dayne (kd)

Särskilt
Yttrande
2016-04-11

Ärende 65 Kommunens årsredovisning 2015
Årsredovisiningen är ett dokument som nästan är lika viktigt som ettårs- eller flerårsplanen.
Detta eftersom vi i årsredovisningen får se resultatet av hur skattepengarna använts. Den
borde användas mer som referens i hur man lägger upp planeringen för den kommunala
verksamheten framåt och inte ses som en ”information” som det sägs i ordförandeförslaget
2015 års årsredovisning visar på ett överskott på 27 miljoner kronor. Detta är betydligt mindre
än tidigare års överskott, men samtidigt är det viktigt att betona att en kommun aldrig får ha
som mål att lämna ett för stort överskott, även om ett något större överskott borde vara
önskvärt för att kommunallagens balanskrav.
Skatteintäkterna blev 26 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket är ororoande. Under 2015
ökade sysselsättningen i Sverige och BNP ökade. Men detta ger inte avtryck i Botkyrka.
Nämndernas nettokostnader visar ett underskott för 2015. 2014 var det ett överskott. Och
detta är inte bra.,
Som Liberalerna påpekat under en rad år är det inte bra att skattekraften i kommunen hela
tiden minskar. Nu når den bara upp till 86,4 procent av rikssnittet. Ett mål måste vara att
långsiktigt ökat skattekraften i kommunen och inte bara lita till att utjämningsbidrag ska ordna
balansen i ekonomin. Kommunen borde investera mer i arbetsplatser och försöka locka hit
företag för att därmed kunna öka skattekraften.
Positivt är det dock att kostnadsökningen inte var lika stor 2015 som 2014. 4,4 procent
jämfört med 7,0 procent under året innan. Samtidigt som verksamhetens intäkter ökar, vilket
är bra. Men i ett läge med mycket låg inflation i Sverige så är en så här stor
kostnadsutveckling i Botkyrka ändå orimlig. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige bör
därför ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket för att bromsa
kostnadsutvecklingen. Målet borde istället vara att högst 95 procent av intäkterna går till
driften.
Vi kan också konstatera att sjukfrånvaron bland de anställda ökar. Den ligger nu på 7,5

procent och den ligger högre än länssnittet. Detta är att beklaga och kraft måste läggas på att
minska sjukfrånvaron.
På investeringssidan vet vi att kommunen i flera år haft stora kostnader för investeringar.
Alldeles för stora som tvingat fram ökad upplåning. Bekymmersamt är att
självfinansieringsgraden minskat.
Slutligen kan vi konstatera att när det gäller låneskulden och dess utveckling så har
kommunen i sig själv inte så stora skulder, även om de ökade under 2015. Den största andelen
ligger i kommunala bolag och där återfinns också den allra största delen av kommunens
borgensåttagande. Liberalerna anser att kommunens låneskuld långsiktigt måste minska. Vi
anser att den s.k. internbankens roll och funktion måste utvärderas samt klargöras om den ska
vara kvar.

Lars Johansson (L)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11

§ 66
Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 (KS/2016:257)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer dokumentet ”Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2017 med plan för 2018-2020”.
Sammanfattning
Bakgrund

Den 17 december 2015 beslutade kommunfullmäktige att införa en ny budget- och uppföljningsprocess.
Den nya processen innebär att nuvarande flerårsplan och ettårsplan ersätts
med ett budgetdokument som innehåller mål och budget för 2017 och en
plan 2018-2020.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar under april om måldokument, uppdrag och justeringar av nämndernas preliminära budgetramar.
Efter beslut i kommunstyrelsen skickar sedan kommunledningsförvaltningen ut tekniska anvisningar för arbetet med mål och budget till nämnderna.
Nämnderna ska från mitten av april till början av september arbeta med att
ta fram nämndmål som visar vad nämnden ska göra för att leva upp till
fullmäktigemålen, analysera de preliminära budgetramarna, redovisa eventuella politiska ambitionsförändringar och redovisa behov av investeringar
under planperioden.
Under september och oktober arbetar budgetberedningen fram förslag till
”Mål och budget 2017 med plan 2018-2020” som sedan fastställs av kommunstyrelsen i oktober och av kommunfullmäktige i november.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-04-04.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Jimmy Baker (M) anför till protokollet att (M) eventuellt inkommer med ett
yttrande/yrkande till kommunfullmäktige 2016-04-28.
Stefan Dayne (KD) anför till protokollet att (KD) eventuellt inkommer med
ett yttrande/yrkande till kommunfullmäktige 2016-04-28.
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Lars Johansson (L) anför till protokollet att (L) eventuellt inkommer med ett
yttrande/yrkande till kommunfullmäktige 2016-04-28.
Östen Granberg (SD) anför till protokollet att (SD) eventuellt inkommer
med ett yttrande/yrkande till kommunfullmäktige 2016-04-28.
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§ 67
Ombudgeteringar från 2015 till 2016 (KS/2016:202)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige medger ombudgeteringar med 3,6 miljoner kronor
på driftbudgeten och med 264,8 miljoner kronor på investeringsbudgeten i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag i bilaga 1.
Sammanfattning

Ombudgetering medges endast om man har särskilt avsatta pengar i budget
för ett visst ändamål men där medlen inte hunnit användas för det som avsågs med anslaget. Det ska alltså vara fråga om specifikt avsatta medel,
exempelvis ett tilläggsanslag för visst ändamål eller ett investeringsprojekt
där användningen tidsmässigt skjuts fram. Löpande drift eller årliga investeringar där nya pengar finns i nästa års budget är inte skäl för ombudgetering.
På investeringsbudgeten föreslår vi ombudgeteringar med sammanlagt
264,8 miljoner kronor. För utbildningsnämndens del överstiger nämndens
yrkande det belopp som kvarstår vid avräkningen mot 2015 års budget med
1,3 miljoner kronor. I kommunledningsförvaltningens förslag har ombudgeteringen därför anpassats till det belopp som återstår.
På driftbudgeten föreslår kommunledningsförvaltningen ombudgeteringar
med sammanlagt 3,6 miljoner kronor. Av beloppet avser 1,5 miljoner kronor
medel från kompetensfonden som medgivits nämnderna under 2015. I förhållande till nämndernas yrkanden har beloppet för samhällsbyggnadsnämnden reducerats med 4,3 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-03-23.
Protokollsanteckning

Östen Granberg (SD) anför till protokollet att (SD) eventuellt inkommer
med ett yttrande/yrkande till kommunfullmäktige 2016-04-28.
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§ 68
Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade
motioner (KS/2016:231)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att följande motioner ges förlängd
beredningstid till och med 2016-09-31:
Det är dags för nytänkande i planeringen av våra kommundelar (M),
(KS/2009:277)
Inför lokalpeng i alla för-, grund- och gymnasieskolor, (M), (KS/2009:354)
Minska kommunens behov av utjämningssystemet (M), (KS/2009:459)
Fördubbla antalet platser för ensamkommande flyktingbarn från fem till tio
år (M), (KS/2010:476)
Inför en miljöapplikation i Botkyrka kommun (M), (KS/2012:343)
Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för Tullinge
respektive övriga Botkyrka (TUP), (KS/2012:550)
Lyft kunskapsnivån kring HBTQ-frågor (M), (KS/2012:556)
Strategi för grön IT (MP), (KS/2013:63)
Utred parkeringsproblemen i Botkyrka (M), (L), (KD), (KS/2013:291)
Rådslag (MP), (KS/2013:575)
En mer flexibel hållning till nybyggnation (M), (KS/2013:607)
Öka säkerheten i kommunalhuset (M), (KS/2013:610)
Skapa en mötesplats för unga i Riksten (TUP), (KS/2013:771)
Trångboddhet i Botkyrkabyggen (SD), (KS/2014:29)
Ännu fler hyresvärdar (M), (KS/2014:79)
Utred möjligheterna till att brett införa jämställda upphandlingar (M),
(KS/2014:80)
Se över möjligheten att införa trygghetsvärdar (M), (KS/2014:82)
Mer blandade upplåtelseformer (M), (KS/2014:83)
Bygg bort otryggheten (M), (KS/2014:84)
Ta över Norsborgs centrum - eftersom marknaden har misslyckats (M),
(KS/2014:85)
En proaktiv syn av våra strandskyddsområden (M), (KS/2014:103)
Busshållplats vid Alby äng (M), (KS/2014:191)
Verka för en försäljning av hela eller delar av fjärrvärmeproduktionen (M),
(L), (KS/2014:402)
Integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan (TUP), (KS/2014:560)
Angående FN:s barnkonvention (S), (KS/2014:564)
Uppmärksamma 100-årsminnet av folkmordet på kristna (KD),
(KS/2014:727)
Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsvägen (TUP), (KS/2015:22)
Avseende solenergi i Botkyrka kommun (SD), (KS/2015:37)
Tillbyggnad på trevåningshusen i Bremora (V), (KS/2015:53)
Gör Dalvägen till en "framsida" (M), (KS/2015:78)
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Bolagisera ägandet och förvaltningen av kommunens fastigheter (M),
(KS/2015:79)
Bolagisera och sälj Hangaren (M), (KD), (L), (C), (KS/2015:80)
Hågelbyområdets framtid bör även innehålla bostadsbyggande (M),
(KS/2015:82)
Problemet med vissa hundar och dess ägare (M), (KS/2015:83)
Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra grustag (M),
(KS/2015:84)
Sälj fler lägenheter ur allmännyttan! (M), (KS/2015:87)
Skidspår samt gång- och cykelbana mellan Storvretsbadet och Lida Friluftsgård (M), (KS/2015:88)
Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD), (KS/2015:120)
Dansens Hus (M), (KS/2015:207)
Närodlat i Botkyrka kommun (SD), (KS/2015:235)
Juridiska enheten (M), (KS/2015:262)
Mer effektiva medborgarkontor (M), (KS/2015:263)
Reformera dialogforum (M), (KS/2015:264)
Tidigarelägg 1-1 satsningen (M), (KS/2015:265)
Tillfälliga bygglov för modulbostäder (M), (KS/2015:266)
Avyttra Stadsnätet (M), (L), (C), (KS/2015:267)
Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 31, ska kommunstyrelsen två
gånger årligen, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka
motioner som inte har beretts färdigt. Av redovisningen per den 2016-03-24
framgår vilka motioner som för närvarande bereds.
Enligt kommunallagen 5 kap. § 33 bör en motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen
inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram
vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får
då avskriva motionen från vidare handläggning.
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§ 69
Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade
medborgarförslag (KS/2016:230)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

2.

Kommunfullmäktige beslutar ge följande medborgarförslag förlängd
beredningstid till och med 2016-09-31:
Bättre möjligheter att bifoga foton m.m. vid felanmälan via kommunens hemsida (KS/2013:44)
Förbättra skidspårsystemet Lida-Harbro-Brantbrink (KS/2013:76)
Hämtning av grovsopor (KS/2013:298)
Bygg studentbostäder i Hallunda centrum (KS/2013:341)
Att Botkyrka kommun köper in Norsborgs centrum och river det för att
bygga hyreslägenheter (KS/2013:489)
Gör en Botkyrkaapplikation för smarta telefoner m m (KS/2013:634)
Fler boende i Hallunda centrum (KS/2014:168)
Biodynamiska och ekologiska frukt och bärodlingar runt Hågelby
(KS/2014:240)
Konvertera Skräfsta och Hågelby till en ny och stor ryttaranläggning
(KS/2014:247)
Bygg inspirationsplats för alla religioner (KS/2014:393)
Miljöanpassa hanteringen av medborgarförslag (KS/2014:467)
Kommunen ska be om tillåtelse innan man skickar ut sms till
medborgare (KS/2014:552)
Renare och snyggare Botkyrka med hjälp av civilsamhället
(KS/2014:568)
Botkyrka behöver en diskrimineringsombudsman (KS/2014:570)
Starta ekologisk odling i Hågelby (KS/2014:605)
Önskan om att Botkyrka kommun finansierar fiberoptiska kablar för
dataöverföring (KS/2014:632)
Gör webbsändningarna från kommunfullmäktige mer tillgängliga
(KS/2014:759)
Gör området runt Tumba Idrottshus till en rökfri zon (KS/2014:766)
Bötesstraff och samhällstjänst för nedskräpning (KS/2015:16)
Kopplingstvång för hundar i Lida naturreservat (KS/2015:135)
Krav på mejeriprodukter som köps in (KS/2015:195)
Krav på mejeriprodukter som köps in i kommunen (KS/2015:203)
Arbeta aktivt med barnkonventionen (KS/2015:225)
Förbjud butikerna i Fittja att sälja dryck i glasflaskor (KS/2015:249)

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 31, ska kommunstyrelsen två
gånger årligen, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka
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medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Av redovisningen per den
2016-03-24 framgår vilka medborgarförslag som för närvarande bereds.
Enligt kommunallagen 5 kap. § 33 bör ett medborgarförslag beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad
som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma
tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.
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§ 70
Överlåtelse av exploateringsavtal avseende Vagnslidret 1,
Slagsta industriområde (KS/2016:252)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner att exploateringsavtal av den 24
november 2011 med Kilenkrysset AB avseende fastigheten Vagnslidret
1, överlåts på oförändrade villkor till det av Kilenkrysset AB helägda
bolaget Kilen 64 Strängnäs AB.
Sammanfattning

Genomförandet av ett exploateringsprojekt tryggas på bästa sätt genom att
exploatören, det vill säga parten i ett exploateringsavtal, är densamma som
ägaren av den mark som ska exploateras. Vid överlåtelse av exploateringsavtal till ny exploatör bör kommunen ta hänsyn till den tilltänkta nya exploatörens förmåga och förutsättningar att genomföra exploateringen.
Då den nuvarande exploatören har mycket god förmåga och förutsättningar
att genomföra exploateringen och har begärt överlåtelse av exploateringsavtalet till ett helägt koncernbolag, bör kommunen göra samma bedömning av
den nya exploatörens genomförandeförmåga som av det överlåtande moderbolaget.
Ärendet

Kommunen ingick 2011 ett exploateringsavtal med Kilenkrysset AB avseende exploatering av fastigheten Vagnslidret 1. Kilenkrysset har sålt Vagnslidret 1 till ett helägt koncernbolag varför säljaren har begärt att överlåtelse
av exploateringsavtalet till den nya ägaren godkänns.
Kommunfullmäktige godkände 2011-11-24, § 182, exploateringsavtal
mellan Botkyrka kommun och Kilenkrysset AB (556283) avseende fastigheten Vagnslidret 1 i Slagsta industriområde.
Kilenkrysset AB har sålt fastigheten Vagnslidret 1 till det av Kilenkrysset
AB helägda koncernbolaget Kilen 64 Strängnäs AB (559018-1359).
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-03-15, § 90.
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§ 71
Tjänstgörings- och ersättningsbestämmelser för kommunalråd/kommunalråd i opposition - ändring (KS/2015:152)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1.

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna ändringar i Tjänstgöringsoch ersättningsbestämmelser för kommunalråden/kommunalråd i
opposition.

Reglementet gäller från och med 2016-01-01.
Ärendet

Som en följd av kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17, § 207 om val av
ny ordförande och ny 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt ny ordförande i utbildningsnämnden, behöver § 1 i kommunens Tjänstgörings- och
ersättningsbestämmelser för kommunalråden/kommunalråd i opposition
uppdateras enligt följande (föreslagna ändringar understrukna):
§1
Ordföranden, 1:e vice ordföranden i kommunstyrelsen tillika ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden samt ordförande i socialnämnden, tekniska
nämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har heltidsuppdrag och ges titeln kommunalråd.
2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen har heltidsuppdrag och ges titeln
kommunalråd i opposition.
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§ 72
Svar på motion: Ersätt Tumba äldreboende med nya äldreboenden (M) (KS/2014:363)
Beslut

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

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

Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-22, § 111, lämnat en motion: Ersätt Tumba äldreboende
med nya äldreboenden. Motionärerna vill se över möjligheterna att dels ersätta Tumba äldreboende med nya äldreboenden, samt få till stånd ytterligare platser i privata alternativ. Vidare vill motionärerna att kommunen
bygger två stycken nya äldreboenden i egen regi, samt tar fram två tomter
med markanvisning och/eller upphandling och/eller partnerskap med privata
aktörer. Fastigheten Tumba ÄB kan ersättas och nyttjas som exempelvis
ungdomsbostäder eller företagshotell.
Förslag är att:
1) samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att ersätta nuvarande Tumba äldreboende med nya äldreboenden,
2) att 100-120 nya platser fördelat på två boenden ska vara i egen regi,
3) att 100-120 nya platser fördelat på två boenden ska vara i extern regi,
samt,
4) att nuvarande fastighet för Tumba äldreboende avyttras till extern aktör.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2014-09-23, § 64.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-09-28, § 70.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-03-15.
Motivering

Botkyrka kommun har och ska ha vård- och omsorgsboenden med hög kvalité som möter våra invånares behov. Den rödgröna kommunledningen har
höga ambitioner om att skapa boenden för alla i livets alla lägen. När det
gäller bostäder för äldre så handlar det om att möjliggöra för fler bostäder i
centrumnära lägen. Fullmäktige har också fattat beslut om ett koncept för
trygghetsbostäder i Botkyrka och nu pågår den första projekteringen av bo-
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städer som riktar sig till Botkyrkabor som fyllt 70 år och som behöver bostäder som är anpassade efter äldres behov.
I Botkyrka byggdes det första vård- och omsorgsboendet 1968. Sedan dess
har vi möjliggjort för fler boenden och idag finns det sex kommunala vårdoch omsorgsboende och ett antal privata boenden i kommunen.
Till skillnad från många andra kommuner som lagt ner boendeplatser så
ökar Botkyrka antalet boendeplatser på vård- och omsorgsboenden. Vi har
även ambitiösa utvecklingsplaner vad gäller byggnation av nya vård- och
omsorgsboenden i kommunen och planerar för ett nytt vård- och omsorgsboende vart femte år.
Utöver att vi behöver möjliggöra för fler boenden så står verksamhetslokalerna inom vård och omsorg inför samma utmaningar som skolan vad gäller
att renovera och modernisera några av våra äldre befintliga lokaler så att de
fungerar bättre både utifrån medborgarnas fokus men också utifrån arbetsmiljöperspektiv.
Tumba vård- och omsorgsboende är kommunens största vård- och omsorgsboende och där bor 154 medborgare. Lokalen är ett gammalt sjukhus och är
i stort behov av att bli ersatt med nya boenden. Därför har den rödgröna
kommunledningen tagit initiativ till utredning om hur man kan gå till väga
för omvandling av boendet. Utifrån förvaltningens utredning fattade kommunfullmäktige beslut om en process för att ersätta det befintliga vård- och
omsorgsboendet i september 2014. Tekniska nämnden fick i uppdrag att i
samverkan med kommunens upphandlingsenhet i första hand förbereda för
en försäljning av Tumba vård- och omsorgsboende. I samma ärende beslutades om en process för nya boendeplatser.
Förvaltningens utredning konstaterar att boendet ska ersättas med tre nya
boenden. Fastigheten Samariten, där vård- och omsorgsboendet finns, ska
säljas och köparen kommer att ha ett ansvar för att iordningställa två av
dessa tre ersättningsboenden. Det tredje ersättningsboendet planeras i Fittja
centrum.
Yrkande

Stina Lundgren (M) yrkar bifall till motionen.
Protokollsanteckning

Tuva Lund (S) anför till protokollet att hon vid yrkanderätt hade yrkat bifall
till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Stina Lundgrens (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 73
Svar på motion: Möjliggör för mer vindkraft i Botkyrka (M),
(C) (KS/2015:90)
Beslut

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

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

Jimmy Baker (M) och Robert Steffens (C) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-01-29, § 19, lämnat en motion: Möjliggör för mer vindkraft i Botkyrka. Motionärerna anser att det är dags att lyfta frågan om att
möjliggöra för mer vindkraft i kommunen. Ett lämpligt område för detta
skulle kunna vara området vid Botkyrkabacken. Motionärerna anser dock att
kommunen, tillsammans med privata intressenter och undersökningsföretag,
bör genomföra nya vindmätningar på flera ställen för att undersöka bästa
lämpliga plats.
Med anledning av detta föreslår motionärerna att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med relevanta aktörerer, genomföra
nya mätningar om var det är mest lämpligt att uppföra vindkraft i kommunen, samt, ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att, efter genomförda
vindmätningar, gå fram med en process för att hitta aktörer som med eget
kapital vill uppföra vindkraftverk i kommunen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2015-08-24, § 39.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-08, § 400.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-03-14.
Motivering

Motionärerna tar upp vikten av mer förnyelsebar energi i Botkyrka och den
politiska kommunledningen delar uppfattningen att den ska byggas ut. Den
rödgröna kommunledningen har höga mål om att vara en fossilbränslefri
kommunal organisation.
Dock har möjligheterna för vindkraft utretts tidigare. 2012 visade en större
utredning att möjligheterna för vindkraft är begränsade och att Botkyrkabacken inte är en lämplig plats för vindkraft. Utredningen har sedan dess legat till grund för kommunens översiktsplaner. Istället satsar vi vidare på
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solenergi. I en ny utredning visas det på goda möjligheterna att nyttja solenergi i Botkyrka på kommunens nuvarande fastigheter men också på tillkommande byggnader såsom vid Södra porten, där förslaget är att man ska
arbeta för stora synliga paneler så att alla som passerar påminns om Botkyrkas miljö- och klimatarbete. Solenergin kommer vara en viktig pusselbit för
att vi ska klara av klimatmålen för den egna kommunala organisationen men
också viktigt för att Botkyrkaborna ska ges ökade möjligheter att välja förnyelsebart.
Kommunen har satsat på en öppen solkarta som ger alla Botkyrkabor möjligheten att se hur just deras tak lämpar sig för solenergi. Solkartan tillsammans med statligt investeringsstöd och nya förslag om momsbefrielse öppnar upp för en solrevolution i Botkyrka.
Yrkande

Stina Lundgren (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Stina Lundgrens (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 74
Svar på motion: Se över inrättandet av en eller flera servicelinjer (M) (KS/2014:194)
Beslut

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

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

Kia Hjelte (M), Jimmy Baker (M) och Yngve RK Jönsson (M) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-27, § 62, lämnat en motion: Se
över inrättandet av en eller flera servicelinjer. Motionärerna menar att servicelinjer skulle fungera som ett komplement till kollektivtrafik och färdtjänst. Deras förslag är att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att
utreda möjligheten till samverkan med SL om att inrätta servicebussar i
olika kommundelar där efterfrågan och underlag finns. Vidare anser
motionärerna att utredningen bör innehålla trafikmätningar, reseunderlagsberäkningar samt enkäter där medborgare i olika kommundelar tillfrågas.
Även ålder ska vara en faktor.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över motionen 2015-11-04.
Motivering

Motionärerna föreslår att kommunen utreder möjligheter till samverkan med
Landstingets trafikförvaltning (SL) om att inrätta servicebussar i olika
kommundelar. Den rödgröna kommunledningen jobbar aktivt gentemot
landstinget, som bär ansvaret för kollektivtrafiken, för att höja kvalitén, turtätheten och antalet linjer inom kommunen samt till resterande delar av
regionen.
En fungerande kollektivtrafik är nödvändig för en tillväxtmotor som Stockholmsregionen. Våra invånare rör sig genom regionen för att komma till
jobb, skola, fritidsaktiviteter och träffa vänner och släkt. En ofullständig
kollektivtrafik motarbetar regionens utveckling.
Kommunledningen gör i nuläget bedömningen att det inte är aktuellt att
driva kommunal kollektivtrafik eller betala landstinget för extra service,
utan att det är landstinget som ska hantera sitt uppdrag om kollektivtrafik.
Det finns däremot en idé om att kommunen bör påbörja en större utredning
för att skapa en övergripande kollektivtrafiköversikt. I en sådan utredning
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kan lämpligheten av servicelinjer med fördel ingå. På så sätt kan behov belysas som kan användas i en dialog med landstinget.
Yrkanden

Stina Lundgren (M) yrkar bifall till motionen.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Stina Lundgrens (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 75
Svar på motion: Tullinge i Region Flemingsberg (TUP)
(KS/2010:48)
Beslut

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

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

Karin Nakamura Lindholm (TUP) och Peter Wiklund (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-01-28, § 25, lämnat en motion:
Tullinge i Region Flemingsberg. Deras förslag är att kommunfullmäktige
ger de ansvariga i uppdrag att omedelbart förtydliga informationen och den
demokratiska processen på kommunens hemsida angående Region Flemingsberg, så att till exempel risken för enskilda fastighetsägare drabbas av
felaktiga spekulationer minskar. Att kommunfullmäktige beslutar att alla
pågående samråd ges en stående spalt i lokalpressen, samt att kommunfullmäktige ger de ansvariga i uppdrag att redovisa alla inkomna synpunkter på
”Regionplanerna” (FÖP) och snarast utlysa ett partipolitiskt neutralt informationsmöte för alla Tullingebor.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över motionen 2015-05-21.
Motivering

Den rödgröna majoriteten ser i grunden positivt på den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (”RUFS:en”), som bygger på tanken att
storstadsregionen Stockholm inte kan bestå av en enda innerstadskärna med
ytterområden som betraktas som perifera, utan behöver utvecklas till en region med ett flertal stadskärnor. Det ska inte bara vara i innerstan man hittar
ett brett utbud av bostäder, arbetsplatser, nöjen, kultur och samhällsservice,
utan även i de regionala stadskärnor som växer fram ska medborgarna finna
dessa kvaliteter. Att en av de åtta regionala stadskärnor som pekas ut i
RUFS:en – Flemingsberg – ligger alldeles intill Botkyrkas kommungräns är
särskilt positivt, eftersom det lett och kommer att leda till investeringar i såväl infrastruktur som bostäder, utbildningsplatser och arbetstillfällen i vårt
omedelbara närområde. Att detta gynnar Botkyrkaborna säger sig självt.
Tullingepartiet tycks dock se på saken på ett annat sätt. De anser att den fördjupade översiktsplanen som syftar till att stärka Flemingsberg som en hållbar regional stadskärna orsakat ”lidande och oro” för boende i Tullinge och
efterlyser mer information och dialoginsatser från kommunens sida. I tjänsteskrivelsen från kommunledningsförvaltningen framgår det hur kommunikationen kring den fördjupade översiktsplanen sett ut. Vår bedömning är att
de insatser som gjorts från kommunens sida gott och väl innefattar de åtgär-
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der Tullingepartiet efterlyser i motionen. För oss i den rödgröna majoriteten
är det viktigt att säkerställa att medborgarna såväl har insyn i, som möjlighet
att vara delaktiga i utvecklingen av våra kommundelar. Som framgår av
tjänsteskrivelsen, ledde också samråden som hölls 2010 till inriktningsbeslut
i kommunstyrelsen som låg i linje med vad medborgarna framfört under
processen. Vi ser fram emot att även fortsättningsvis få ta del av viktiga
synpunkter från medborgarna, när vi fortsätter att bidra till utvecklingen av
den regionala stadskärnan Flemingsberg.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Anders Thoréns (TUP) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 76
Svar på medborgarförslag: Använd Alfa Lavals gamla fabrikslokaler till en spännande anläggning (KS/2014:166)
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2014-03-27, § 63, ett medborgarförslag från
Kerstin B Thorburn: Använd Alfa Lavals gamla fabrikslokaler till en spännande anläggning. Förslagsställaren föreslår ett alternativ till familjeparken i
Hågelby med förslaget att Alfa Lavals gamla fabrikslokaler nära Tullingesjön vid Hamringevägen/Åvägen används till en spännande anläggning med
experimentverkstäder, upplevelsemöjligheter, teater, dataverkstäder med
mera, av måttfull storlek. Båthamnen kan passa för vattenverksamhet med
dykning eller surfing, samt trevliga caféer och matställen.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över medborgarförslaget 201504-09.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
Den rödgröna politiska kommunledningen delar förslagsställarens förhoppningar om en bra utveckling av Hamringe. Exakt hur den utvecklingen kan
se ut beror på många olika delar. De industribyggnader som pekas ut av förslagsställaren ägs idag inte av kommunen. Men förslagen för lokalerna låter
spännande och skulle kunna vara ett bra komplement till sjönära bostäder
vilket är en del av den planerade utvecklingen kring Hamringe.
Kommunledningen ser dock positivt på förslaget och är positiva till att diskutera en utveckling av de befintliga fabrikslokalerna med fastighetsägaren
Svenska hus AB om ett sådant intresse finns från deras sida.
Gällande Hågelby vill kommunledningen fortsatt se en utveckling som värnar platsens unika miljövärden och som lockar fler besökare och skapar fler
arbetstillfällen. Den markanvisningstävling som nu är avslutad landade i
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första hand på en etablering av konceptet Ekotopia. En sådan utveckling av
Hågelby, i kombination med andra förslag kan stärka platsens identitet som
en unik plats mitt i Botkyrka.

22[45]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11

§ 77
Svar på medborgarförslag: Obebyggda tomter i Riksten
(KS/2014:435)
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2014-09-25, § 153, ett medborgarförslag från
Tommy Andersson om att tillåta bygglov för de fyra tomterna belägna på
Vaktrundan, Riksten. Förslagsställaren menar att placering av hus på fastigheterna bidrar till bullerdämpning. Vidare menar förslagsställaren att placering av en fasad på hus som byggs på dessa tomter som en skärm mot järnvägen kommer att bidra till låga bullernivåer.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över medborgarförslaget
2015-11-04.
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.
Medborgarförslaget berör en utvecklingspotential för Riksten. Riksten friluftsstad är ett av de större byggprojekten som kommunen har initierat. För
kommunledningen är det viktigt att Riksten blir en levande plats, med blandad bebyggelse med nära tillgång till natur och friluftsliv.
Förslaget har goda intentioner och syftar till fortsatt utveckling av platsen.
De föreslagna tomterna ägs dock av Riksten Friluftsstad AB och inte kommunen. Eftersom kommunen inte har rådighet över tomtmarken måste bostadsbebyggelsen initieras av ägaren.
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§ 78
Svar på medborgarförslag: Ordna belysning, röjning av
buskar och utrotning av råttor på kullen mellan parkeringshuset i Tumba centrum och pingstkyrkan (KS/2014:591)
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2014-11-03, § 22, ett medborgarförslag från
Katja Eriksson. Med anledning av att kullen mellan parkeringshuset i
Tumba centrum och pingstkyrkan är igenväxt och full med råttor som byggt
bo i hålor på kullen och i buskar vid parkeringshuset, anser förslagsställaren
att gångvägen behöver göras tryggare och trevligare. Förslag är att området
röjs upp, råttbeståndet bekämpas och belysning inrättas.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-06-09, § 186.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2015-08-24, § 37.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-03-14.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
Den berörda platsen är en mycket central plats där många rör sig. Det är viktigt att det känns trevligt, tryggt och snyggt på sådana centrala platser. Det
är därför planerat att den aktuella platsen ska röjas och snyggas till. Då
kommer även ljusinsläpp och tryggheten förbättras.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

24[45]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11

§ 79
Svar på medborgarförslag: Rätt skylt på rätt plats med relevant information (KS/2010:354)
Beslut

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

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

Kommunfullmäktige mottog 2010-09-30, § 175 ett medborgarförslag från
Anders Thorén: Rätt skylt på rätt plats med relevant information. Förslagsställaren anser att kommunala skyltar som sätts upp vid pågående projekt
ibland är felaktigt dimensionerade. Skyltarna innehåller heller inte alltid information om vem/vilka som går att kontakta vid eventuella frågor. Skyltar
som är viktiga för den allmänna säkerheten samt skyltar som går att läsa av
bilburna i hög hastighet, bör utformas i enlighet med gällande bestämmelser.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2011-01-11, § 2.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-03-14.
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.
Tydliga och välplacerade skyltar är viktigt för en god tillgänglighet till
kommunala verksamheter och pågående byggprojekt. Kommunstyrelsen
antog 2014-03-03, § 70, ett skyltprogram för Botkyrka kommun. Syftet med
skyltprogrammet är att ge tydliga riktlinjer för hur kommunens skyltar ska
utformas och placeras. I programmet framgår det att vid byggprojekt där
kommunen är huvudman eller involverad i, används så kallade byggskyltar.
De tas fram och hanteras av upphandlad entreprenör, men ska följa riktlinjer
och visuell utformning i enlighet med skyltmanualen. Detta gäller även där
kommunen själva har entreprenöransvaret.
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Gällande informationsskyltar, när kommunen är huvudman, ska texten vara
tydlig. Storlek och placering av skylten ska vara så att informationen framgår tydligt för den som passerar. Detta innebär exempelvis att skyltar för biltrafik bör vara både till ytan större och mindre innehållsrika än skyltar som
vänder sig till gående. Språket ska vara tydligt och följa Botkyrka kommuns
skrivregler. Grundläggande information som alltid ska finnas med är:
•
•
•
•

Vad som ska göras
Vem som har uppdraget
Vem som är uppdragsgivare
När det beräknas vara klart.

Yrkande

Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Anders Thoréns (TUP) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 80
Svar på medborgarförslag: Utnyttja marken fullt ut vid Tullingesjön (KS/2015:304)
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2015-04-28, § 80, ett medborgarförslag från
Britt-Marie Lundgren: Utnyttja marken fullt ut vid Tullingesjön. Förslagsställaren anser att kommunal mark kring Tullingesjön inte utnyttjas fullt ut,
samt att badmöjligheter för invånare som inte äger eller hyr fastighet är
minimal. Tillgängligheten till platsen, både via bil- gång/cykel- och kollektivtrafik anses god, fler besök till platsen kan även generera en ökad omsättning för Tullinges restauranger och affärer. Förslagsställaren föreslår att fler
bryggor byggs samt att en strandpromenad mellan Tullinge strand och
Flottsbro inrättas. Förslagsställaren önskar även att gräsytan vid Café Kajkanten görs tillgänglig för allmänheten.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-01-26, § 5.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-09-28, § 75.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-03-12.
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.
Medborgarförslaget handlar om att göra Tullingesjön mer tillgänglig för bad
och rekreation, genom att bland annat anlägga bättre bryggor, parkbänkar
med mera. Samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har
svarat på medborgarförslaget. Samhällsbyggnadsnämnden hänvisar till att en
översyn av alla bryggor längs Tullinge strand pågår, och påtalar att den
gräsyta som föreslås göras tillgänglig för allmänheten inte ägs av kommunen,
vilket gör den delen av medborgarförslaget svår att genomföra. Kultur- och
fritidsnämnden hänvisar till att det idag finns fem offentliga strandbad i
kommunen och anser att det idag inte är prioriterat att utöka antalet, även om
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man ser de positiva värdena i förslaget. Med ovan hänvisning föreslår vi
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall Jimmy Bakers (M) ändringsyrkande att ändra
beslutspunkt (1), från kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, till:
kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Propositionsordning

Ordföranden ställer det jämkade ordförandeförslaget under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
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Ärende 80

Medborgarförslag – Utnyttja marken fullt ut vid Tullingesjön
(KS/2016:304)

Medborgarförslagställaren pekar på en, ur trivsamhets- och trygghetssynpunkt, ut
viktiga förbättringsåtgärder vid och på Tullingesjön.
Vi anser det dock vara felaktigt att avslå medborgarförslaget, då ordförandeförslaget i
allt väsentligt hänvisar till pågående översyn av bryggor, parkbänkar med mera.
Förslagsställaren har inte heller föreslagit ett helt nytt strandbad, utan några stegar på
några bryggor. Vidare så är det inte gräsytan vid Café Kajkanten som förslagsställaren
pekar ut (för exempelvis kiosk, kajakuthyrning och liknande), utan kurvan efteråt, nere
vid Hamringe industriområde, d.v.s. tomten Tullinge 19:575 (denna ägs av Botkyrka
kommun).
Även vi menar på ett fullskaligt strandbad finns i form av Stendalsbadet och ytterligare
ett, så nära inpå det förstnämnda, inte kan komma att vara aktuellt. Men det är inte det
som förslagsställaren föreslår heller.
Sammantaget så anser vi medborgarförslaget bör anses vara besvarat, då flera delar av
det som föreslås är inne i pågående processer.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

anse medborgarförslaget besvarat.

Jimmy Baker
Kia Hjelte

Sid 1 (1)
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§ 81
Jämlikhetsdata i Botkyrka kommun (KS/2015:244)
Beslut

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt i form av en anonym enkät med självkategorisering som metod, i syfte att bedöma hur vi får ökad kunskap om ojämlikhet.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningen i uppdrag att utvärdera pilotprojektet senast i februari 2017, samt att då komma med förslag på hur
vi eventuellt går vidare med jämlikhetsdata.
3. Projektet beräknas kosta 125 000 kronor och finansieras inom kommunledningsförvaltningens ram.
Reservation

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot avslag på eget yrkande.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen hade i ettårsplan 2015 ett åtagande att inleda arbetet med
att ta fram jämlikhetsdata som grund för mål och uppföljning av utvecklingen i Botkyrka som organisation och plats. Kommunledningsförvaltningen
har under året tagit fram flera kunskapsunderlag om jämlikhetsdata, anordnat en konferens samt bjudit in till forskningssamtal i frågan.
Botkyrka tar redan idag fram data för att förbättra organisationens kunskap
om jämlikhet och ojämlikhet mellan grupper, exempelvis könsuppdelad statistik. Kommunen saknar dock data för vissa lagstadgade diskrimineringsgrunder och grupper.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att förvaltningen får i uppdrag att
se över om det saknas grupper i kommunens jämlikhetsdata och analysera
vilka metoder som kan användas för att få fram data om dessa grupper. Arbetet föreslås ske genom ett pilotprojekt i form av en anonym enkätundersökning där Botkyrkabor själva kan kategorisera sig i upplevda grupptillhörigheter. Utifrån undersökningen återkommer kommunledningsförvaltningen till kommunstyrelsen med ett förslag på hur Botkyrka kommun kan använda jämlikhetsdata.
Det fortsatta arbetet med jämlikhetsdata utgör ett kompletterande men separat projekt till kommunens deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) projekt om mänskliga rättigheter i styrning och ledning, samt till det
beredningsuppdrag som pågår avseende översyn av fullmäktiges mål och
kommunens målstruktur.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2016-03-11, § 10.
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Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Stina Lundgren (M) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Östen Granberg (SD) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Mats Einarsson (V), Deniz Bulduk (MP), Serkan Köse (S) och Emanuel
Ksiazkiewicz (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Protokollsanteckning

Den rödgröna kommunledningen, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet, vill med denna protokollsanteckning
bemöta vissa felaktigheter i Moderaternas och Sverigedemokraternas yrkanden.
Det pilotprojekt om jämlikhetsdata som ärendet rör handlar på inget vis om
registrering. Det är en frivillig anonym enkät där Botkyrkabor själva kan kategorisera sig i upplevda grupptillhörigheter. Inga individdata kommer att
registreras. Ingen kommer att kategoriseras utifrån eller uppifrån.
FN har riktat kritik mot Sverige för att vi inte har statistik över hur olika
människor diskrimineras och vill att vi använder metoder som jämlikhetsdata.
Detta är ett projekt för att testa om denna metod fungerar för att kunna få
fram statistik över hur diskrimineringen ser ut och därmed ge bättre underlag för arbetet mot strukturell diskriminering. Projektet kommer att utvärderas och analyseras innan ytterligare steg tas. Först efter utvärdering av
pilotprojektet kommer vi ta ställning till om vi ska införa jämlikhetsdata
som metod.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Östen Granbergs (SD) och
Jimmy Bakers (M) och Stina Lundgrens (M) avslagsyrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen
2016-04-11
Ärende 81

Jämlikhetsdata i Botkyrka kommun (KS/2015:244)

Vi moderater är emot insamlandet av jämlikhetsdata som verktyg mot diskriminering.
Registrering av ”raser” och trostillhörighet, oavsett om det påstås ske anonymt, är inte
något som vi bör återgå till i Sverige. Det är på goda grunder som de samiska-, romska
och judiska grupperna är emot hela projektet. Något som inte alls tycks bekymra den
politiska majoriteten. För ni vet förstås bättre.
Polisens uppmärksammade ”Z-register” är ett annat exempel på hur den här typen av
data kan riskera att hamna på fel spår, även om syftet kanske är gott från början. Vi vill
inte medverka till framtagandet av jämlikhetsdatapiloten, då det riskerar att bli som att
öppna Pandoras ask. Hur kan Botkyrka verkligen garantera att registret förblir
anonymt? De datasystem eller datorer som inte går att hacka har ännu inte uppfunnits.
Det första problemet är rastänkandet i sig, den s.k. identitetpolitiken. Vi moderater vill
se alla som individer och inte först och främst som ”muslim” eller ”afrosvensk”, som de
rödgröna partierna och deras meningsfränder inom den intellektuella vänstern vill.
Majoriteten argumenterar för att man genom jämlikhetsdata kan åskådligöra
problematiken och sedan kunna ”agera”. Det är även något som jämlikhetsdatarapporten
föreslår. Genom insamlandet av uppgifter om till exempel ”rastillhörighet” eller
trosuppfattning, vill majoriteten, på ett bättre sätt än idag, få verktyg att belysa den
påstådda strukturella diskrimineringen gentemot främst rasifierade personer.
Detta är en målsättning som känns igen från s. 17 i skriften ”Vad är jämlikhetsdata”
som på uppdrag av tjänstemän på KLF har producerats av Mångkulturellt Centrum av
den tydligt vänsterextremistiska (tidigare AFA) forskaren Tobias Hübinette 1:
”…det är önskvärt att även dessa kartläggningar följs upp och kopplas till tydliga mål i
mångfalds- och åtgärdsplaner som inbegriper konkret och kvantifierad förändring. Det
räcker alltså inte att bara konstatera att vissa grupper är underrepresenterade...”
Vi är, till skillnad från exempelvis Vänsterpartiet och Miljöpartiet, emot införandet av
kvotering eller positiv särbehandling på basis av exempelvis hudfärg, eller med
extremvänsterns terminologi, ”ras” och ”rasifiering”.
Den vägen är en oframkomlig väg för oss moderater, vi vill att tjänster tillsätts efter
meriter. Det faktum att man går till en moské på fredagarna eller har sitt ursprung i ett
utomeuropeiskt land är ingen ”merit”. Inte heller om man går till kyrkan på söndagar.

1

Som numera arbetar på Karlstads universitet, efter att ha fått lämna MKC under turbulenta omständigheter. Se även: http://www.svd.se/vetullenhag-vad-han-lanar-sig-till

Sid 1 (3)

Rasregister, eller själva användandet av begreppet ras, är något Sverige borde lämna
bakom sig. Det Rasbiologiska institutet i Uppsala är en mörk fläck i Sveriges
historieböcker och det är för oss obegripligt och historielöst att försöka återuppväcka
den terminologin. Detta alldeles oavsett om syftena skiljer sig åt.
Denna fråga hanterades och sattes igång, utan formella politiska beslut eller offentlig
debatt. Även nu föreslås ärendet stanna i kommunstyrelsen, vilket vi anser vara
tveksamt. Detta ämne förtjänar en öppen och publik debatt.
Eller är majoriteten oroliga för att även detta projekt inte skulle falla i god jord hos de
flesta av Botkyrkaborna?
Vi är även tveksamma till den organisation som kommunen har direktupphandlat ett av
sina kunskapsunderlag från, nämligen Get Educated. Den drivs av Kitimbwa Sabuni och
Fatima Doubakil. Två personer som står långt till vänster och bägge drivs av en tydlig
anti-sekulär agenda. Det finns otaliga debattartiklar och uttalanden i social medier från
bägge där man t.ex. hyllar Usama Bin Laden som en hjälte, vill införa kvotering och
positiv särbehandling, vill se slöjor på nyhetsuppläsare, möjliggöra islamiska banklån,
samt att staten ska ingripa om man exempelvis skämtar om islam (Lars Vilks och
Charlie Hebdo är kända exempel) o.s.v.
Sabuni företräder dessutom Afrosvenskarnas Riksförbund i olika sammanhang och har
kopplingar till studieförbundet Ibn-Rushd.
Doubakil är talesperson för MMRK (Muslimska mänskliga rättighetskommittén).
MMRK har bl.a. bjudit in Munir Awad på engagemang, en dömd islamistisk terrorist 2.
Rashid Musa, som är ordförande för Sveriges Unga Muslimer och arbetar för IbnRushd, vägrade i direktsänd TV ta avstånd från Islamiska Staten.
Ordförande för Ibn-Rushd är Mustafa Omar, som uteslöts ur Socialdemokraterna. Omar,
som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet 3.
Idag driver Tobias Hübinette, tillsammans med Kitimbwa Sabuni och Fatima Doubakil,
”Team Jämlikhetsdata” inom ramen för studieförbundet Ibn-Rushd. Detta med stöd av
utländskt kapital, i syfte att försöka ”sälja in” jämlikhetsdata till Sveriges kommuner,
bl.a. via SKL 4.
Samtliga personer ovan, men även ytterligare personer, som ex. Helena Benaouda,
Zaynad Ouhabi, Mehmet Kaplan och Mohamad Ben-Maklouf (tidigare ordförande för
Sveriges Unga Muslimer 5) ingår i eller har olika kopplingar till varandras
organisationer. Agendan är tydlig, muslimer och afrosvenskar är diskriminerade och ska
hjälpas genom kvotering och en gradvis anpassad lagstiftning. Här är religiöst
motiverade förslag som t.ex. separata badtider och halalkött i skolan ytterligare
komponenter i den ovannämnda agendan.
2

https://sv.wikipedia.org/wiki/Munir_Awad
http://www.dn.se/nyheter/sverige/dilsa-demirbag-sten-omar-mustafa-ar-inte-en-vanlig-muslim/
http://www.ibnrushd.se/1445-2/
5
http://www.svt.se/opinion/jakten-pa-oss-troende-muslimer-har-gatt-for-langt
3
4
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I skriften framhålls att detta är det första projektet av sitt slag i Sverige. Problemet är att
hela terminologin, tänkandet och forskningen kring och bakom jämlikhetsdata är så
utpräglat extremvänster, så att stora delar av den traditionella arbetarrörelsen troligen
inte kan förlika sig med det hela. Fråga exempelvis Aida Hadzialic (S), som menar på
att allt detta är en del av en obehaglig debatt 6. Vi håller med det socialdemokratiska
statsrådet om att debatten är obehaglig. Hon får även uppbackning av vänsterdebattören
och opinionsbildaren Daniel Suhonen (S) 7.
Skulle majoriteten dessutom ens våga fråga Botkyrkaborna, eller landets övriga
invånare skulle nog de allra flesta fråga sig vad Botkyrka håller på med. Vi ställer oss
därför frågande till hur Botkyrkas annars ganska så kloka socialdemokrater och
kommunens högsta tjänstemannaledning kan låna sig till och sanktionera detta?
Varför Miljöpartiet i Botkyrka gör det förstår nog alla.
Vi moderater engagerar oss inte i frågor som mänskliga rättigheter och likabehandling
och är inte aktiva i Unesco LUCS, eller pådrivande i Mångkulturellt Centrum eller i
Demokratiberedningen, för att, stillatigande, släppa igenom insamlandet av
jämlikhetsdata, införandet av kvotering eller samverka med organisationer med en
tydlig vänsterpolitisk och anti-sekulär agenda.
Parallellt med detta förbereder ett team med andra forskare, med bl.a. MKC:s Edda
Manga i spetsen, en forskningsansökan till Vetenskapsrådet kring jämlikhetsdata. Hon
är, lindrigt uttryckt, kritisk till Botkyrka kommuns upplägg, då hon menar ”att Botkyrka
kommuns tänkta insamlingsmetod, där människor anonymt får kategorisera sig själva,
inte alls kommer att mäta det kommunen vill” 8.
Vi har svårt att överhuvudtaget förlika oss med ”jämlikhetsdata” – men varför vill inte
den styrande majoriteten vänta med detta projekt tills alla frågetecken är uträtade och
metoderna är tydligt evidensbaserade?
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

avslå ordförandeförslaget.

Jimmy Baker

6

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22564766.ab
http://www.expressen.se/nyheter/vansterdebattoren-ger-aida-hadzialic-ratt/
8
Föredragning på MKC, 14/3-16.
7
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Yrkande
Kommunstyrelsen 2016-04-11
Ärende 81 Jämlikhetsdata i Botkyrka kommun (KS/2015:244)
Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom förslaget om jämlikhetsdata. Vi har mycket
svårt att se hur användbar data kan införskaffas via dessa anonyma enkäter. Att samla ihop
hur människor definierar sig själva kan vara problematiskt och det kan vara svårt att
sammanställa dessa typer av undersökningar till något som faktiskt är användbart i
praktiken.
Sverige är i många fall ett föregångsland när det gäller människors rättigheter, i
tjänsteskrivelsen kan vi läsa att kommunen kommer registrera människors hudfärg och
religion. Det kan aldrig komma något positivt från denna typ av registrering. Att dela upp
människor på detta sätt anser vi inte vara ett steg framåt när det gäller mänskliga rättigheter
och diskriminering, snarare tvärtom det är ett steg bakåt.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag till förslaget

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 81: Jämlikhetsdata i Botkyrka kommun (KS/2015:244)
Kommunstyrelsen hade i ettårsplan 2015 ett åtagande att inleda arbetet med att ta fram
jämlikhetsdata som grund för mål och uppföljning av utvecklingen i Botkyrka som organisation
och plats. Botkyrka har redan idag tagit fram data för att förbättra organisationens kunskap om
jämlikhet och ojämlikhet mellan grupper, exempelvis könsuppdelad statistik. Kommunen saknar
dock data för vissa lagstadgade diskrimineringsgrunder och grupper. Begreppet diskriminering
kan i bred bemärkelse omfatta händelser eller kedjor av händelser som någon upplevt som
kränkande, missgynnande, rasistiska och ojämlika och som kan leda till att någon missgynnas eller
kränks p.g.a. t.ex. sin religiösa eller etniska tillhörighet. Det är oerhört viktigt att vi som kommun
arbetar för att följa och åtgärda diskriminering och ojämlikhet.
Jämlikhetsdata är den metod som förordas och rekommenderas i internationella och europeiska
sammanhang inom både FN och EU. Sverige har fått kritik för att inte ha tillräcklig kunskap och
systematisk statistik inom området jämlikhetsdata bl.a. från kommittéer som bevakar FNkonventioner om mänskliga rättigheter och från Europarådet m.fl.
Vi kristdemokrater har en del synpunkter och funderingar gällande pilotprojektets utformning.
Till exempel varför man enbart ska ta fram statistiska sammanställningar gällande två utvalda
befolkningsgrupper. Vi anser att man borde undersöka diskrimineringsgrunderna etnisk
tillhörighet och religion mer brett och inkludera hela kommunens invånare med den mångfald
som finns i Botkyrka när det gäller religion och etnicitet. Vilka personer är det som kommer att
arbeta med pilotprojektet? Kommer det att vara personer från organisationer som representerar
de utvalda nämnda grupperna och finns det i så fall risk att det kan påverka enkätfrågornas
utformning? Hur kommer enkäterna rent praktiskt att genomföras och distribueras till invånare?
För övrigt anser vi att det är viktigt att frågorna är vetenskapligt neutralt utformade och att den
insamlade informationen, som kan vara väldigt personlig och känslig, hanteras varsamt.
Det finns en risk med att identitetspolitiken leder fel då man sorterar in människor i fack efter
t.ex. etnicitet och religion. Man måste möjliggöra för människor att kunna förändras och
utvecklas utan att man som person förväntas ha vissa åsikter och tycka på ett bestämt sätt för att
man kategoriseras enligt en specifik grupp.

Tumba 2016-04-11
Stefan Dayne (kd)

Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande 2016-04-11

Ärende 81: Jämlikhetsdata i Botkyrka kommun (KS/2015:244)
Vi i Tullingepartiet förstår att detta är ett pilotprojekt. Inte desto mindre tycker vi att
ärendet borde gå vidare till Kommunfullmäktige för att få en bred debatt om ärendet.
Att via enkäter där respondenten själv får "kategorisera sig" för att utifrån svaren
bedöma huruvida man (hen) är diskriminerad eller ej känns trubbigt och osäkert.
Risken finns att bara de som upplever sig diskriminerade besvarar enkäten, vilket
skulle leda till felaktiga slutsatser. Det faktum att merparten av Botkyrkas invånare är
invandrare i första eller andra led, från otroligt många länder och kulturer gör det än
svårare att bedöma svaren. Av vem känner man sig diskriminerad? Det är ju inte
alldeles självklart att det är från dem som vi i dagligt tal kallar "etniska svenskar"/
"myndigheter".
Sammantaget känns själva metoden mycket osäker.
Kanske kunde man hämta inspiration från all den erfarenhet som finns inom
sjukvården? Här har man under årens lopp förfinat tekniken för att i breda
patientundersökningar sålla bort diverse påverkande faktorer som inte har med själva
sjukdomen att göra.

Anders Thorén (TUP)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11

§ 82
Idé- och markanvisningstävling för Hågelby - följduppdrag
(KS/2016:259)
Beslut

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att:
1. Påbörja förhandling om ramavtal med företrädare för konceptet
Ekotopia för del av område B.
2. Inleda förhandlingar med företrädare för koncepten Familjeparken, Hågelby Horse Center och Vattenparken, med mål att skapa en helhet för
resterande av område B samt område A.
3. Vara öppen för att ta in ytterligare kompletterande idéer om intressanta
sådana blir aktuella.
Reservation

Östen Granberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande.
Sammanfattning

De 10 tävlingsbidragen utvärderades av en tillsatt grupp av tjänstemän
kompletterat med expertis från WSP. Resultatet av utvärderingen presenterades för en politisk jury. Den politiska juryn fattade sedan beslut om
vinnande bidrag.
Utvärderingsgruppen kompletterat med ett utlåtande från WSP har lett fram
till en bedömning enligt de kriterier som sattes upp i samband med inbjudan
för idé- och markanvisningstävlingen.
Poängmässigt får Ekotopia högst poäng i idé- och markanvisningstävlingen
för Hågelby, dock kvarstår en osäkerhet angående finansieringen av byggnationen. Då Ekotopia endast behöver en mindre del av område B finns
möjlighet till att skapa en kombination av tävlingsbidrag. Utvärderingsgruppen ser gärna att en kombination av Ekotopia och något av Familjeparken, Vattenlandet eller Hågelby Horse Center kommer till.
Utvärderingsgruppen vill fortsätta att diskutera med just dessa fyra tävlingsbidrag om hur en kombination kan komma att förverkligas. Möjligheten att
ytterligare intressent kan tillkomma utesluts inte i fortsatt arbete. I möten
med företrädarna för de fyra tävlingsbidragen framkom det att endast Familjeparken med Hågelby Holding AB har idag en finansiering för sitt koncept. De andra behöver antingen hitta externa finansiärer alternativt bygga
någon form av boende eller motsvarande för att finansiera sina tävlingsbidrag.

31[45]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-03-15, § 74.
Yrkanden

Östen Granberg (SD) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Inger Ros (S) och Gabriel Melki (S)
yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (L) och Robert Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande,
bilaga.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Östen Granbergs (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Yrkande
Kommunstyrelsen 2016-04-11
Ärende 82
Idé-och markanvisningstävling Hågelby- följduppdrag(KS/2016:259)
Sverigedemokraterna har länge varit för en utveckling av Hågelbyområdet. Vi har själva gett
på förslag att Hågelby skall utvecklas till en fornnordisk turistpark. Vi har också sagt att vi
gärna ställer oss bakom förslaget Hågelby Horse Center. Det är också det enda av de
uppräknade förslagen i tjänsteskrivelsen vi kan ställa oss bakom. Vi förstår att den politiska
majoriteten gillar prestigeprojekt, samt att bygga dessa plastparker skulle innebära en ökning
av säsongsarbeten i kommunen. Men vi anser inte att en total exploatering av
Hågelbyområdet är rätt väg att gå. Under de senaste åren har vi kunnat se flera reportage om
plastparker som har gått i konkurs eller haft mycket svårt att hitta finansiering. Vi är oroliga
över att samma sak händer i Hågelby, detta då vi kan läsa i tjänsteskrivelsen att merparten av
dessa projekt har betygen låg-medel när det gäller ”genomförbarhet”.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag till förslaget

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg

Särskilt yttrande
2016-04-11

Ärende 82: Idé- och markanvisningstävling för Hågelby – följduppdrag
Om vi hade haft yrkanderätt så hade vi yrkat att
1. Ordförandeförslaget avslås.
2. Att ett nytt uppdrag för utveckling av Hågelby tas fram i enlighet med vad nedan
anförs.
Motivering
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.
Nu inser vi att det inte i längden 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.
Även de övriga tävlingsbidragen gynnar inte utvecklingen för Botkyrka. På grund av
bristande finansiering riskerar dessa däremot att bli ytterligare en stor belastning för
Botkyrkas plågade skattebetalare. Redan när det gäller ”vinnaren” av denna tävling,
”Ekotopia”, framstår ihåligheten av hela denna markanvisningstävling i klar belysning.
Här är det Skanska som ska bygga, men har inget intresse att vara med att driva
verksamheten. Det finns bara någon slags förhoppning om att det framöver ska uppenbara sig
en hågad finansiär som vill stödja en verksamhet, som redan tidigare har prövats och inte har
varit framgångsrik. Värt att notera är också att WSP, i sitt utlåtande, lägger ”Ekotopias
genomförbarhet på nivån ”Låg”.
Utöver detta så har vi fortfarande ingen trafiklösning i sikte om hur den ökande trafiken ska
kunna klaras med den redan idag överbelastade Hågelbyleden. Alla dessa attraktiva
besöksmål som man tänker sig skulle bara leda till totalkaos på Hågelbyleden. Man väljer

heller inte att redovisa parkeringslösningar på idéskisserna, vilket vi tycker är något
missvisande.
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.

Lars Johansson (L)

Robert Steffens (C)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11

§ 83
Svar på revisionsskrivelse - Sponsringsverksamheten
(KS/2015:471)
Beslut

1. Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14 som kommunstyrelsens yttrande över
revisionsskrivelse – Sponsringsverksamheten.
Sammanfattning

Revisionen har gått igenom sponsringsverksamheten och är i stort sett nöjd
men har några förbättringspunkter som kommunledningsförvaltningen delar.
Sponsringspolicyn kommer att ses över och alla förbättringspunkter
kommer att genomföras. Att komma överens om förutsättningarna för en
avbetalningsplan med Balrog pågår varpå nästa steg är att upprätta en sådan.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-03-14.
Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK Jönsson (M) lämnar
ett särskilt yttrande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2016-04-11
Ärende 83

Revisionsskrivelse – sponsring (KS/2016:122)

När vi använder skattemedel för att stödja idrottsverksamhet är vår syn att de i
huvudsak skall anslås till breddidrott - företrädesvis för barn och unga, i enlighet med
vårt förslag till budget.
Elitsatsningar skall helst inte göras med skattemedel om inte tydliga och särskilda skäl
föreligger. Ett sådant exempel skulle kunna vara om exempelvis handbolls- eller
ishockeylaget (som eventuellt blir uppflyttade i division 1) kan påvisa att ett extra stöd
till en klubb i högre serie eller ett stöd för att bygga ut arenan kan resultera i att fler
lockas till idrotten med hjälp av förebilder och idoler.
Vi ser hellre en inriktning där vi ser över formerna för verksamhetsstödet i sin helhet för
våra olika idrottsföreningar, framför att vi exempelvis skulle utöka sponsringen.
Vi vill inte, som andra kommuner (exempelvis Leksand 1), hamna i situationen att
kommunens skattekollektiv till stora delar bär upp en elitlagssatsning. För då kommer
troligen också den dagen där elitklubbens ekonomi hotas och skattekollektivet får skjuta
till ytterligare medel.
Vi anser heller inte att kommunen skall använda skattemedel där det primära syftet är
att ”sätta kommunen på kartan” – om kommunen gör bra ifrån sig med bra kvalitet i
kommunens verksamheter, positiv utveckling av våra bostadsområden, uppgradering av
det offentliga rummet mm, så kommer kommunen att ”hamna på kartan” helt organiskt.
Från Moderaternas håll är vi fullt införstådda med att detta ärende handlar om en
revisionsrapport men vill ta tillfället i akt att delge vår generella åsikt – att understöd till
elitsatsningar generellt inte i grunden sägas vara en prioriterad kommunal
kärnverksamhet.

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson
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Sid 1 (1)

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 83: Svar på revisionsskrivelse – Sponsringsverksamheten
(KS/2015:471)
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2012 en sponsringspolicy som ska fungera som ett stöd för
medarbetare som arbetar med sponsring, både när det gäller att ge och ta emot och samtidigt vara
en vägledning för externa aktörer som vill sponsra eller bli sponsrad av kommunen. Den
övergripande inriktningen av kommunens sponsring ska syfta till att stärka Botkyrkas varumärke.
Det är mycket viktigt att det sker en uppföljning av sponsringsavtalen samt att det finns ett
system för att mäta nyttan och effekterna av sponsringen till de olika klubbarna och föreningarna.
Det verkar inte rimligt och rättvist att kommunen ska fortsätta att sponsra föreningar som t.ex.
IFK Tumba Handboll och Balrog IK då dessa samtidigt har oreglerade skulder till kommunen.
Det är viktigt att detta kontrolleras löpande för alla sponsrade föreningar och att en
avbetalningsplan i detta fall upprättas snarast. Det är inte heller rättvist att kommunen prioriterar
vissa föreningar såsom t.ex. Balrog IK framför andra, speciellt då klubben inte längre tillhör
eliten.
När det gäller den fastställda utökade budgeten för sponsring för 2015 på 850 tkr så har enligt
rapporten endast 570 tkr fördelats till föreningarna. Vi undrar vad 100 tkr för marknadsföring
innebär samt vad de övriga 180 tkr använts till.
Vi ifrågasätter också om kommunen fortsättningsvis bör sponsra enskilda personer istället för att
satsa på föreningar som har en tydligare präglad och mer permanent koppling till kommunen.

Tumba 2016-04-11
Stefan Dayne (kd)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11

§ 84
Svar på revisionsskrivelse - Policy och riktlinjer mot mutor
och jäv (KS/2015:469)
Beslut

1. Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-02-29 som svar på revisionsskrivelse – Policy och
riktlinjer mot mutor och jäv.
Sammanfattning

Kommunens revisorer har i skrivelse 2015-06-08 efterfrågat kommunstyrelsens syn på granskningsresultatet samt en redovisning av åtgärder som
planeras vidtas utifrån lämnade rekommendationer. Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunen har aktuella och ändamålsenliga
styrande och stödjande dokument mot mutor och jäv. Dokumenten är av god
standard, de är aktuella och i enlighet med gällande lagstiftning. Tillgängligheten till policy och riktlinjer mot mutor och jäv anses god, publicerad på
kommunens webbplats och intranät. Kunskapen om policy och riktlinjer
mot mutor och jäv anses dock inte vara tillräcklig i organisationen, revisorerna pekar även på brister i förhållande till av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer för styrdokument. Med anledning av detta lämnar revisionen ett antal rekommendationer som kommunledningsförvaltningen i stort
stödjer.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över revisionsskrivelsen 201602-29.
Särskilt yttrande

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

Kommunstyrelsen

Ärende 84: Svar på revisionsskrivelse – Policy och riktlinjer mot mutor och
jäv (KS/2015:469)
Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet
och inom kommunen arbetar förtroendevalda och tjänstemän på medborgarnas uppdrag
och i deras intresse. En anställd eller förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin
ställning. Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare – medborgarna.
Det ingår i kommunens ansvar att informera sina anställda och förtroendevalda om de lagar som
gäller och hur de ska tillämpas inom de egna verksamheterna. Det är viktigt att detta görs
fortlöpande då nya medarbetare anställs eller nya fyllnadsval av förtroendevalda sker.
Lagstiftningen måste kompletteras med särskilda riktlinjer för den egna kommunala
verksamheten. Genomförd granskning visar att även om dokumenten gällande mutor och jäv är
tillgängliga, aktuella och ändamålsenliga så brister man i implementeringen och rutinerna för att
delge regelverket till samtliga nämnder och berörda bolagsstyrelser.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Utbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden,
Botkyrka stadsnät, Upplev Botkyrka AB samt Hågelbyparken AB har inte formellt delgetts
information för mutor och jäv trots att det verkställts från kommunen och detta är en
ansvarsfråga för nämnd- och bolagsledning. Det är mycket viktigt att alla medarbetare och
förtroendevalda får ta del av information gällande regelverk på ett överskådligt och konkret sätt
för att förstå dess innebörd i relation till sitt uppdrag.

Tumba 2016-04-11
Stefan Dayne (kd)
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Kommunstyrelsen
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§ 85
Svar på revisionsskrivelse - IT-revision - Aditro och HRM
(KS/2015:696)
Beslut

1. Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-03-14 som svar på revisionsskrivelse – ITrevision, Aditro och HRM.
Sammanfattning

Kommunens revisorer har i skrivelse 2015-10-06 efterfrågat kommunstyrelsens syn på granskningsresultatet samt en redovisning av vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av lämnade rekommendationer.
Granskning av applikationerna Aditro (ekonomisystem) och HRM (lönesystem) har genomförts. Revisionens bedömning är att grundläggande processer och rutiner inom Botkyrka kommun gällande förvaltning av kritiska
applikationer finns. Exempelvis finns det rutiner gällande hantering och
uppföljning av behörigheter. Det har dock konstaterats att flertalet av rutinerna är informella och ej dokumenterade.
Den sammanfattande bedömningen är att den interna kontrollen inte är fullt
tillräcklig och åtgärder behöver vidtas för att korrigera påtalade brister. Rekommendationen från revisionen är fokus på främst:
-

Dokumentation av väsentliga processer och rutiner för applikationer,
Förtydligande av roller och ansvar kopplat till kritiska applikationer och
system,
Dokumentation och rutiner avseende test gällande förändringar i system,
och uppföljning av användare i kritiska system,
Rutiner och processer för loggning och uppföljning av användare i kritiska system.

Observationerna har graderats utifrån bedömd väsentlighet; Hög (H) Kritisk, omedelbar åtgärd, Medium (M) Otillräcklig, bör diskuteras av ledningen och Låg (L) Mindre avvikelse. Granskningen visar ett område med
(H) risknivå, sju stycken med (M) risknivå och fem stycken med (L) risknivå.
Kommunledningsförvaltningen har sammanfattat revisionens granskning,
vilka potentiella risker som påtalade brister kan medföra, samt svar på samtliga 13 observationer.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-03-14.
Särskilt yttrande

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

Kommunstyrelsen

Ärende 85: Svar på revisionsskrivelse – IT – revision – Aditro och HRM
(KS/2015:696)
Ekonomisystemet är basen i administrationen. Löner ska betalas ut, bokslut ska göras, och det
måste fungera på ett fullgott sätt varje dag, dygnet runt.
Granskningen av Aditro ekonomisystem och HRM lönesystem visar att det finns vissa brister
mellan de berörda systemen.
Säkerheten är enormt viktig och det gäller att endast de med rätt behörighet har tillgång till
systemet samtidigt att man har ett system som fungerar och kan lita på. Gränssnittet mellan IT
och verksamheten bör tydliggöras i syfte att öka kunskapen om tjänster hos IT och förståelsen
för vad verksamheten önskar. Exempelvis bör det vara en funktion som förstår kommunens
verksamhet och har mandat att samordna och koordinera projekt.

Tumba 2016-04-11
Stefan Dayne (kd)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen
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§ 86
Svar på revisionsskrivelse - IT-säkerhet i form av internt intrångstest (KS/2015:472)
Beslut

1. Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-03-14 som svar på revisionsskrivelse – ITsäkerhet i form av internt intrångstest. I yttrandet ingår en sekretessbelagd bilaga.
Ärendet

Kommunens revisorer har i skrivelse 2015-06-01 efterfrågat kommunstyrelsens syn på granskningsresultatet samt en redovisning av åtgärder som
planeras vidtas utifrån lämnade rekommendationer. Granskningens sammanfattande bedömning är att kommunen inte uppnår en tillräcklig ITsäkerhet för att minimera risker för obehörigt intrång av en intern aktör. Resultatet av genomfört intrångstest visar vilka effekter brister i processer
kring IT-säkerhet medför. Bristande rutin kring säkerhetskonfiguration, behörighetskontroll och övervakning gör att kommunens interna nätverk inte
når upp till en adekvat IT-säkerhetsnivå, avseende skydd mot obehörigt intrång. Kommunhusets externa konferensrum bedöms dock ha en hög nivå av
skalskydd vilket minskar möjligheten för en extern angripare att nå kommunens interna IT-system. Rekommendationen är att kommunen genomför en
riskanalys samt åtgärdsanalys baserat på i rapporten angivna iakttagelser
och rekommendationer. Fokus bör ligga på att omgående åtgärda de mest
kritiska riskerna för att sedan prioritera resterande iakttagelser. De åtgärder
som genomförs bör revideras och granskas efter införandet för att säkerställa
att effekten av dessa åtgärder uppnås. Detta kan exempelvis göras genom
analys av utförda åtgärder, nya penetrationstester eller manuella kontroller.
Kommunen bör även genomföra ett penetrationstest av sitt externa nätverk.
Hotbilden som illustreras är en extern hacker som utan kunskap om kommunens IT-miljö, kartlägger organisationens närvaro på internet. Fokus är
att bryta sig in i intressanta system exponerade på internet, med slutgiltigt
mål att ta sig in i kommunens interna nätverk.
Mot bakgrund av tekniska detaljer i rapporten och rekommendationen från
PwC har resultatet av granskningen sekretessbelagts, med stöd av sekretesslagen 2009:400, kapitel 18, § 8. I kommunledningsförvaltningens yttrande
2016-03-14 ingår en sekretessbelagd bilaga med redogörelse om genomförda åtgärder.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-03-14.
Särskilt yttrande

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

Kommunstyrelsen

Ärende 86: Svar på revisionsskrivelse – IT-säkerhet i form av internt
intrångstest (KS/2015:472)
Kommuner och myndigheter blir mer och mer beroende av att IT-lösningarna fungerar då allting
idag lagras och hanteras digitalt. Ny teknik innebär nya möjligheter, men också nya risker.
Kommunens invånare måste alltid känna sig övertygade om att kommunen hanterar information
om dem på ett korrekt sätt. Det handlar om personuppgifter och sekretessbelagda dokument som
måste skyddas och som inte får läcka ut till obehöriga personer. IT-skyddet ska uppfylla
kommunens krav på ansvar, sekretess, tillgänglighet, kvalitet och spårbarhet.
Granskningens sammanfattade bedömning är att Botkyrka kommun inte uppnår en tillräcklig ITsäkerhet för att minimera risker för obehörigt intrång. Genom bristande rutiner kring
säkerhetskonfiguration, behörighetskontroll och övervakning når kommunens interna nätverk
inte upp till en adekvat IT-säkerhetsnivå avseende skydd mot obehörigt intrång av en intern
aktör. Anställda som har tillträde till kommunens informationstillgångar kan åstadkomma skada –
av misstag eller med uppsåt. En kontinuerlig samordnad granskning av användarbehörigheterna
bör ske inom respektive verksamhet. Användarrättigheterna bör spegla det faktiska behovet av
tillgång till kommunens nätverk i förhållande till respektive arbetsuppgift för att minska risken för
otillbörlig användning.
Kommunen rekommenderas i rapporten att genomföra ett penetrationstest av sitt externa
nätverk. Med detta test som bakgrund är det viktigt att IT-säkerheten är tillräckligt hög för att
bemöta aktuell hotbild av en extern angripare, att kommunen har hög kunskap om IT-säkerhet
och att det finns rutiner för att hantera säkerhetsincidenter och förändringar i IT-miljön så att
inga säkerhetsluckor uppstår.
Att upprätthålla en hög IT-säkerhet förutsätter att det finns en uppdaterad IT-policy som är
implementerad i hela organisationen och att anställda i kommunen som berörs av IT är utbildade,
medvetna om risker och har kunskaper om lagar, policy och riktlinjer inom området. Det är
mycket viktigt att det finns ett strukturerat arbetssätt och en tydlig ansvarsfördelning gällande
kontinuerlig kontroll av säkerheten, åtgärdsanalyser och uppföljning av vilket resultat som
åtgärderna lett till.

Tumba 2016-04-11
Stefan Dayne (kd)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen
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§ 87
Hantering av nämndinitiativ (KS/2016:77)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att ej bereda ärendet.
Reservation

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

Jimmy Baker (M) har vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-02-01, §
36, lämnat ett nämndinitiativ: Hallunda centrum. Jimmy Baker föreslår i
nämndinitiativet att kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta en dialog med Hallunda butikscentrums konkursförvaltare, med syftet
att klargöra möjligheterna till en snar försäljning av Hallunda butikscentrum
– och vad Botkyrka kommun skulle kunna bidra med i samarbete med konkursförvaltaren för att en sådan situation skulle kunna uppstå.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen har som ambition att alla våra kommundelar ska växa och vara en del i den gröna levande staden. Stadsdelarna utvecklas på olika vis med olika karaktär. På så vis får vi en kontrastrik kommun.
Stadsdelarna Hallunda och Norsborg är några av de större stadsdelarna i
kommunen med en stor befolkning. Kommunledningen har lagt uppdrag om
att ta fram ett utvecklingsprogram för dessa stadsdelar. Utvecklingsprogrammet ska ta tag i områdenas utmaningar samtidigt som de ska bygga på
styrkorna i området, allt för en bra utveckling framåt.
Vad gäller Hallunda centrum behövs en utveckling. Alla centrum är viktiga
för ett områdes utveckling och välmående. Kommunledningen och kommunen har kontinuerliga dialoger med centrumet om utvecklingen av området
och centrumets roll.
Att kommunen ska lägga sig i en försäljning känns dock inte relevant.
Istället sker en fortsatt dialog med centrumet om arbetet för att utveckla
Hallunda som plats.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till nämndinitiativet, bilaga.
Särskilt yttrande

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

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2016-04-11
Ärende 87

Hantering av nämndinitiativ – Hallunda centrum (KS/2016:77)

Detta handlar om att den styrande majoriteten bör se till frågan som en del av en större
helhet. Utvecklingen i Norsborg och Hallunda går enligt flera rapporter åt fel håll. Ett
fungerande och attraktivt centrum, med en mix av privata och offentliga aktörer behövs.
Hallunda centrum saknar sedan en längre tid ett betalningsstarkt kundunderlag som
efterfrågar det utbud av varor och tjänster som nuvarande butiker erbjuder. Butiksägare
är i flera fall nära konkurs eller skuldsatta och andra överväger försäljning av sin
verksamhet. Stora butiksytor och vissa kontorslokaler står outhyrda.
Konkursförvaltaren visar, av naturliga skäl, ett begränsat intresse för att utveckla
centrum så att det kan få en positiv inverkan på närområdet.
För att mildra konsekvenserna av den negativa ekonomiska utveckling som drabbat
butikscentrumet Hallunda, och som därmed negativt påverkar attraktiviteten hos
Hallunda och Norsborg som bostadsområden, så har vi velat väcka detta nämndinitiativ
för att kommunen på allvar ska ta tag i problemen för Hallunda centrum. Vi behöver få
in en seriös aktör som också är beredd att ta ett socialt ansvar, som t.ex. Mitt Alby har
gjort på Albyberget.
Det handlar om att kommunledningsförvaltningen ska ges i uppdrag att upprätta en
dialog med Hallunda butikscentrums konkursförvaltare med syftet att klargöra
möjligheterna till en snar försäljning av Hallunda butikscentrum – och vad Botkyrka
kommun skulle kunna bidra med för att en sådan situation skulle kunna uppstå.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

ärendet ska beredas.

Jimmy Baker (M)

Instämmer i yrkandet såsom ett särskilt yttrande
Lars Johansson (L)

Sid 1 (1)
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§ 88
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 2016-09-04) 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
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,

39[45]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-11

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

ekonomisassistent

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 ändringar är gjorda sedan tidigare beslut 2016-02-01:

Jörgen Skagerdahl har slutat sin tjänstgöring som förvaltningschef för tekniska förvaltningen. Åsa Engwall tjänstgör som tf förvaltningschef för tekniska förvaltningen till och med 2016-09-04.
Ekonom Bodil Sundström och redovisningscontroller Fredrik Celion har tagits bort. Redovisningscontroller Johan Dykhoff har lagts till.
Ändringar är gjorda under punkterna 2 och 6.
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§ 89
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2016:25)
Beslut

1.

Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen och beslutar om följande fyllnadsval:

FOLKHÄLSOKOMMITTÉN t o m 2018-10-15
Ledamot efter Marit Strand Pettersen (V)
Monica Brundin (V)
2.

Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:

KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Yrsa Sporre Rasmussen (V)
DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Carina Olsen (S)
Ärendet

Kommunstyrelsen har tidigare bordlagt följande fyllnadsval:
Ledamot efter Marit Strand Pettersen (V) i folkhälsokommittén.
Ersättare efter Yrsa Sporre Rasmussen (V) i klimat- och planeringsberedningen.
Följande avsägelse har inkommit:

Carina Olsen (S), ersättare i demokratiberedningen
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§ 90
Anmälningsärenden (KS/2015:15, KS/2015:355,
KS/2016:136, KS/2016:174, KS/2016:223, KS/2016:254,
KS/2016:40, KS/2016:87)
Beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 29 februari 2016, dnr KS/2016:87.
Revisionsrapport – Uppföljande granskning av föreningsstöd, dnr
KS/2016:174.
Protokoll från styrelsemöte AB Vårljus 2015-10-14 och extra styrelsemöte
2015-11-24, dnr KS/2015:355.
Protokoll från styrelsemöte AB Vårljus 2016-02-17, dnr KS/2016:254.
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2016-03-17, dnr
KS/2016:223.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2016-03-18, dnr
KS/2016:136.
Minnesanteckningar från folkhälsokommittén 2016-02-08, dnr KS/2015:15.
Protokoll från demokratiberedningen 2016-03-11.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2016-03-16.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2016-04-06, dnr
KS/2016:40.
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§ 91
Delegationsärenden (KS/2015:741, KS/2016:145,
KS/2016:176, KS/2016:182, KS/2016:184, KS/2016:192,
KS/2016:199, KS/2016:205, KS/2016:218, KS/2016:219,
KS/2016:46, KS/2016:88)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Reservation

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot avslag på eget lagt ändringsyrkande.
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 2016-02-01—2016-02-29, dnr KS/2016:88.
Kommunstyrelsens presidium

Förnyat anställningsvillkor för kommundirektör från och med 2016-01-01
(beslut 2015-12-18, dnr KS/2015:741.
Kommunstyrelsens ordförande

Ansökan till Kulturdepartementet om bidrag till utveckling av kommunal
verksamhet för romsk inkludering
(beslut 2016-03-11, dnr KS/2016:145).
Årsstämma – SRV återvinning AB
(beslut 2016-03-11, dnr KS/2016:182).
Upphandling – Direktupphandling av modulhus för nyanlända
(beslut 2016-03-17, dnr KS/2016:176).
Antagande av leverantör för modulhus för nyanlända
(beslut 2016-03-22, dnr KS/2016:176).
Beslut om bisyssla: kommundirektören
(beslut 2016-03-21, dnr KS/2016:218).
Beslut om bisyssla: biträdande förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen
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(beslut 2016-03-21, dnr KS/2016:218).
Årsstämma – Botkyrka Stadsnät AB 2016 – val av ombud
(beslut 2016-03-22, dnr KS/2016:192).
Avsiktsförklaring 2016-2017: Resurscenter för demokrati- och delaktighetsfrågor i Antidiskrimineringsbyråns lokal i Alby, Botkyrka
(beslut 2016-03-23, dnr KS/2016:184).
Förordnande av tjänsteförrättande kommundirektör
2016-04-05—2016-04-05
(beslut 2016-04-04, dnr KS/2016:46).
Tyresåns vattenvårdsförbund förbundsmöte 2016 – val av ombud
(beslut 2016-04-04, dnr KS/2016:205).
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Årsstämma – SRF, Stockholmsregionens Försäkring AB
(beslut 2016-03-29, dnr KS/2016:199).
Tjänsteförrättande kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen 2016-03-21—2016-04-01
(beslut 2016-03-21, dnr KS/2016:46).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för utbildningsförvaltningen 2016-03-29—2016-04-01
(beslut 2016-03-21, dnr KS/2016:46).
Beslut om bisyssla: förvaltningschefen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
(beslut 2016-03-21, dnr KS/2016:218).
Beslut om bisyssla: förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen
(beslut 2016-03-21, dnr KS/2016:218).
Tidsbegränsad anställning: tillförordnad förvaltningschef för tekniska förvaltningen 2016-04-05—2016-04-18 på halvtid och
2016-04-19—2016-09-04 på heltid
(beslut 2016-03-31, dnr KS/2016:219)
Biträdande förvaltningschefen

Förordnande av tjänsteförrättande biträdande förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen 2016-04-08 samt 2016-06-08—2016-06-10
(beslut 2016-03-08, dnr KS/2016:46).
Tidsbegränsad anställning: utredare på samordnings- & stödavdelningen,
heltid under perioden 2016-03-14—2016-06-10
(beslut 2016-03-10, dnr KS/2016:219)
Ekonomichefen

Förordnande av tjänsteförrättande ekonomichef 2016-03-28—2016-04-03
(beslut 2016-03-17, dnr KS/2016:46).
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Tf kanslichefen

Förordnande av tjänsteförrättande kanslichef 2016-03-28—2016-04-03
(beslut 2016-03-17, dnr KS/2016:46).
HR-chefen

Förordnande av tjänsteförrättande HR-chef 2016-03-25—2016-04-03
(beslut 2016-03-24, dnr KS/2016:46).
Yrkande

Jimmy Baker (M) lämnar ett ändringsyrkande avseende delegationsbeslut
(KS/2016:176) Direktupphandling av modulhus för nyanlända, bilaga.
Särskilt yttrande

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

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M)
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ordförandeförslaget.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-18.10
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

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

X
X
X
X
X
X

Aslan Robert från 17.40
Alan Arzu från 17.30
X
X

Lundgren Stina (M)
Sherif Yosra Yasmin (MP)

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

Till 16.50

Datum: 2016-04-11, bilaga
ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

NEJ

