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Plats och tid

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

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Mattias Jansson (kommundirektör), Niclas Johansson (ekonomichef), Marica Nordwall (kommunikationschef), Carl Widercrantz,
Elisabeth Biström (politiska sekreterare), Sara Hultqvist (kommunsekreterare).
Emanuel Ksiazkiewicz (S), Stefan Dayne (KD)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset, plan 4, 2016-02-05

Sekreterare

Paragrafer

24 - 36

Erika Rönnestig

Ordförande

Ebba Östlin (S)

Justerare

Emanuel Ksiazkiewicz (S)

Stefan Dayne (KD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-02-01

Anslaget den

Nedtas den

2016-02-05

2016-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Erika Rönnestig
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§ 24
Detaljplan för Lugnet 26 (KS/2016:19)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Lugnet 26.
Sammanfattning

I mars 2014 gav kommunstyrelsen i uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden
att ta fram ett förslag till detaljplan.
Därefter har samhällsbyggnadsnämnden gett tre uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen:
1. April 2014: upprätta ett förslag till detaljplan
2. Mars 2015: gå ut på samråd med föreslagen detaljplan
3. September 2015: dela upp detaljplanen i två delar och att gå ut på
granskning med den ena delen, för Lugnet 26.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder. Området regleras
idag av en detaljplan från 1971. Enligt den detaljplanen kan Lugnet 26
endast användas för handel. Detaljplanen belastar inte den kommunala ekonomin. Planområdet ligger i kvarteret Lugnet, i norra Norsborg. Under samrådet inkom inga synpunkter på den föreslagna byggrätten för Lugnet 26.
Enligt planavtal ska detaljplan för Lugnet 26 vara antagen under det andra
eller det tredje kvartalet 2015. Denna tidplan är förskjuten, bland annat beroende på utredningsarbete kring flytt av närliggande återvinningsstation.
För att undvika ytterligare förseningar delades detaljplanen upp i två delar
inför granskningen; en för fastigheten Lugnet 26 och en för Lugnet 27. Utbyggnad av Lugnet 26 förutsätter inte omlokalisering av återvinningsstationen.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-08, § 410.
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§ 25
Markförfrågningar från föreningar och samfund
(KS/2014:651)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
direktanvisa mark till föreningar och samfund, med markförsäljning
eller tomträttsupplåtelse.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag om att göra en kompletterande
inventering av behovet av och tillgången på lättillgängliga möteslokaler. De
ska också utarbeta övergripande riktlinjer för kommunens åtagande och ambitioner för mötesplatser. Kommunstyrelseberedningen utvidgade uppdraget
2014-11-18 till att gälla riktlinjer för markförfrågningar från föreningar och
samfund. Uppdraget skulle hanteras tillsammans med kommunledningsförvaltningen. Samtidigt fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att kartlägga de föreningar som hittills efterfrågat mark eller lokaler i kommunen
och söka lämpliga markområden för dem.
Efter en grov utredning har kommunledningsförvaltningen hittat tio platser
att utreda vidare. Dessa är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kärsby IP, Norsborg
Syd, sydväst om Kärsby IP, Norsborg
Två platser intill Hallunda gård, Hallunda
Tre källors väg, Eriksberg
Gula villan med omnejd, Alby
”Entrén” till Gula villan, Alby
Nära Subtopia, Alby
Alhagsvägen 97, Alby
Fastighet Posthagen 1, Fittja
Fastighet Fittjaskolan 1, Stökhagsvägen, Fittja

Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-12-16, § 49.
Yrkanden

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

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) och Kia
Hjeltes (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2016-02-01
Ärende 25

Markförfrågningar från föreningar och samfund (KS/2014/651)

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

avslå ordförandeförslaget.

Jimmy Baker

Kia Hjelte

Sid 1 (1)
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§ 26
Svar på motion: Projekt med hemtagningsteam "Trygg
hemgång" (M) (KS/2015:432)
Beslut

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

Samtliga ledamöter för (M) och Anders Thorén (TUP) reserverar sig mot
beslutet.
Protokollsanteckning

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

Kia Hjelte (M) och Carl Baker (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28, § 92, lämnat en motion: Projekt med hemtagningsteam
”Trygg hemgång”. Motionärerna föreslår att vård- och omsorgsnämnden får
i uppdrag att undersöka möjligheterna att starta ett hemtagningsteamprojekt
i Botkyrka. Anledningen till detta är den oro som bland annat äldre känner
för att komma hem eller till ett korttidsboende, efter en sjukhusvistelse. Som
fungerande exempel nämns Ronneby kommun där ett ”trygghetsteam/stödteam” införts, med syfte att stärka personens egna resurser samt ta
fram en plan för hemtjänsten för att rätt insatser ges på rätt nivå. Södertälje
och Sundbyberg kommun planerar för liknande insats. Motionärerna menar
att målet med ett hemtagningsteam är att öka tryggheten för den enskilde,
minska återinläggningarna på sjukhus och skapa bättre möjligheter för den
enskilde att kunna bo kvar hemma längre.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2015-10-12, § 72.
Motivering

Botkyrkas vård och omsorg är i ständigt arbete med att höja kvalitén för
våra invånare. En av de delarna handlar om att skapa insatser som ökar
tryggheten för brukarna för att minska återinskrivning till slutenvården. De
snabba flöden som idag sker mellan landsting, primärvård och kommun
ökar behoven av samverkan mellan dessa. Vid utskrivning är risken hög för
att bli sjuk igen, det är här insatser behövs för att man ska få en trygg utskrivning och slippa återinskrivning.
Det är den rödgröna majoritetens mål att öka kvalitén och tryggheten för
våra brukare. Regeringen har i sin budget samma mål och lägger riktade
statsbidrag för att kunna anställa mer personal inom vård och omsorg.
Denna satsning kommer vi bland annat använda för att säkra en trygg hem-
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gång för våra brukare. Det är inte bara positivt för individen utan för omsorgen i stort. Individen får en större kontinuitet och utsätts för mindre risk
för återinskrivning. Samtidigt får omsorgen och landstinget en bättre överblick för medborgarens behov och kan sätta in insatser direkt.
Vård- och omsorgsnämnden tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen har sedan 2014 undersökt möjligheten att få till stånd ett samarbete
mellan kommun och landsting för att säkerställa en trygg hemgång för våra
medborgare när de skrivs ut från sjukhus. Delar av förvaltningsledningen
har studerat hur andra kommuner och landsting samverkar inom frågan och
har till exempel besökt Ronneby, som är ett exempel på där det fungerat
väldigt väl. Utifrån det arbetet fattade vård- och omsorgsnämnden beslut
under 2015 om att tillsätta ett projekt för “trygg hemgång” där kommunen
bjuder in landstinget till samverkan. Eftersom det arbetet redan är på väg att
starta upp, menar vi att motionen ska anses besvarad.
Yrkanden

Kia Hjelte (M) och Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen.
Ebba Östlin (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Kia Hjeltes (M) och Anders
Thoréns (TUP) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 27
Svar på motion: Tillgång till gratis wifi på gator, torg och
parker i kommunen (L) (KS/2014:471)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en
förstudie med syfte att undersöka möjligheten och konsekvenser av att
erbjuda gratis wifi på allmän plats i kommunen. Uppdraget ska återrapporteras senast 2016-06-30.
Reservation

Anders Thorén (TUP) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning

Lars Johansson (L) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
bifall till ordförandeförslaget.
Robert Steffens (C) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
avslag på motionen.
Ärendet

Lars Johansson (L) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25,
§ 151, lämnat en motion: Tillgång till gratis wifi på gator, torg och parker i
kommunen. Med anledning av IT-samhällets ökade betydelse och tillkommande krav föreslår motionären att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna till gratis wifi på gator, torg och i parker i Botkyrka
kommun. Traditionella mötesplatser behövs, men även nya mötesplatser
som exempelvis internet. Flera kommuner har svarat upp med gratis trådlös
IT-uppkoppling i offentliga miljöer.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-10-20.
Motivering

Kommunledningen håller med motionären om att mötesplatser, såväl traditionella som nya, är nödvändiga för ett hållbart samhälle. Den teknologiska
utvecklingen går i rasandet fart och Botkyrka är duktiga på att hänga med.
Ett exempel är digitaliseringsarbetet i våra skolor.
Tillgången till internet anses allt mer självklart i vår vardag. Att ha tillgång
till wifi på offentliga platser inom Botkyrka kommun skulle helt klart vara
en bra service till våra medborgare. Därför önskar kommunledningen, så
som motionären, att utreda möjligheten till att ha gratis wifi på offentliga
platser i Botkyrka kommun.
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Yrkanden

Anders Thorén (TUP) yrkar avslag på motionen.
Ebba Östlin (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Anders Thoréns (TUP) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 28
Svar på motion: Lägg ned konsthallen (M) (KS/2015:434)
Beslut

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

Samtliga ledamöter för (M) och Östen Granberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet

Jimmy Baker (M), Stina Lundgren (M) och Ufuk Sen (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28, § 92, lämnat en motion: Lägg ned
konsthallen. Motionärerna anser att kommunens finansiering av upplevelsenäringen i större omfattning bör finansieras av investerare, sponsorer och intäkter via försäljning av biljetter, då dessa näringar bör kunna stå på egna
ben. Motionärerna är skeptiska till att skattemedel används till verksamheter
som endast kommer få personer till godo och ligger utanför ”välfärdens
kärna”. Konsthallen uppehåller sig i dyra lokaler med en kostnad som överstiger vad som anses rimligt i förhållande till nyttjandegraden bland Botkyrkaborna. En kommunal konsthall anses inte ingå i de grundläggande
kommunala välfärdsåtagandena. Prioriteringar framöver bör istället vara
fungerande skolor, fastighetsunderhållet och äldreomsorgen. Med anledning
av detta föreslås kultur- och fritidsnämnen få i uppdrag att ta fram en plan
för hur konsthallen ska kunna avvecklas.
Kultur- och fritidsnämnen har behandlat ärendet 2015-11-02, § 92.
Motivering

Botkyrka ska vara en kontrastrik plats, full av liv och rörelse och en plats
man kan vara stolt över. Möjligheten att, i sin vardag, få utöva och uppleva
kultur är inte bara bra för individen utan skapar också en levande stad där
människor möts och skapar band. I Botkyrka ska vi ha, och har, aktiva medborgare som är med och skapar platsen Botkyrka. För att det fortsatt ska
vara verklighet behövs många olika mötesplatser och verktyg för påverkan
och skapande, där konsthallen är en sådan.
Botkyrka konsthall är en del i att skapa ett levande Botkyrka med aktiva
människor. Utöver att vara just en konsthall är det en mötesplats där medborgare möts och skapar band. På konsthallen ordnas lovverksamhet, konstkollo och samtal med konstnärer. Konsthallen jobbar tillsammans med förskolan och skolan för att Botkyrkas barn och unga både ska få skapa själva
och ta del av konst och kultur. Konsthallen möjliggör för våra medborgare
att både uppleva och utföra konst samtidigt som man får hantera aktuella
samhällsämnen och även vara med och utveckla det offentliga rummet i
våra stadsdelar.
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Konsthallen är i mångt och mycket ekonomiskt självgående då verksamheten själv är duktiga på att söka medel från fonder och söka stipendier. Det
är den rödgröna majoritetens övertygelse att konsthallen kommer med mervärden som skapar ett bättre Botkyrka och ska därför vara kvar.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen och avslag på ordförandeförslaget.
Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) och Östen
Granbergs (SD) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 29
Svar på motion: Avsluta Residence Botkyrka (M)
(KS/2015:436)
Beslut

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

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet

Jimmy Baker (M) och Ufuk Sen (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28, § 92, lämnat en motion: Avsluta Residence Botkyrka.
Motionärerna anser att Botkyrka kommuns finansiering av upplevelsenäringen i högre utsträckning bör komma från exempelvis investerare, sponsorer och intäkter via försäljning av biljetter. Verksamheter som Konsthallen, Residence Botkyrka och Drömdeg anser motionärerna bör prioriteras
bort för att upprätthålla den grundläggande välfärden och minimera risken
för att kommunalskatten höjs. Fungerande skolor, fastighetsunderhållet liksom äldreomsorgen bör prioriteras istället för exempelvis Residence Botkyrka. Med anledning av det föreslår motionärerna att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att avveckla Residence Botkyrka.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-11-02, § 93.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Genom sitt internationella
residensprogram har Botkyrka konsthall skapat utrymme för konstnärliga
och kulturella utbyten mellan konstnärer, civilsamhället i Fittja och en
publik från hela Stockholm. Besökande konstnärer har uppdrag att arbeta
med konst i det offentliga rummet, i och tillsammans med lokalsamhället,
individer och civilsamhället. Miljonprogrammets framtid liksom konstens
roll i samhällsplaneringen engagerar aktörer lokalt, liksom externa finansiärer nationellt och internationellt.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Östen Granberg (SD) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelse beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 30
Internkontrollplan 2016, kommunstyrelsens övergripande
ansvar (KS/2015:849)
Beslut

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

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvariga fel och skador.
Nämnderna ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för att utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för
uppföljning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till
att det finns en god intern kontroll.
Kommunledningsförvaltningen har för 2016 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Som grund för internkontrollplanen har en risk- och väsentlighetsanalys gjorts, vilken ligger till grund för vilka områden/rutiner/processer
som ska granskas särskilt under 2016.
Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en
del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Jämfört med 2015års plan har fem
nya kontrollmoment lagts till i 2016års internkontrollplan. Ett antal kontrollmoment har tagits bort, vilket till stor del beror på att det finns säkerställda rutiner som bedöms fungera, men också på att några av kontrollmomenten och kontrollmetoderna inte gett förväntad information, till exempel
har flera kontrollmoment granskat samma sak.
I likhet med 2015 års internkontrollplan har vi gjort bedömningen att några
av våra övergripande kontrollmoment bättre kan granskas av förvaltningarna/nämnderna. Därför kommer kommunledningsförvaltningen att föreslå att
respektive förvaltning föreslår sin nämnd att de tar in sex av kommunstyrelsens 19 kontrollmoment i sina interna kontrollplaner. De kontrollmoment
som avses framgår av internkontrollplanen och har nummer 4, 5, 6, 7, 8 och
15. Föreslagna kontroller är kontroller utöver nämndernas egna risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment.
Till skillnad från tidigare år, då förvaltningarna informerats om resultatet av
kommunledningsförvaltningens granskning efter det att de egna granskningarna behandlats av nämnden, kommer årets granskning som utförs av kommunledningsförvaltningen att överlämnas till berörd förvaltning senast den
31 augusti. Respektive förvaltning ska tillsammans med egen granskning
arbeta in också detta resultat i sin rapport till nämnden. Nämnderna ska som
tidigare lämna sina rapporter till kommunstyrelsen senast i början av november. Återrapport till kommunstyrelsen kommer som tidigare ske till
sammanträdet i januari 2017.
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Den förändrade rapporteringsordningen medför behov av att ändra i reglemente för intern kontroll. Kommunledningsförvaltningens förslag till ändring i reglementet kommer att lämnas till kommunstyrelsen under våren.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-01-11.
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§ 31
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 förvaltningschef för tekniska förvaltningen Jörgen Skagerdahl 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, bankgiro och bankkonton:
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kommundirektör

Mattias Jansson

ekonomichef/tf kanslichef

Niclas Johansson

finansansvarig internbanken

Mattias Rensfeldt

ekonomikonsult

Susanna Brenander

ekonom

Bodil Sundström

redovisningschef

Karin Wallqvist

redovisningsekonom

Jeanette Sätterqvist

ekonomikonsult

Irina Järvinen

ekonomiassistent

Britt-Marie Hallberg

ekonomiassistent

Ildiko Kozak

redovisningsekonom

Camilla Engström

ekonomisassistent

Suzana Milosavljevic

redovisningscontroller

Fredrik Celion

ekonomiassistent

Marie Björklund

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 2016-01-11:

Oscar Arnell har slutat sin tjänstgöring som kanslichef. Fram till att en ny
kanslichef tillträder kommer nuvarande ekonomichefen Niclas Johansson
tjänstgöra både som ekonomichef och tf kanslichef. Ändringar är gjorda
under punkterna 1, 2, 3 och 6.
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§ 32
Anmälningsärenden (KS/2016:49, KS/2016:40, KS/2015:413,
KS/2015:137)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 december 2015, dnr KS/2015:137.
Information gällande kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens
verksamhetsplan och internbudget 2016, dnr KS/2016:49.
Protokoll från arbets- och näringslivsberedningen 2015-04-13, 2015-05-25,
2015-09-14 och 2015-11-09, dnr KS/2015:413.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2016-01-27, dnr
KS/2016:40.
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§ 33
Delegationsärenden (KS/2016:46, KS/2015:138)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

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

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för
perioden 2015-12-01—2015-12-31, dnr KS/2015:138.
Kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande kommundirektör
2016-01-18—2016-01-22
(beslut 2016-01-17, dnr KS/2016:46).
Förordnande av tjänsteförrättande kommundirektörer
2016-03-21—2016-03-29 och 2016-03-30—2016-04-04
(beslut 2016-01-28, dnr KS/2016:46).
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§ 34
Svar på remiss - Mål och myndighet – en effektiv styrning
av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) (KS/2015:780)
Beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar yttrande daterat 2016-01-14 som remissvar på jämställdhetsutredningens betänkande ”Mål och myndighet –
en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken” (SOU 2015:86).
Reservation

Östen Granberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

Botkyrka kommun lämnar följande synpunkter på jämställdhetsutredningens
förslag när det gäller mål och styrning av jämställdhetspolitiken.
Vi välkomnar ”Jämställd Utbildning” och ”Jämställd hälsa, vård och omsorg” som nya delmål för jämställdhetspolitiken. Jämställdhet är av stor vikt
för en god och jämlik hälsa i befolkningen och det finns starka kopplingar
mellan hälsa och övriga delmål. Hälsa är både en konsekvens av de övriga
delmålen och en förutsättning för de övriga delmålen; utan en god hälsosituation är det svårare att exempelvis få makt och inflytande och ha en god
ekonomisk försörjning. Ett annat exempel rör maskulinitetsnormer som i
hög grad utgör ett hinder i arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. En utveckling av det preventiva folkhälsoarbetet med fokus på detta
skulle kunna bidra till att komma åt våldets ursprung
I översynen av de jämställdhetspolitiska målen, saknar vi dock ett delmål
för jämställd medborgarservice för att tydliggöra målsättningen om lika
goda resultat och kvalitet oavsett kön inom all offentligt finansierad verksamhet.
Vi ser också positivt på att utredningen uppmärksammar att jämställdhetspolitiken behöver ta fasta på de klyftor och skillnader som finns mellan
olika grupper av kvinnor och män, exempelvis socioekonomiska faktorer
och andra maktrelationer som funktionshinder, sexuell läggning, ålder och
etnisk tillhörighet.
Vi välkomnar också ett tydliggörande av de statliga myndigheternas ansvar
för att verka för de jämställdhetspolitiska målen i enlighet med utredningens
förslag. Ett resultat av detta bör bli en statlig verksamhet med ett tydligt och
konsekvent jämställdhetsperspektiv, vilket i förlängningen kommer att resultera i bättre stöd bland annat till den kommunala sektorn. Ett exempel på
det kan vara utbildningsområdet där en jämställdhetsintegrerad verksamhet
på Skolverket, skulle innebära att dess stöd till skolutveckling skulle ha ett
genomgående jämställdhetsperspektiv, vilket i sin tur skulle bidra till ökad
kvalitet inom förskola och skola.
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Vi ställer oss också bakom förslaget att från och med 1 juli 2017 inrätta en
statlig jämställdhetsmyndighet med ansvar för uppföljning, samordning och
stöd till genomförandet av jämställdhetspolitiken till myndigheter, kommuner, landsting och regioner. Frågan om en jämställdhetsmyndighet har diskuterats sedan 1990-talet och flera tidigare utredningar har också kommit till
slutsatsen att inrättandet av en myndighet är vad som behövs för att effektivisera jämställdhetspolitiken. Vi delar jämställdhetsutredningens bild att en
myndighet på motsvarande sätt som inom andra jämförbara politikområden
behövs för att uppnå en långsiktig och sammanhållen styrning med förutsättningar för bättre resultatuppföljning. Det är angeläget bland annat för att
komma till rätta med den fragmentisering och de adhoc-insatser som i alltför
hög grad präglat jämställdhetspolitiken.
Botkyrka kommun vill i detta sammanhang passa på att lyfta fram Flemingsberg i Huddinge kommun som en lämplig lokaliseringsort för myndigheten. I det mångkulturella Flemingsberg, knappt 20 minuter med pendeltåg från Stockholms central, växer en regional kärna fram med utrymme
för 20 000 nya arbetsplatser och fokus bland annat på högre utbildning,
forskning och rättsväsende. Här finns bland annat Södertörns högskola, Karolinska institutet, Polishögskolan och Röda korsets högskola. I det närbelägna Fittja finns också Mångkulturellt centrum som bland annat arbetar
med att utveckla analyser och arbetssätt med intersektionellt perspektiv. Vidare har Flemingsberg mycket goda kommunikationer, såväl med Stockholms centrum, som regionen och övriga landet.
Vi ställer oss också bakom de föreslagna förtydligandena i länsstyrelseinstruktionen omfattande länsstyrelsernas roll i att samordna, stödja och följa
upp det regionala arbetet för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen, samt
att den särskilda regleringen av att det ska finnas en särskilt sakkunnig för
jämställdhet på länsstyrelserna tas bort. Länsstyrelserna, och då inte minst
de särskilt sakkunniga, har genom åren utgjort ett gott stöd till kommunernas jämställdhetsarbete. Som utredningen påpekar är dock jämställdhet en
angelägenhet för hela länsstyrelsen och det viktiga är att myndigheten inom
relevanta områden har den kompetens som krävs för att genomföra jämställdhetsuppdraget. För att säkerställa att länsstyrelserna efterlever instruktionen vill vi dock trycka på vikten av en tydlig årlig uppföljning.
Yrkanden

Östen Granberg (SD) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Jimmy Baker (M) yrkar avslag på Östen Granbergs (SD) avslagsyrkande.
Mats Einarsson (V), Anders Thorén (TUP), Jimmy Baker (M) och Stefan
Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Östen Granbergs (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Yrkande
Kommunstyrelsen 2016-02-01
Ärende 34 Svar på remiss: Mål och myndighet- en effektiv styrning av
jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) (KS/2015:780)
Sverigedemokraterna är för jämställdhet för alla människor, oavsett ursprung eller kön. Men
vi kan inte ställa oss bakom förslaget att finansiera en myndighet som hantera dessa frågor.
Det går helt enkelt inte institutionalisera bort alla obekväma frågor. Sverigedemokraterna
arbetar för ett Sverige där det är en självklarhet att män och kvinnor har samma värde och
rättigheter. Ett Sverige där staten inte försöker styra över mäns och kvinnors könsidentitet och
livsval utan istället försöker stötta medborgarna i de val de gjort och i den situation där de
befinner sig. Ett Sverige där både män och kvinnor känner sig fria, trygga och respekterade.
Vi anser inte att fler byråkrater är rätt väg att gå.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi :
Att kommunstyrelsen avslår förslaget

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg
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§ 35
Val av ombud till Södertörns Energi AB:s extra bolagsstämma (KS/2016:67)
Beslut

1. Kommunstyrelsen utser Inga-Lill Strömqvist (S) som ombud på Södertörns Energi AB:s extra bolagsstämma per capsulam 2016-02-12.
2. Kommunstyrelsen beslutar att som ombudsinstruktion ge Inga-Lill
Strömqvist i uppdrag att rösta i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.
Ärendet

Med anledning av att Katarina Berggren (S) har avsagt sig sitt uppdrag som
styrelseledamot tillika styrelseordförande i Södertörns Energi AB, ska en ny
ordförande väljas vilket enligt bolagsordningen ska göras på bolagsstämma.
Av den anledningen hålls en extra bolagsstämma per capsulam 2016-02-12.
Ebba Östlin (S) föreslås som ny ordförande.
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§ 36
Anmälan av nämndinitiaitv från (M) - Hallunda centrum
(KS/2016:77)
Beslut

1. Nämndinitiativet anmäls.
Protokollsanteckning

Lars Johansson (L) och Robert Steffens (C) anför till protokollet att de vid
tjänstgöring hade stått bakom nämndinitiativet.
Ärendet

Jimmy Baker (M) lämnar ett nämndinitiativ – Hallunda centrum. I detta föreslås att kommunledningsförvaltningen får 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.
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Hallunda centrum
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. Kringliggande
handelscentra som Eriksberg, Skärholmen, Kungens kurva och Moraberg har ett
erbjudande som lockar de köpstarka kunderna i Norra Botkyrka.
Hallunda centrum med butiker och utbud behöver anpassas till den konkurrenssituation
och efterfrågebild som gäller nu och i framtiden när ett utvidgat Eriksberg med Södra
Porten har tillkommit.
För att mildra konsekvenserna av den negativa ekonomiska utveckling som drabbat
butikscentrat Hallunda och som därmed negativt påverkar attraktiviteten hos Hallunda
och Norsborg som bostadsområden vill vi föreslå KS följande:
Vi föreslår kommunstyrelsen
att

kommunledningsförvaltningen 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

Jimmy Baker (M)

Sid 1 (1)

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

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

Östlin Ebba, ordf
Melki Gabriel, 1:e v ordf
Baker Jimmy, 2:e v. ordf
Ros Inger, led
Köse Serkan, led
Ksiazkiewicz Emanuel, led
Hjelte Kia, led
Gahnström Dan, led
Bulduk Deniz, led
Thorén Anders, led
Granberg Östen, led
Einarsson Mats, led
Dayne Stefan, led
Aziz Youbert, ers
Alan Arzu BeGigo, ers
Aslan Robert, ers
Lund Tuva, ers
Westberg Olle, ers
Ekman Marcus, ers
Lundgren Stina, ers
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