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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-01-11

§1
Revidering av VA-taxan (KS/2015:858)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner reviderad VA-taxa att gälla från
2016-02-01.
Sammanfattning

Det är viktigt att VA-taxan aktualiseras med jämna mellanrum för att säkerställa att beslutfattare är medvetna om Botkyrka kommuns ställningstagande
avseende VA-verksamhetens frågor. Senast taxekonstruktionen ändrades var
2009.
Tekniska nämnden har gett i uppdrag till tekniska förvaltningen att se över
VA-taxan och dess innehåll, som brukligt görs var fjärde år för att säkerställa att beslutfattare är medvetna om Botkyrka kommuns ställningstagande
avseende VA-verksamhetens frågor.
Tekniska nämnden har gjort smärre justeringar men inte ändrat nivåerna på
avgifterna eller ändrat dess konstruktion i VA-taxan. Det innebär en del nya
bestämmelser i taxan och att vissa bestämmelser ses över så att de motsvarar
de krav som vi har i kommunen idag.
Samtidigt som det gjorts en översyn av VA-taxan så görs en kvalitetskontroll för att säkerställa att kunderna betalar de avgifter som de är ålagda att
göra enligt taxa.
Större ändring i den nya VA-taxan

• Vi har försökt att göra VA-taxan mer pedagogisk för brukaren
• Vi har slagit ihop en del avgifter och tagit bort en del avgifter som
har legat under olika rubriker för att underlätta för alla som använder
denna taxa
• Vi har lagt till avgifter som tidigare ej har varit beslutade av
kommunfullmäktige som exempelvis ej återlämnad spolpost eller utrustning, borttappad nyckel, fiber/antenn-avtal med mera
• Hur man hanterar Attefallshus avseende VA-avgifter.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-09-28, § 68.
Yrkande

Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2016-01-11
Ärende 1

Revidering av VA-taxan (KS/2015:858)

Principen för VA-taxan är ju att VA-kollektivet ska bära sina kostnader.
Men samtidigt går det inte att sticka under stol med att Botkyrka kommun har länets
högsta kommunalskatt. Vi är därför alltid extra ifrågasättande när Botkyrka avviserar
höjningar av taxor och avgifter, oftast med motiveringen att vi ska lägga oss på en nivå
som våra grannkommuner.
Frågan som då bör ställas denna gång är således om Botkyrka kommuns skattebetalare
får valuta för sina skattepengar ifråga om Tekniska förvaltningen (och VA-driften)?
Med senhöstens PWC-rapport om förvaltningen i färskt minne så är nog svaret på den
frågan kort och gott ”nej”. Förvaltningen är dyr, ineffektiv och behäftad med dålig
styrning och kostnadskontroll.
Vi ställer oss därför frågan om det är så att denna taxehöjning kommer för att
förvaltningens vanskötsel helt enkelt har fördyrat driftkostnaderna snarare än att VAnätet i realiteten har drabbats av verkliga kostnadsökningar till följd av exempelvis
ökade priser på material eller förändrad lagstiftning på området som ställer högre krav?

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson

Sid 1 (1)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-01-11

§2
Särtaxa och verksamhetsområde i Eldtomta, Grödinge
(KS/2015:867)
Beslut

1. Ärendet om VA-taxa återremitteras för att förtydliga beredning av
ärendet. Förtydligandet bör hantera på vilket vis och av vilka faktorer
som taxans nivå fastställdes.
Sammanfattning

Villkoren för anslutnings- och brukningsavgifter inom verksamhetsområdet
regleras i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) samt i Botkyrka kommuns VA-taxa. Tillämpningen av eventuell särtaxa enligt 31 §
LAV ska vara konsekvent och kunna motiveras utifrån beaktansvärda kostnadsskillnader och särskilda omständigheter som ger upphov till dessa skillnader.
Syftet med anslutningsavgifter är att minska huvudmannens lånebehov genom att berörda fastighetsägare betalar engångsavgift som helt eller delvis
täcker investeringsbeloppet vid utbyggnaden.
Den investering för VA-utbyggnaden som ska ingå i kostnadsunderlaget
uppgår till cirka 3 200 000 kronor. Den totala intäkten med normal taxa
uppgår till cirka 1 340 000 kronor, vilket ger en täckningsgrad på ca 42 %.
Genom att ta ut särtaxa får vi en täckningsgrad på 76 %.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-12-07, § 98.
Yrkande

Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) yrkar på en ändring av ordförandeförslaget, att: ärendet om VA-taxa återremitteras för att förtydliga
beredning av ärendet. Förtydligandet bör hantera på vilket vis och av vilka
faktorer som taxans nivå fastställdes.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Anders Thorén (TUP) Lars Johansson (L) och Robert
Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande bilaga.
Propositionsordning

Ordföranden ställer det justerade ordförandeförslaget under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med justerat ordförandeförslag.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2016-01-11
Ärende 2

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

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

Sid 1 (2)

Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)
Anders Thorén (TUP)
Lars Johansson (L)
Robert Steffens (C)

Sid 2 (2)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-01-11

§3
Prövnings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd
(KS/2015:866)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner nya prövnings- och tillsynsavgifter för
serveringstillstånd i enlighet med socialnämndens förslag.
Sammanfattning

Kommunens hantering av serveringstillstånden är avgiftsfinansierad. Socialförvaltningen avser att höja avgifterna eftersom intäkterna från dem inte
täcker kostnaden för hanteringen. Avgifter tas ut för tillståndsprövningen
och för tillsyn av tillstånden. Den totala tillsynsavgiften höjs för de flesta
tillståndshavare med 1 000 kronor. Prövningsavgifterna hamnar efter höjningen mer i nivå med närliggande kommuners avgifter. Socialförvaltningen
avser inte att höja avgifterna mer än att de täcker kostnaden som kommunen
har för det arbete som rör serveringstillstånden. Det blir samma prövningsavgift oavsett om ansökan görs via kommunens e-tjänst eller på annat sätt.
Prövningsavgiften kommer inte längre att vara 100 kronor lägre när ansökan
görs via kommunens e-tjänst. En annan förändring blir att ingen del av avgiften återbetalas vid avslag på ansökan.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2015-12-15, § 171.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-01-11

§4
Samverkansavtal förpacknings- och tidningsinsamlingen
(KS/2015:862)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag på samverkansavtal med tillhörande avsiktsförklaring.
Reservationer

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

I Botkyrka kommun finns idag 43 återvinningsstationer (ÅVS), av dessa är
29 placerade på kommunens mark. Samverkansavtalet syftar till att förtydliga parternas olika ansvarsområden kring en ändamålsenlig och lokalt anpassad insamling och hantering av producentmaterial.
Förslaget innefattar även en avsiktsförklaring som innebär att Förpackningsoch tidningsinsamlingen AB (FTI) åtar sig att arbeta för att behållarna i
ÅVS-systemet i Botkyrka byts ut mot ett krantömmande system under 2016.
Detta innebär att mindre etableringsyta behövs för stationen då frontlastande
fordon inte längre behöver användas. Det kan därmed också bli enklare att
hitta nya platser.
I avtalet tydliggörs att samråd enligt gällande miljölagstiftning ska ske
mellan parterna. Då det kommunala avfallsbolaget SRV har övertagit en stor
del av det operativa ansvaret för kommunens avfallshantering innebär det att
SRV måste vara delaktig vid samrådsmötena för informationsutbyte och
överläggningar om systemfrågor. Det har inte förekommit tidigare.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-05-19, § 150.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Anders Thorén (TUP) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) och Anders
Thoréns (TUP) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med ordförandeförslaget.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2016-01-11
Ärende 4

Samverkansavtal förpacknings- och tidningsinsamlingen
(KS/2015:862)

Föreliggande samverkanavtal mellan kommunen och FTI – Förpacknings- och
tidningsinsamlingen AB avses vara långsiktligt tillämpbart och gälla under en första
period om fem år med motsvarande tid vid förlängning.
Vi menar att det i nu rådande läge (se citat nedan) inte är rimligt att ingå ett nytt sådant
långsiktligt och detaljreglerat samverkanavtal. Detta då regeringen har en pågående
utredning om hur ett förändrat insamlingsansvar kan överföras till kommunerna, med en
smidig övergång.
Utredaren skall överlämna sitt beslutsunderlag till regeringen senast 2016-03-31.
”Avfall Sverige höjer tempot kring insamlingsansvaret
Utredaren Mia Torpe har som uppgift att lägga fram förslag på hur övergången till ett
kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper ska gå till. Det följer
av regeringens uttalade ambition att flytta insamlingsansvaret från producenterna till
kommunerna, medan själva återvinningsansvaret förblir inom ramen för
producenternas ansvar. Avfall Sverige arbetar skyndsamt med att ta fram väl grundat
underlag som kan användas för att underlätta en smidig övergång till det nya
ansvaret.” Källa: Avfall Sverige, 2015-09-07
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

ärendet avslås med hänvisning till den nu pågående statliga utredningen om hur
överföringen av insamlingsansvaret till kommunerna skall genomföras.

Jimmy Baker (M)
Anders Thorén (TUP)

Sid 1 (1)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-01-11

§5
Följduppdrag och återrapportering Brunna (KS/2012:478)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta
fram en detaljplan för Hallundaskolan med en sporthall på del av fastigheterna Hallunda 4:33 och 4:34.
2. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för bostäder på fastigheten Brunnaskolan 1, med ledning av underlaget till Brunnas strukturplan.
3. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, undersöka de verksamhetsmässiga- och ekonomiska förutsättningarna för
en sporthall för samnyttjande av skola och idrottsverksamheter. Detta
ska göras i samband med planarbetet med nya Hallundaskolan.
4. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att i samarbete
med utbildningsnämnden planera ny tillfällig plats för de förskolepaviljonger som idag finns intill Brunnaskolan. Den östra halvan av
kolonilottsområdet som Hallunda Fritidsträdgårdsförening arrenderar är
den plats inom Brunnaområdet där paviljonger kan placeras.
5. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att göra en översyn av de befintliga byggnaderna i området i syfte att se om de ska renoveras eller rivas. Uppdraget ska återrapporteras 2016-03-31.
6. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden med hjälp av tekniska nämnden i uppdrag att utifrån översynen av de befintliga byggnaderna i Brunna, återkomma med förslag på åtgärder för att täcka
lokalbehoven på plats. Uppdraget ska återrapporteras senast 2016-05-31.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
7. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att begränsa strukturplanens geografiska omfattning till området närmast
E4/E20, komplettera arbetet med en risk- och sårbarhetsanalys och en
miljökonsekvensbeskrivning samt genomföra ett externt samråd med ej
ännu tillfrågade remissinstanser som myndigheter och grannkommuner.
8. Kommunstyrelsen betraktar kommunledningsförvaltningens uppdrag, att
föra medborgardialog, från 2015-06-08 § 137, som återrapporterat.
Kommunstyrelsen betraktar kommunledningsförvaltningens uppdrag, att
i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen återkomma med förslag på
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-01-11

konkreta insatser och åtgärder i Brunna som kan genomföras på kort
sikt, från 2015-06-08 § 137, som återrapporterat.
Sammanfattning

I november 2012 gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att uppdatera detaljplaneprogram för Brunna. Genom att uppdatera
detaljplaneprogrammet för Brunna ska riktlinjer för markanvändningen
skapas. I juni 2015 presenterades ett dialogunderlag för en framtida struktur
för Brunnas bebyggelse, kommunstyrelsen gav i uppdrag att ordna dialog
under juni-september 2015. Samtidigt gavs uppdraget att i samråd med
kultur- och fritidsförvaltningen, återkomma med förslag på konkreta insatser
och åtgärder i Brunna som kan genomföras på kort sikt.
De konkreta åtgärder i Brunna som kan genomföras på kort sikt är:
•
Vintern 2015
Isolering av Maxihallens tak
•
2017 (enligt flerårsplan 2015)
Etablering av läktare, belysning och entré
Åtgärder för friidrottsytorna
Kanslier och omklädningsrum
Tennis och spontanidrott
Medborgarna och föreningarna är positiva till strukturplanens intentioner
om att skapa en tät- och varierad stadsbygd i Brunna. Kommunledningsförvaltningen förde en informell dialog med Länsstyrelsen och Trafikverket.
Länsstyrelsen vill att strukturplanen kompletteras med de utredningar och
den externa dialog som plan- och bygglagen kräver av ett detaljplaneprogram.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att utvecklingen av
Brunnaområdet bör gå vidare. Genom att ta fram en detaljplan för ny skola
och sporthall, ordna markanvisningstävling och genom att strukturplanen
kompletteras med de utredningar och externa samråd med remissinstanser
som plan- och bygglagen kräver av ett detaljplaneprogram.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-12-16, § 48.
Deltar ej

Samtliga ledamöter i (M) deltar ej i beslutet.
Protokollsanteckning

Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) anför till protokollet att:
moderaterna deltar ej i beslut i detta ärende. Anledningen är att handlingarna kom endast två timmar innan kommunstyrelsens sammanträde.
Vi anser att det är alldeles för lite tid för att hinna läsa in och kunna ta
ställning i ett så omfattande ärende med så lite framförhållning.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-01-11

§6
Förslag på organisation för mottagande av nyanlända som
kommer på anvisning (KS/2015:868)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige medger socialnämnden 2 080 000 kronor för år
2016 för att bygga upp en organisation för mottagande av nyanlända
som kommer på anvisning.
2. Kommunfullmäktige medger socialnämnden 300 000 kronor för att under första halvåret 2016, genomföra en fortsatt utredning av kommunens flyktingmottagande samt ta fram en kommunövergripande strategi
för flyktingmottagande.
3. Den totala summan om 2 380 000 kronor 2016 föreslås finansieras genom de tilldelade 64,7 miljoner kronor till Botkyrka kommun ur regeringens ändringsbudget. Kommande års finansiering av organisationen
för mottagande av nyanlända som kommer på anvisning ska hanteras i
samband med kommunens budget för 2017.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) och (TUP) reserverar sig mot avslag på eget lagt
tilläggsyrkande.
Sammanfattning

Kommunen har idag en överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av nyanlända på anvisning gällande 7-22 nyanlända per år. Nytt förslag på fördelningstal för Botkyrka 2016 är 158 nyanlända på anvisning per
år. Den nya lagen om Ett gemensamt ansvar för nyanlända förväntas träda i
kraft i mars 2016. De signaler som getts till Länsstyrelsen från regeringen är
att lagen kommer att ersätta överenskommelser om mottagande. Anvisning
kommer med största sannolikhet ske utifrån fördelningstalen för 2016 direkt
och planering av bostäder bör därmed göras utifrån detta.
Kommunfullmäktige har efterfrågat ett styrdokument som beskriver en
kommunövergripande genomförandestrategi för reell mottagandekapacitet
(KS/2015:151). Det kräver en mer omfattande utredning som ej har gått att
hantera med det givna tidsperspektivet. Denna utredning har därför inriktats
på att hantera det akuta läget och att skapa en organisation för mottagandet
som möter upp mot socialnämndens ansvarsområden.
Socialnämnden föreslår att mottagandet hanteras inom socialförvaltningens
boenhet. Enheten ska vara kontaktyta gentemot såväl migrationsverket som
Arbetsförmedlingen. De ska förbereda för mottagande samt organisera och
genomföra det praktiska stödet vid bosättning. För 2016 innebär det en
kostnad på 2 080 000 kronor i utökade personalresurser.
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Socialnämnden föreslår fortsatt att resurser avsätts för att arbeta fram en
strategi för flyktingmottagande och att en mer omfattande utredning görs där
konsekvenserna och behoven för samtliga kommunens berörda verksamheter tas med och att 300 000 kronor avsätts för detta.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Anders Thorén (TUP) lämnar ett tilläggsyrkande,
bilaga.
Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag på
Jimmy Bakers (M) och Anders Thoréns (TUP) tilläggsyrkande.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) och Anders
Thoréns tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med ordförandeförslaget.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2016-01-11
Ärende 7

Förslag på organisation för mottagande av nyanlända som
kommer på anvisning (KS/2015:868)

Under hösten 2015 fattade vi ett beslut (i KS/KF) om att öka antalet platser för
mottagande av nyanlända på anvisning från sju till femton. Nu vill Länsstyrelsen, i
enlighet med regeringens aviserade lagändring, kunna utöka det antalet till 158 istället.
Detta skulle innebära ytterligare minst 36 lägenheter.
Det finns helt enkelt inte bostäder och ekonomiska resurser idag för att, på ett bra sätt,
hantera den föreslagna ökningen. Vi kan inte heller acceptera en ordning där våra
medborgare och skattebetalare ska sättas på undantag till förmån för asylsökande.
Ju fler hyresrätter i Botkyrkabyggen eller Mitt Alby som tas i anspråk av
socialförvaltningen, desto längre blir bostadsköerna. Detta drabbar kanske Botkyrkas
unga som allra hårdast. Med ett krympande utbud kommer andrahandshyrorna att
fortsätta öka – från i vissa fall redan idag ofattbart höga nivåer.
Redan nu flaggar förvaltningen om behovet av att rekrytera 3-4 nya medarbetare, på en
marknad där socialsekreterarna numera t.o.m. efterfrågas mer än förskolelärarna.
Konkurrensen är hård, men blir snabbt etter värre.
Situationen i kommunerna i hela landet är eller blir väldigt snart ohållbar.
Stockholmsregionens största utmaning är en påtaglig bostadsbrist. Drygt en halv miljon
människor står i bostadsförmedlingens kö och den ökar. De villor och bostadsrätter som
säljs går snabbt åt och priserna stiger konstant. I dagsläget finns det inte praktiska
möjligheter att inom överskådlig tid bygga ikapp efterfrågan.
Vi har redan idag en situation i Botkyrka där vi, sedan länge, har en sjunkande
skattekraft och samtidigt en allt mindre andel av befolkningen i arbetskraften, med allt
fler både yngre och äldre. Vi har ett positivt flyttnetto mot utlandet, med ett negativt
flyttnetto mot exempelvis övriga länskommuner. Detta innebär att etablerade med goda
förvärvsinkomster flyttar ut och icke etablerade flyttar in och sänker skattekraften,
förvärvsfrekvensen - men ökar kostnaderna för exempelvis socialnämnden och Arbvux.
Men det finns fler förvaltningsområden som kommer att påverkas både ekonomiskt och
organisatoriskt de kommande åren och vi vill att dessa kostnader och organisatoriska
utmaningarna utreds och klarläggs. Hur mycket mer kostnader kommer att tillkomma
för Utbildningsnämnden? För Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
(etableringstiderna för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och trycket på SFI
är två exempel)? För Tekniska nämnden på grund av en utökning av platser på
exempelvis förskolor och skolor (vilket kan leda till tidigare oplanerade
nybyggnationer)?
Sid 1 (2)

Vi får en viss kompensation från staten i två år för ökade kostnader, men de medlen
täcker inte alla kostnader. Som vi ser det finns det tre alternativ. Det ena är att
kommunerna tvingas höja kommunalskatten (vilket vi motsätter oss). Det andra är att
kommunerna tvingas skära ner på annan verksamhet för att finansiera
flyktingsmottagandet (vilket inte är rimligt). Det tredje är att staten höjer skatten för alla
(för att fortsätta låna pengar kan rimligen inte vara huvudalternativet) och sedan
fördelar ut medlen till kommunerna (vilket vore mycket olyckligt).
Det är därför rimligt att den rödgröna regeringen svarar på kommunsektorns frågor och
klargör tydligt för hur allt ska finansieras. Alternativt att man redogör för vilka
myndighetsområden som kommunerna kommer att tillåtas göra besparingar inom, som
exempelvis skolan, omsorgen, försörjningsstödet eller LSS för att nämna några
exempel.
Vi vill därför att kommunledningen låter ta fram de uppskattade merkostnaderna för
kommunens samtliga förvaltningsområden ur både kortsiktigt och mer långsiktigt
perspektiv. Vi vill dessutom att man inleder samtal med regeringen om
kostnadskompensation för sådant ökat antal platser i exempelvis skola och förskola, så
detta tas med i samband med att eventuell lagändring träder i kraft.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att beräkna de ökande kostnaderna
som vi får rörande kommunens andra förvaltningsområden, utöver
socialförvaltningen, samt

att

ge kommunledningen i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsens presidie
inleda samtal med regeringen om kompensation för kostnader rörande
kommunens övriga förvaltningsområden.

Jimmy Baker (M)
Anders Thorén (TUP)

Sid 2 (2)
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§7
Svar på motion: Utveckla Pålamalm (M), (KD) (KS/2015:444)
Beslut

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

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

Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-05-28, § 92, lämnat en motion: Utveckla Pålamalm.
Motionärerna anser att ett nytt planbesked behövs för Pålamalm (Skogssjövägen och Råbyvägen), ett område som med rätt kommunala insatser kan
växa men samtidigt behålla sin naturnära karaktär. Många av fritidshusen i
området är av sämre skick med en äldre standard, varpå motionärerna ser
behovet av att markägarna ges möjligheten att enkelt riva och stycka de
stora tomterna till mindre tomter med möjligheten att etablera villor.
Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ändra
detaljplanen för Pålamalm, med möjligheten för styckning av villatomter,
samt i uppdrag att detaljplanelägga ett område för nya villatomter strax söder om det befintliga området vid Pålamalm. Samhällsbyggnadsnämnden
föreslås tillsammans med tekniska nämnden även få i uppdrag att ta fram en
plan för att anlägga gator, samt ansluta området till det kommunala VAnätet.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-11-10, § 361.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-11-09, § 83.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen anses besvarad. Den nuvarande detaljplanen från 1984 syftar inte till att vara en plan för villaexploateringar, utan en plan för fritidshusbebyggelse med hus om 50 kvadratmeter. I
kommunens översiktsplan framgår kommunens ambition att minimera och
avveckla grustäkter och annan masshantering i kommunen, masshantering
ska dock finnas bland annat i Pålamalmsområdet. Vidare är kommunens avsikt att utöka vattenskyddsområdet på platsen, varpå det enligt översiktsplanen inte är aktuellt med bostadsbebyggelse i enlighet med motionärernas
förslag.
Tekniska nämnden föreslår att motionen anses besvarad. Nämnden understryker kommunens vilja att ha kvar masshantering i Pålamalmsområdet och
betonar att masshanteringen kring Pålamalm bör ske på vattnets villkor. Om
beslut om bostadsbyggande fattas, finns beredskap för att anlägga vatten och
avlopp.
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Yrkanden

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

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§8
Svar på motion: SFI för 50+ "det är inte för sent att lära sig
svenska bara för att man fyllt 50" (M) (KS/2015:437)
Beslut

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

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

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M) och Björn Lagerstedt (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28, § 92, lämnat en motion: SFI för
50+ ”det är inte för sent att lära sig svenska bara för att man fyllt 50”.
Motionärerna ser ett behov av att se över hur kommunen skulle kunna erbjuda undervisning i SFI till personer som av olika anledningar inte lärt sig
det svenska språket. Anledningarna till detta kan vara flera, exempelvis livssituationen och grundläggande språkstudier som inte har underhållits på
grund av bristande kontakt med arbetslivet. Vid 50 års ålder återstår minst
femton år av så kallad ”arbetsför ålder”. Ökade kunskaper i svenska medför
anställningsbarhet, men också möjligheten för individen att själv kunna ha
kontakt med myndigheter, delta i föreningslivet samt bättre följa politik- och
samhällsutvecklingen. Motionärerna föreslår att arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur SFI-undervisning kan
erbjudas till olika målgrupper, som samtliga har gemensamt att de fyllt 50
år.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2015-09-22, § 55.
Motivering

Språkkunskaper är en oerhörd styrka och en förutsättning för att kunna ha en
aktiv vardag och ett aktivt arbetsliv. I Botkyrka har vi förmånen att ha medborgare som inte bara pratar ett språk utan kanske två eller tre. I Botkyrka
pratas språk från hela världen, det är en fantastisk kompetens.
Att kunna göra sig förstådd och förstå svenska är mycket viktigt. I Botkyrka
har vi SFI-undervisning som ska anpassas efter individuella förutsättningar
och behov. I individanpassningen för SFI-undervisning ingår att både se till
vilket specifikt innehåll personen är i behov av samt att hitta en struktur som
passar i individens vardag. Utgångspunkten är att SFI-undervisning ska
kunna kombineras med andra aktiviteter så som jobb, praktik eller familjeliv.
Idag finns det många människor som sitter på erfarenheter, utbildning eller
liknande som inte kan svenska. Både för individen och för samhället är det
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viktigt att kunna ta del av och använda sig av dessa kunskaper. Till exempel
har vi idag många nyanlända svenskar med utbildning inom bristyrken så
som inom omsorg. SFI-undervisningen ska kunna anpassas så att dessa individer kan få en anställning och både vara en del i samhället och få individuell frihet.
SFI-undervisningen är idag inte begränsad till ålder och med individanpassningen kan fler få del av undervisningen.
Yrkanden

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

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§9
Svar på motion: Förbättrad taxa i simhallarna (M)
(KS/2015:261)
Beslut

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

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

Jimmy Baker (M), Ufuk Sen (M) och Andrei Ignat (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26, § 48, lämnat en motion: Förbättrad
taxa i simhallarna. Motionärerna anser att subventionerade fritidsaktiviteter
främst bör gälla barn och unga, äldre samt personer med funktionshinder.
Vuxna och arbetsföra personer bör kunna betala för fritidsaktiviteter i högre
utsträckning. Av den anledningen anser motionärerna att taxesystemet för de
kommunala badhusen bör ses över, och föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ändra taxesystemet för simhallarna enligt direktiven;
slopad avgift för barn i grundskoleåldern, subventionerad avgift för ungdomar upp till 19 år, slopad eller kraftigt reducerad subvention för vuxna
samt en subventionerad avgift för pensionärer vid tider med lägre besökstryck.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-09-28, § 81.
Motivering

Våra badhus ska användas flitigt av våra barn, vuxna och pensionärer. Att
året runt ha tillgång till bad och till simmöjligheter är bra för folkhälsan och
för den allmänna simkunskapen. Så som kultur- och fritidsförvaltningen beskriver arbetas det aktivt med säkerhet på badhusen så att inga skador ska
ske. En viktig aspekt i detta är att barn inte ska bada själva utan ha sällskap
av vuxna.
Konsekvensen av att justera badtaxan, som motionen föreslår, kan innebära
att vuxna i mindre utsträckning badar med sina barn. Istället får vänner eller
syskon ha uppsyn över sina barn då det är ett billigare sätt att gå och bada.
Av den anledningen föreslås motionen avslås.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget
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§ 10
Svar på motion: Inför föreningsdagar i Botkyrka kommun
(SD) (KS/2015:320)
Beslut

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

Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist (SD), Robert Stenkvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-28, §
79, lämnat en motion: Inför föreningsdagar i Botkyrka kommun. Motionärerna föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till ”föreningsdagar” i Botkyrkas skolor, där idrottsföreningar får
en möjlighet att på skoltid visa upp sig för kommunens ungdomar. Att
idrotta ger en bättre hälsa och kan enligt studier öka inlärningen hos skolungdomar. Motionärerna ser vidare idrottande som en möjlighet att skapa en
snabbare integrationsprocess, specifikt för nyanlända flickor, liksom en
ökad känsla av samhörighet med samhället. Idrottsrörelsen är en outnyttjad
resurs när det gäller integrering av nyanlända ungdomar, en resurs som bör
nyttjas på ett bättre sätt i kommunen. Botkyrka kommuns ungdomar bör
därför ges möjligheten att erhålla kunskap om de olika verksamheterna,
samtidigt som föreningarna ges möjligheten till nyrekrytering till sina verksamheter.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-09-28, § 82.
Motivering

I Botkyrka ska vi ha ett aktivt föreningsliv som är med och skapar den levande gröna staden. Den rödgröna kommunledningen har som mål att fler
medborgare ska vara medlemmar och aktiva i föreningslivet. Det skapar ett
socialt hållbart samhälle med aktiva medborgare.
Inkludering genom idrott är ett effektivt medel och därför uppmuntras idag
barn och unga att bli aktiva i idrotts- och föreningslivet. År 2013 antogs
Botkyrka kommuns Idrottspolitiska program som syftar till att få fler aktiva
i föreningslivet.
Idag anordnas i Botkyrka kommun flera aktiviteter i skolor med föreningar.
Detta görs året om för att så aktivt som möjligt förstärka föreningslivet. Att
införa specifika föreningsdagar är inte ett effektivt sätt att nå målet om att
stärka föreningslivet.
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§ 11
Svar på motion: Löneväxling (M), (KD), (L), (C) (KS/2015:81)
Beslut

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

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

Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Lars Johansson (L) och Robert
Steffens (C) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29, § 19
lämnat en motion: Löneväxling. Motionärerna föreslår att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att, i enlighet med tillämpbara regelverk, ta fram
en policy för att möjliggöra löneväxling för den som så önskar. En löneväxling öppnar upp för möjligheten att avsätta en del av sin lön till tjänstepension. Summan dras på bruttobeloppet, vilket inte innebär någon skatt för
den enskilde. Motionärerna menar att en löneväxling är lönsam för alla, men
särskilt för den som ligger över brytgränsen för statlig skatt. Vidare ser
motionärerna behovet av att Botkyrka kommun förbättrar sin konkurrenskraft, för att kunna konkurrera med grannkommuner. Möjliggörande av löneväxling kan förstärka personalpolitiken och bidra till att människor söker
sig till Botkyrka.
Personalutskottet har behandlat ärendet 2015-05-28, § 8.
Motivering

Motionärerna tar upp förslag som i grunden handlar om att vara en
attraktiv arbetsgivare. I Botkyrka ska vi ha en öppen, orädd och energisk
personal. För att det ska vara möjligt behöver personalen trivas på jobbet
och fler vilja söka sig till Botkyrka.
Personalutskottet fattade i slutet av 2014 beslut om en modell för arbetsgivarerbjudandet. Botkyrkas arbetsgivarerbjudande omfattar tre delar; fyra
budskap som ger ramen för meningsfullt arbete, karriär- och utvecklingsmöjligheter samt förmåner och villkor. Vid samma sammanträde gav personalutskottet kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda utökade
möjligheter till förmåner för kommunens medarbetare.
Under 2015 tillsattes en ny HR-chef för Botkyrka kommun som arbetar med
ett förslag till hur kommunens förmåner kan utvecklas. Det handlar om mer
än löneväxling, då den åtgärden endast gynnar de anställda med mycket
höga löner.
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Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Protokollsanteckning

Lars Johansson (L) och Robert Steffens (C) anför till protokollet att de vid
yrkanderätt hade yrkat bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 12
Svar på motion: Busstrafik längs StrandvägenNorrbyvretsvägen i Uttran (L) (KS/2014:752)
Beslut

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

Stig Bjernerup (L) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-18,
§ 96, lämnat en motion: Busstrafik längs Strandvägen-Norrbyvretsvägen i
Uttran. Motionären föreslår att samhällbyggnadsnämnden får i uppdrag att
ta upp en diskussion med Storstockholms lokaltrafik (SL) om möjligheterna
att inrätta en busslinje längs Strandvägen-Norrbyvretsvägen i Uttran. Tillgången till kollektivtrafik är av stor betydelse för bostadsområdets tillgänglighet och attraktivitet. Den närmaste busshållplatsen ligger vid korsningen
Vattravägen/Strandvägen vilket medför att en grupp boende har en över tre
kilometer lång sträcka till busshållplatsen. Motionären föreslår att en ny
busslinje inledningsvis kan trafikera under högtrafiktider, för att se om underlag för en ny busslinje finns.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-08-25, § 263.
Motivering

En attraktiv, tillgänglig och prisvärd kollektivtrafik är av yttersta vikt för
Stockholmsregionen och för Botkyrka. Kollektivtrafiken är väldigt viktig,
inte bara för hela Stockholmsregionens utveckling, utan också för varje individ. En tillgänglig kollektivtrafik möjliggör för våra invånare att åka mellan hem och jobb, vänner och släkt samt fritidsaktiviteter.
En väl fungerande kollektivtrafik har positiva effekter både för miljön,
trängseln, tillväxt för regionen och social hållbarhet. Den moderatledda minoriteten i landstinget hotar nu en väl fungerande kollektivtrafik i Stockholms län. Till 1 januari 2016 föreslås massiva nedskärningar med effekter
på över 100 busslinjer i Stockholms län.
I ett remissförslag skickat till Botkyrka kommun från landstinget så föreslås
stora nedskärningar på busstrafiken i kommunen. Det rör linjerna: 707, 708,
711, 716, 718, 725, 738 och linje 172. Totalt handlar det om uppemot 100
inställda avgångar om dagen bara i Botkyrka kommun. Där busstrafiken antingen helt ställs in eller där turtätheten halveras.
Den rödgröna kommunledningen håller med motionären om vikten av en
väl fungerande kollektivtrafik. Detta påpekas ofta för landstinget. I fortsatta
samtal kommer även bussdragningen som motionären nämner tas upp.
Yrkande

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

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 13 Svar på motion: Busstrafik längs Strandvägen-Norrbyvretsvägen i Uttran
Om jag hade haft yrkanderätt hade jag yrkat bifall till motionen
Motivering
Det är utmärkt att den politiska majoriteten väljer att bifalla Liberalernas motion. Vi kan dock
inte ställa upp på motiveringen till bifallet.
Att en attraktiv, tillgänglig och prisvärd kollektivtrafik är av yttersta vikt för såväl regionen
som Botkyrka kan vi helt instämma i. Men att, som majoriteten skriver i ordförandeförslaget
påstå att alliansstyret i landstinget skulle hota kollektivtrafiken, är absurt. Det är sant att det
kommer att bli vissa neddragningar av bussturer i Botkyrka, men att tala om massiva
nedskärningar är fel. I Stockholms län finns det idag ca 450 busslinjer. Så länet och Botkyrka
är väl försett med busstrafik.
Det finns också anledning att påpeka att ett skäl till att vissa turer busstrafiken dras in beror på
den oheliga allians bestående av S+Mp+V+SD som röstade ner det förslag till en taxehöjning
som fanns i landstingsfullmäktige i juni 2015. En taxehöjning som hade inneburit ökade
intäkter till SL och därmed färre indragna bussturer. Det är alldeles uppenbart att dessa partier
prioriterar låg taxa framför kvalitet i kollektivtrafiken.
När det gäller en busslinje längs Strandvägen-Norrbyvretsvägen så är en sådan fullt
motiverad. För de som bor längst bort från dagens busshållplats vid korsningen
Vattravägen/Strandvägen har man över tre kilometer att gå eller cykla till busshållplatsen.
Vad vi vet finns det inte någon annanstans i kommunen något så här långt avstånd till
kollektivtrafik inom tätbebyggt område.
En tänkt busslinje skulle kunna gå hela vägen till Tumba eller så skulle omstigning kunna ske
till buss 715 vid korsningen Vattravägen/Strandvägen. Till att början skulle bussen kunna gå
under högtrafiktider för att se om underlag finns.
Lars Johansson (L)
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§ 13
Etablering av studentbostäder i Fittja (KS/2015:828)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-24 om etablering av studentbostäder i Fittja.
2. Kommunstyrelsen stödjer förslaget att den fortsatta processen med etablering av studentbostäder i Fittja övergår till AB Botkyrkabyggens hantering.
3. Kommunstyrelsen betraktar kommunledningsförvaltningens uppdrag
från 2012-04-10, § 68, som återrapporterat.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har sedan 2012-04-10, § 68, haft uppdrag att
etablera studentbostäder i Fittja. Ett uppdrag som bland annat är förankrat i
utvecklingsprogrammet för Fittja, men också en central fråga inom ramen
för Campus Fittja. Sedan 2014 är Botkyrka kommun medlem i Sthlm6000+.
Det är ett samverkansprojekt för att möjliggöra fler studentbostäder i Stockholmsregionen.
Inom ramen för uppdraget har kommunledningsförvaltningen tittat närmare
på ett antal olika lösningar och det alternativ som ger bäst effekt ur ett antal
olika aspekter är att omvandla ett befintligt höghus inom AB Botkyrkabyggens bestånd i Fittja till studentbostäder.
Fittjas läge är bra för studentbostäder med närhet till kommunikationer och
service och inte minst närheten till Södertörns högskola är väsentlig. Det
troliga är att de flesta studenter som väljer boende i Fittja kommer att studera på Södertörns högskola och då är avståndet av central betydelse.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att en satsning på studentbostäder i Fittja bidrar till att förbättra, för såväl Botkyrkas unga befolkning
som studenter utifrån, deras möjligheter till boende. Vidare är det kommunledningsförvaltningens bedömning att AB Botkyrkabyggen bör ta över den
fortsatta hanteringen.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-12-16, § 47.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 14
Uppföljning intern kontrollplan 2015 (KS/2015:783)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2015 och rapporteringen av iakttagelse i nämndernas uppföljning.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har under de senaste åren fastställt en årlig plan för intern
kontroll som avser kommunövergripande kontrollmoment och ingår som en
del i kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Syftet med intern kontroll är att
säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. För 2015
innehåller internkontrollplanen granskningspunkter inom ekonomi-, upphandling-, HR- och IT-området. Syftet med granskningen är att genom
stickprov granska den interna kontrollen, utifrån fastställda kontrollmål i
planen. Sammantaget ingår 30 kontrollmoment i 2015 års internkontrollplan. Kommunledningsförvaltningen har föreslagit respektive förvaltning att
föreslå sin nämnd att ta in åtta av de 30 kontrollmomenten i sina interna
kontrollplaner. De åtta kontrollerna är kontroller utöver nämndernas egna
risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment.
Av reglementet för intern kontroll framgår att nämnderna ska rapportera resultatet från årets uppföljning av den interna kontrollen inom nämnden till
kommunstyrelsen.
Det arbete som pågår med att utveckla, bredda och skapa en gemensam
grund för internkontrollarbetet i kommunen kommer att fortsätta under
2016.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-11-10.
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§ 15
Löneöversyn 2016 (KS/2015:810)
Beslut

1. Kommunstyrelsen avsätter 4 miljoner kronor för löneöversyn 2016.
Avsättningen finansieras från kommunstyrelsens medel till förfogande.
2. Kommunstyrelsen delegerar till Ingrid Wibom, HR-chef, att besluta om
fördelningen av avsatta medel för löneöversyn 2016.
Ärendet

Kommunen gör fortlöpande analyser av personalförsörjningsbehov och jämförelser avseende lönelägen i Stockholmsområdets kommuner. Mot den
bakgrunden har ärendet initierats för att möta behov av medel för löneöversyn. Dessa medel går utöver kommunens avsättning för löneuppräkningar.
Utöver löneuppräkningen i ettårsplanen 2016 föreslås kommunstyrelsen avsätta 4 miljoner kronor av medlen till kommunstyrelsens förfogande för löneöversyn 2016. Genom delegation föreslås även att medlen disponeras av
HR-chefen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-11-25.
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§ 16
Ny utformning av feriepraktik i Botkyrka kommun
(KS/2015:870)
Beslut

1. Kommunstyrelsen antar förslaget till ny utformning av feriepraktik i
Botkyrka kommun.
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har på uppdrag av
nämndens presidium genomfört en utredning kring feriepraktikens utformning i Botkyrka kommun. Utredningen blottlägger en del brister i förhållande till ställda mål. Förvaltningen prognostiserar även ett fortsatt ökat söktryck på feriepraktikplatser de kommande åren. Konsekvenserna av kraftigt
ökad efterfrågan på platser leder till att ungdomarna i allt högre grad blir
tilldelade konstruerade arbetsuppgifter/platser. Botkyrka kommuns feriepraktiksatsning ska ha en utformning och ett innehåll som garanterar varje
ungdom en meningsfull praktikperiod. För att nå de målsättningar som feriepraktiken syftar till är därför kvalitén i de feriepraktikplatser som erbjuds
avgörande. Ny utformning av feriepraktik ska tillämpas från och med verksamhetsåret 2016.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2015-12-10, § 78.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Lars Johansson (L), Robert Steffens (C) och Anders
Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 17

Ny utformning av feriepraktik i Botkyrka kommun (KS/2015:870)

Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av den styrande
majoriteten skyndsamt utrett sommarjobben/feriepraktiken. Utredningen har, i enlighet
med beredningsuppdraget från den styrande majoriteten, på flera punkter utmynnat i
förslag som beaktar Moderaternas synpunkter.
Vi noterar med tillfredställelse särskilt de tydliga direktiven för att säkerställa framtida
kvalitet och förslaget till ökat samarbete med det lokala näringslivet för att kunna
tillhandahålla meningsfulla praktik, samt förslagen om matchning mot bristyrken och en
ökad ansträngning för att hitta passande arbetsuppgifter för särskolelever/ungdomar
med någon form av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Sammantaget är detta ett steg i rätt riktning.

Jimmy Baker (M)
Lars Johansson (L)
Robert Steffens (C)
Anders Thorén (TUP)

Sid 1 (1)
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§ 17
Utvärdering av Kreativa fonden (KS/2014:622)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten ”Utvärdering av Kreativa
fonden” som har tagits fram av PwC.
Sammanfattning

Kreativa fonden är ett ekonomiskt startstöd som har genomförts som ett pilotprojekt 2013-2015 av kommunledningsförvaltningen i samarbete med
kultur- och fritidsförvaltningen. Pilotprojektet initierades i samband med
framtagande av strategi Kreativa Botkyrka (KS/2014:188) som syftar till att
möjliggöra och ge utrymme för lokala idéer och initiativ.
För att utreda hur Kreativa fonden har fungerat gav kommunledningsförvaltningen hösten 2014 PwC i uppdrag att utvärdera pilotprojektet. Utvärderingen slår fast att kommunen bör överväga att låta Kreativa fonden övergå
från pilotprojekt till permanent verksamhet. I utvärderingen rekommenderas
även att kommunen tar ett samlat grepp kring stöd- och bidragsgivning till
aktörer i civilsamhället för att säkra att olika insatser samspelar när det gäller mål, uppföljning och kommunikation.
Vid årsskiftet 2015/2016 övergår kommunstyrelsens ansvar och budget för
Kreativa fonden samt strategi Kreativa Botkyrka till kultur- och fritidsnämnden som en del av omorganisation på kommunledningsförvaltningen.
Kreativa fonden kommer i samband med omorganisationen vidareutvecklas
av kultur- och fritidsnämnden. När det gäller övriga rekommendationer som
lämnas i PwC:s rapport hanteras dessa inom ramen för implementering av
strategi Kreativa Botkyrka.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-12-07.
Yrkande

Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Robert Steffens (C) och Anders Thorén (TUP) lämnar ett
särskilt yttrande, bilaga.

24[32]

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2016-01-11
Ärende 18

Utvärdering av Kreativa fonden (KS/2014:622)

Vad var egentligen meningen med skapandet av den Kreativa fonden?
Kreativa fonden skulle vara en del i helheten kring en fortsatt utveckling av de
kulturella och kreativa näringarna. En utveckling där fokus nu skulle vara att gå från en
kommunalt driven upplevelsesatsning till att mer försöka vara en möjliggörare, med
stödinsatser för att bidra till framväxandet av nya företag inom de kulturella och
kreativa näringarna och för att befintliga aktörer/entreprenörer/företagare mera skulle gå
från bidragsfinansiering till att stå på egna ben, med målet att på sikt kunna bli i stort
sett helt självfinansierade och ekonomiskt livskraftiga.
Vid en genomgång av utvärderingen kan vi snabbt konstatera att detta har, givet
förutsättningarna ovan, blivit ett fullständigt fiasko. Det är ett ”Drömdeg Deluxe”, fast
med ännu mer skattemedel som förslösas på ännu flummigare projekt. Hur många av
dessa insatser har, i realiteten, gått till företag eller bidragit till skapandet av företag
inom sektorn?
De tveksamma exemplen är legio, men det finns sådant som att en enskild miljöpartistisk politiker har fått 25 000 kr för att skriva en bok, till att rollspelföreningen Vita
Älgen har fått anordna rollspel i skogen, till att ”The Gamers” fått 45 000 kr för att
arrangera LAN-party, till att ”Ikena” fått 25 000 kr för att göra en ”ritualperformance
för slagverk och live-elektronik”. Även ABF har förstås fått medel för ett viktigt
företagsprojekt, nämligen 25 000 kr för ”design och bygge av lådbilar” samt
”gemensam dag för rally”.
Vi kommer därför att verka för att avsluta och stänga ned den Kreativa fonden snarast
möjligt, innan ytterligare skattemedel förslösas på ”kul projekt” som vare sig är en del
av välfärden eller bidrar till framväxten av nya företag – som både sysselsätter
människor och skapar resurser för välfärden.

Jimmy Baker (M)
Robert Steffens (C)
Anders Thorén (TUP)

Sid 1 (1)
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§ 18
Ansökan om medel för förlängning av Start-projektet
(KS/2015:871)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansökan om medel från Samordningsförbundet Huddinge,
Botkyrka, Salem för förlängning av projektet Start om 1 200 000 kronor.
Sammanfattning

Daglig verksamhet i Botkyrka har sedan 2011 drivit projektet Start – Stöd
till arbete, i samarbete med Arbetsförmedlingen och med finansiering från
Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem. Arbetsförmedlingen
och Daglig verksamhet har medfinansierat projektet med personalstöd. Projektet har vänt sig till personer med kognitiva funktionsnedsättningar och
målet har varit att genom metoden Supported Employment stödja projektdeltagare i att få och behålla en anställning på reguljära arbetsmarknaden.
Projektet har haft mycket fina resultat och Samordningsförbundet har uppmanat Botkyrka kommun att söka projektmedel på 1 200 000 kronor för en
förlängning av projektet. Projektet kommer från årsskiftet att organisatoriskt
tillhöra Jobbcenter Botkyrka inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och förvaltningen kommer att medfinansiera projektet med tre
tjänster. Arbetsförmedlingen har aviserat att man har för avsikt att fortsätta
vara delaktiga i projektet.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2015-12-10, § 79.
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§ 19
Överenskommelse om medverkan i regionalt nätverk för
barns och ungas rättigheter (KS/2015:798)
Beslut

1. Kommunstyrelsen antar överenskommelsen om medverkan i Regionalt
nätverk för barns och ungas rättigheter 2016-2019.
2. Kommunstyrelsen delegerar val av förtroendevalds medverkan i
Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter perioden 2016-2019,
till demokratiberedningen.
Sammanfattning

FN:s barnrättskommittés senaste rekommendationer till Sverige (februari
2015) visar att det återstår arbete med konventionens artiklar. En grundförutsättning för det är ett systematiskt och kontinuerligt arbete kring barnets
rättigheter. Barnkonventionen förväntas bli svensk lag den 1 januari 2018.
2013 bildade tio kommuner tillsammans med Rädda Barnen och Sveriges
Elevkårer ett regionalt nätverk för att stärka barns rättigheter. Deltagandet
bekräftades med ett politiskt beslut. En förtroendevald representant utsågs
för att representera kommunen tillsammans med en kontaktperson inom
tjänstemannaorganisationen. Möten har hållits 2-3 gånger per år.
Nätverkets syfte har varit att genom olika insatser i kommunerna skapa en
god och långsiktig grund för att ett barnperspektiv ska vara utgångspunkt för
alla beslut och åtgärder som rör barn.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-11-19.
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§ 20
Firmatecknare 2016 (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 Niclas Johansson
tf kanslichef Anna Giotas Sandquist
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 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, jouroch träningslägenheter och så kallade kommunala kontrakt.
3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mattias Jansson och
ekonomichef 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

Niclas Johansson

tf kanslichef

Anna Giotas Sandquist

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.
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§ 21
Avsägelser och fyllnadsval
Beslut

Kommunstyrelsen beviljar avsägelserna och beslutar om följande fyllnadsval:
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET t o m 2019-01-07
Ordförande och ledamot efter Katarina Berggren (S)
Ebba Östlin (S)
PERSONALUTSKOTTET t o m 2018-10-15
Ordförande och ledamot efter Katarina Berggren (S)
Ebba Östlin (S)
PERSONALUTSKOTTET t o m 2018-10-15
Ersättare efter Ebba Östlin (S)
Emanuel Ksiazkiewicz (S)
DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ordförande och ledamot efter Emanuel Ksiazkiewicz (S)
Elias Tony (S)
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ledamot efter Robert Aslan (S)
Juliana Lahdo (S)
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Juliana Lahdo (S)
Robert Rasmussen (S)
Ärendet
Följande avsägelser har inkommit:

Katarina Berggren (S), ordförande och ledamot i brottsförebyggande rådet.
Katarina Berggren (S), ordförande och ledamot i personalutskottet.
Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande och ledamot i demokratiberedningen
Robert Aslan (S), ledamot i arbets- och näringslivsberedningen.
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§ 22
Anmälningsärenden (KS/2014:786, KS/2015:11,
KS/2015:112, KS/2015:137, KS/2015:786, KS/2015:802)
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 30 november 2015, dnr KS/2015:137.
Svar på uppdrag till länsstyrelsen angående tillämpningen av miljöbalkens
bestämmelser om riksintressen, dnr KS/2015:786.
Redovisning till länsstyrelsen av verksamhet med personligt ombud år 2015,
dnr KS/2014:786.
Ansökan till länsstyrelsen om statsbidrag för verksamhet med personliga
ombud 2016, dnr KS/2015:802.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2015-09-04 och
2015-12-04, dnr KS/2015:112.
Protokoll från personalutskottet 2015-11-30.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2015-12-16.
Protokoll från extra möte med centrala samverkansgruppen, cesam,
2015-12-17, dnr KS/2015:11.
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§ 23
Delegationsärenden (KS/2015:138, KS/2015:833)
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 2015-11-01—2015-11-30, dnr KS/2015:138.
Kommunstyrelsens ordförande

Medverkan i treårig regeringssatsning på mänskliga rättigheter i kommuner
och landsting
(beslut 2015-11-26, dnr KS/2015:833).
Kommunjuristen

Beslut avseende begäran om utlämnande av handlingar
(beslut 2015-10-29, dnr KS/2015:749).
Beslut avseende begäran om utlämnande av handlingar
(beslut 2015-11-03, dnr KS/2015:772).
Kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande kommundirektör
2015-12-21—2016-01-08
(beslut 2015-12-09, dnr KS/2015:63).
Överenskommelse om avtal avseende upphörande av anställning med
avgångsvederlag
(beslut 2015-12-10).
Anställning av förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen
(beslut 2015-12-16, dnr KS/2015:63).
Anställningsvillkor för förvaltningschefer
(beslut 2015-12-18, dnr KS/2015:741).
Säkerhetschefen

Förordnande av tjänsteförrättande säkerhetschef
2015-12-07—2015-12-11
(beslut 2015-12-02, dnr KS/2015:63).
Ekonomichefen

Förordnande av tjänsteförrättande ekonomichef
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-01-11

2015-12-28—2016-01-05
(beslut 2015-12-07, dnr KS/2015:63).
Verksamhetschefen för samhällsutveckling

Anställning av exploateringschef
(beslut 2015-07-24).
Anställning av utvecklingsledare för statistik från och med 2015-02-15
(beslut 2015-12-11).
Förordnande av tjänsteförättande verksamhetschef för samhällsutveckling
2015-12-28—2015-12-30 och 2016-01-04—2016-01-05
(beslut 2015-12-21, dnr KS/2015:63).
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-17.50
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 till kl. 17.40
Dayne Stefan, led
Aziz Youbert, ers från kl. 16.10
Alan Arzu BeGigo, ers
Aslan Robert, ers
Lund Tuva, ers
Westberg Olle, ers
Ekman Marcus, ers
Lundgren Stina, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Sherif Yosra Yasmin, ers
Lindqvist Sebastian, ers
Carlson Pia, ers
Johansson Lars, ers
Steffens Robert, ers
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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
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Robert Aslan (S)
Tuva Lund (S)
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Stina Lundgren (M)

Datum: 2016-01-11, bilaga
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