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Plats och tid

Kommunalhuset 2:3, kl 16:00

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Mattias Jansson (kommundirektör), Niclas Johansson (ekonomichef), Marica Nordwall (kommunikationschef), Hediye Güzel (PRoch pressansvarig), Emanuel Ksiazkiewicz, Fredrik Olsson, Willy
Viitala och Carl Widercrantz (politiska sekreterare).
Gabriel Melki (S), Stefan Dayne (KD)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset, plan 4, 2015-10-07

Sekreterare

Paragrafer

174-203

Erika Rönnestig

Ordförande

Katarina Berggren (S)

Justerare

Gabriel Melki (S)

Stefan Dayne (KD)

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

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-10-05

Anslaget den

Nedtas den

2015-10-08

2015-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Erika Rönnestig
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§ 174
Kommunens delårsrapport 2, 2015 (KS/2015:656)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari
– augusti 2015 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om
ombudgetering av investeringsanslag.
3. Kommunfullmäktige beslutar om utökad budget för exploateringsverksamheten med sammanlagt 1,6 miljoner kronor. Anslaget finansieras
genom ökad upplåning.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
4. Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2015 till kommunfullmäktige.
5. Kommunstyrelsen medger vård- och omsorgsnämnden tilläggsanslag
med 2 miljoner kronor avseende återställningskostnader i hyrd lokal.
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel från kommunstyrelsens förfogande.
6. Kommunstyrelsen beslutar uppmana utbildningsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden att minimera
underskotten 2015 och att uppnå balans i sina ettårsplaner inför 2016.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-augusti är positivt med 134
miljoner kronor men ligger ändå lägre än vid motsvarande tidpunkt de senaste åren.
Prognosen för helåret 2015 pekar mot ett resultat på minus 24 miljoner kronor, vilket är 37,5 miljoner sämre än budget. Resultatet enligt balanskravsavstämningen indikerar ett negativt resultat med -11,5 miljoner kronor.
Prognosen över verksamheternas nettokostnader innebär att budgeten överskrids med 31 miljoner kronor. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår
underskottet till 58 miljoner kronor, medan de gemensamma posterna inklusive avskrivning pekar mot plus 27 miljoner kronor.
Fyra av nämnderna redovisar prognoser som innebär större underskott mot
budget. Socialnämnden minus 14 miljoner kronor, vård- och omsorgsnämnden minus 20,5 miljoner kronor, utbildningsnämnden minus 17,5 miljoner
kronor och tekniska nämnden minus 11,3 miljoner kronor.
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Tre nämnder redovisar överskott mot budget. Det gäller arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden med 2,6 miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden med 1,8 miljoner kronor och kommunstyrelsen med 1,7 miljoner
kronor. Övriga nämnder förväntar enbart mindre avvikelser mot budget.
Skatteintäktsprognosen är 29 miljoner kronor lägre än budget, vilket främst
förklaras av att det generella statsbidraget är lägre än de förutsättningar som
gällde vid budgettillfället.
Årets investeringar bedöms uppgå till 472 miljoner kronor. Baserat på investeringsvolymen bedömer vi att kommunens egen upplåning under resten av
året kommer att öka med omkring 100 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-09-24.
Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M), lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Lars Johansson (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Prognosen för helåret 2015 pekar mot ett resultat på minus 24 miljoner kronor. Fyra av nämnderna
redovisar prognoser som innebär större underskott mot budget. Socialnämnden minus 14 miljoner,
vård- och omsorgsnämnden minus 20,5 miljoner, utbildningsnämnden minus 17,5 miljoner och
tekniska nämnden minus 11,3 miljoner. Detta är en oroande utveckling.
Det är viktigt att åtgärder vidtas för att komma till rätta med underskotten för samtliga fyra
nämnder. Vi i Tullingepartiet är dock särskilt oroade över tekniska nämndens underskott och
speciellt fastighetssidan där prognosen ligger på minus 13,1 miljoner.
Fastighetsunderhållet i kommunens stora fastighetsbestånd måste systematiseras och ökas väsentligt
för att inte arbete med akuta räddningsaktioner helt ska ta överhanden. I många projekt har stora
kostnadsöverdrag blivit följden av bristfälliga beslutsunderlag, brister i genomförande, styrning,
planering, kontroll och uppföljning.
Tyvärr är detta exempel på svårigheter och samordningsproblem som kan uppstå i en för stor
kommun. I en medelstor kommun, där kontrollen kan utföras på ett effektivare sätt, är det lättare att
få en helhetsbild och därmed följa upp att resurserna används på rätt sätt.
Gällande vård- och omsorgsnämnden beror en del av underskottet på externa placeringar. Åtgärder
måste vidtas för att öka antalet platser inom äldreomsorgen. Likt bristen på äldreboendeplatser finns
det även ett underskott av sociala bostäder som bidrar till att socialnämnden har svårigheter att
erbjuda lämpliga bostadslösningar. Istället tvingas kommunen använda dyra hotellboenden och
olika tillfälliga bostadslösningar. Ska vi förvalta våra skattemedel på bästa sätt kan vi inte fortsätta
att köpa dyra platser med ekonomiska underskott som följd.
En möjlig dellösning på problemen är att ”slå två flugor i en smäll” genom att utreda möjligheterna
att bygga nya äldreboenden för att på sätt frigöra lägenheter som i sin tur kan erbjudas
socialnämnden när äldre flyttar in på boendet. Ett sådant förfarande skulle leda till att antalet
äldreboendeplatser ökar samtidigt som socialnämnden får tillgång till ett antal nya bostäder.
	
  
Anders	
  Thorén	
  (TUP)	
  
	
  
	
  

Kommunstyrelsen
Särskilt yttrande
Ärende 174: Kommunens delårsrapport 2 (KS/2015:656)
När vi ser till bolagens resultat så kan vi konstatera att de enda bolag som visar ett negativ
resultat är Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka AB. Vi är tveksamma till den
kommersiella verksamheten som bedrivs på Subtopia inklusive Hangaren. Bolag med
verksamheter utanför kommunens kärnverksamheter, bör utvärderas kontinuerligt då
skattebetalarnas pengar måste användas till de primära kommunala uppgifterna. Bolagen
ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att de är ekonomiskt självbärande, speciellt de
bolag som inte sysslar med det mest basala kommunala uppgifterna.
Fyra nämnder visar i prognosen ett större underskott mot budget: Socialnämnden -14 mkr,
Vård- och omsorgsnämnden -20, 5 mkr, Utbildningsnämnden -17, 5 mkr och Tekniska
nämnden -11, 3 mkr. Det är viktigt att åtgärder vidtas för att komma till rätta med de
underskott som prognostiseras för nämnderna, samt att dessa åtgärder utformas på ett
sådant sätt att uppföljning och analys möjliggörs.
Tekniska nämnden:
Återigen visar tekniska förvaltningen på brister i att redovisa samtliga siffror i
delårsrapporten när nämnden ska ta beslut. Vi är mycket bekymrade över utvecklingen
inom förvaltningen gällande ekonomisk framförhållning och planering, samt brister i att
kommunicera korrekta siffror i tid till nämnden inför beslut. På fastighetssidan ligger
prognosen på -13,1 mkr där man i nuläget inte verkar veta om det blir en investerings- eller
driftskostnad. Analysen inför planerade projekt brister gång på gång och det är oklart vad
slutsummorna blir gällande de olika projekten.
När det gäller personalomsättning så är det mycket viktigt att i god tid rekrytera ny
personal när delar av personalen kommer att gå i pension, detta för att säkra kompetensen
bland de anställda.
Vård- och omsorgsnämnden:
Vård- och omsorgsnämnden står inför stora utmaningar under de närmaste åren. I första
hand handlar det om volym- och kostnadsökningar. Man räknar med eftersläp av volymer
inom personlig assistans, bostad med särskild service och hemtjänst där volymerna
utvecklats i en högre takt än befolkningsutvecklingen. Dessutom är underhållet av en stor
del lägenheter och lokaler eftersatt och måste åtgärdas.
Det är viktigt med löpande kompetensutveckling för personalen för att bl.a. korta
handläggningstider vilket är en långsiktig och nödvändig investering. Utöver ren
kunskapsutveckling, handledning och fortbildning, vill vi kristdemokrater bl.a. prioritera
Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Besöksadress
Box 251
Munkhättevägen 45
147 01 Tumba Tumba

Telefon 08-53061484
Plusgiro 637 3609-4
Organisationsnummer 815601-0780
Telefax 08-53061487
Bankgiro 246-9039
webbadress: www.botkyrka.kristdemokraterna.se
E-mail botkyrka@kristdemokraterna.se

Sid 2(2)

satsningar på IT-användning, ledarskapsutveckling, erbjuda stöd och kompetensutveckling
till verksamhets- och enhetschefer, synliggöra karriärvägar, utveckla nya
utbildningsmoment och inte minst att stärka personalens möjligheter till inflytande och
delaktighet.
Socialnämnden:
Bostadsbristen leder till höga kostnader för externa boenden som hotell och vandrarhem
och konsulentstödda familjehem då placeringarna där blir många, vilket är en stor del av
det prognostiserade underskottet. Om en familj inte har någonstans att ta vägen och alla
lägenheter som kommunen hyr är upptagna, blir nödlösningen t.ex. ett rum i ett
lägenhetshotell eller vandrarhem vilket ofta blir långvarigt och innebär höga kostnader som
enligt prognosen inte ser ut att minska någon gång de kommande åren. Det är därför av
stor vikt att man bl.a. prioriterar markanvisning för byggande och sätter i verket de
byggprojekt som beslutats om.
Utbildningsnämnden:
För att minska underskottet och undvika att man släpar efter i budget långsiktigt så är det
mycket viktigt att samtliga enheter vidtar åtgärder för att komma i balans inför 2016.
Enligt skolverkets senaste rapport så är det allt fler elever som lämnar grundskolan utan
fullständiga betyg och gymnasiebehörighet. Då Botkyrka har vissa skolor med
betygsresultat som ligger en bra bit under riksgenomsnittet så är det extra viktigt att
prioritera anställning av behöriga lärare inom samtliga kategorier av pedagoger.

Tumba 2015-10-05

Stefan Dayne (kd)

Särskilt
Yttrande
2015-10-05

Ärende 174 Kommunens delårsrapport 2
Precis som den första delårsrapporten så visar denna prognos på ett underskott för helåret 2015.
Detta indikerar på ett negativt resultat för helåret. Precis som vi i Folkpartiet påpekade i samband
med behandlingen av årsredovisningen för år 2014 och delårsrapport 1 så är det bekymmersamt
att nettokostnaderna ökar så kraftigt. Nu med 8 procent jämfört med förra året. Detta i ett läge när
den svenska ekonomin präglas av obefintlig inflation och negativ styrränta.
Vi är oroade över de höga sjuktalen bland kommunens anställda. Åtgärder måste sättas in så att
dessa sjunker.
Lägg till detta att skatteintäkterna beräknas bli 29 miljoner kronor lägre pga lägre statsbidrag.
Detta visar tydligt på att Botkyrka kommun måste vidta långsiktiga åtgärder för att öka
skattekraften och därmed på sikt minska beroendet av statsbidrag. Denna utveckling kommer att
fortsätta om utflyttningen av medborgare till andra kommuner i Stockholms län fortsatt är hög.
Investeringsprognosen ligger på en hög nivå och detta kommer att öka kommunens upplåning
ännu mer i ett redan ansträngt läge. Positivt är det ändå att sjävfinansieringsmålet på
investeringssidan verkar komma att uppnås. Trots detta ökar kommunens eget upplåningsbehov,
vilket inte är bra.
När det gäller nämnderna är Folkpartiet speciellt oroat över de underskott som Vård- och
omsorgsnämnden och Tekniska nämnden uppvisar. Mer än hälften av Vård- och
omsorgsnämndens underskott beror på externa placeringar. Kraftfulla åtgärder måste sättas in för
att skapa fler platser inom äldreomsorgen i kommunen. Tekniska nämnden hänförs, tyvärr som
många gånger tidigare, till överskridande på fastighetssidan.
Lars Johansson (FP)
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§ 175
Kommunfullmäktiges sammanträdesordning 2016
(KS/2015:529)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2016:
28 januari, 25 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 21 juni, 29 september,
27 oktober, 24 november samt 15 december.
Sammanträdet 21 juni är en heldag med anledning av flerårsplanen.
Sammanträdet 24 november är en heldag med anledning av ettårsplanen.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallag (1991:900) 5 kap, § 7, besluta
om sina sammanträden under verksamhetsåret. Enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning § 5, ska kommunfullmäktige hålla ordinarie sammanträden
sista torsdagen varje månad med undantag för juli och augusti då kommunfullmäktige inte sammanträder. I juni månad sammanträder kommunfullmäktige tisdagen före midsommar, för december månad beslutar kommunfullmäktiges ordförande om lämplig dag för sammanträdet. Ordföranden får
besluta om sammanträde ska hållas på annan veckodag.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-08-26.
Yrkande

Inger Ros (S) lämnar ett ändringsyrkande av ordförandeförslaget avseende
tillägg med information om vilka sammanträdesdagar under 2016 som är
heldagar; 21 juni och 24 november.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ändringsyrkandet under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 176
Redovisning obesvarade motioner (KS/2015:149)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 31, ska kommunstyrelsen två
gånger årligen, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka
motioner som inte har beretts färdigt.
Av redovisningen per den 2015-09-17 framgår vilka motioner som för närvarande bereds.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-09-17.
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§ 177
Redovisning obesvarade medborgarförslag (KS/2015:150)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 31, ska kommunstyrelsen två
gånger årligen, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka
medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Av redovisningen per den 2015-09-17 framgår vilka medborgarförslag som
för närvarande bereds.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-09-17.
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§ 178
Förlängd beredningstid för motioner
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att följande motioner ges förlängd beredningstid till och med 2016-03-17:
Ersätt Tumba äldreboende med nya äldreboenden (M), (KS/2014:363)
Verka för en försäljning av hela eller delar av fjärrvärmeproduktionen
(M), (FP), (KS/2014:402)
Integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan (TUP), (KS/2014:560)
Angående FN:s barnkonvention (S), (KS/2014:564)
Tillgång till gratis wifi på gator, torg och parker i kommunen (FP),
(KS/2014:471)
Ärendet

Enligt kommunallagen 5 kap. § 33 bör en motion eller ett medborgarförslag
beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom
denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen
eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
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§ 179
Förlängd beredningstid för medborgarförslag
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar ge följande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2016-03-17.
Bygg inspirationsplats för alla religioner (KS/2014:393)
Farthinder på Hallundavägen (KS/2014:433)
Obebyggda tomter i Riksten (KS/2014:435)
Åtgärda trappor och gångstigar till Solhöjden (KS/2014:459)
Miljöanpassa hanteringen av medborgarförslag (KS/2014:467)
Inför volontärarbete för alla anställda i Botkyrka kommun
(KS/2014:525)
Klipp och underhåll Solhöjdens grönområde (KS/2014:551)
Kommunen ska be om tillåtelse innan man skickar ut sms till medborgare (KS/2014:552)
Ärendet

Enligt kommunallagen 5 kap. § 33 bör en motion eller ett medborgarförslag
beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom
denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen
eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
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§ 180
Statusrapport: Film- och medieverksamhet i Botkyrka
(KS/2015:592)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige ersätter strategi ”Film i Botkyrka – en strategi för
film och rörlig bild i Botkyrka kommun” (KS/2008:349) med strategi
”Kreativa Botkyrka” (KS/2014:188).
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
2. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten ”Film- och medieverksamhet i Botkyrka”.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar med Filmregion Stockholm-Mälardalen kring ett
framtida samarbetsavtal. Uppdraget ska återrapporteras under 2016.
Reservationer

Anders Thorén (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en statusrapport som sammanfattar framväxt, utveckling och resultat av kommunens åtagande i film- och
medieverksamhet. Rapporten redovisar resultat i de olika kommunala och
externa verksamheterna sedan senaste rapporttillfället 2011 (KF/2011:384).
Rapporten beskriver i allmänhet svensk film och tv som växande svenska
kulturbärare och näringar. Botkyrkas film- och medieverksamheter berör
såväl flera av kommunens förvaltningar och bolag liksom externa aktörer.
Utbudet av verksamhet i Botkyrka tillhör det mest kompletta i landet. Här
finns breddsatsningar på barn och unga i skola och på fritiden såväl som resurser som möjliggör produktion av film och tv på professionell nivå.
Via kommunens åtaganden i de regionala verksamheterna Filmbasen och
Filmregion Stockholm-Mälardalen (Filmregionen) möjliggör kommunen
även att kreatörer utanför kommunen kan ta del av Botkyrkas miljöer, berättelser och berättare.
Rapporten förespråkar att kommunen fortsätter sitt långsiktiga engagemang
inom film- och medieverksamhet och beskriver att kommunen kan förvänta
sig tydligare effekter på området i Botkyrka de kommande åren. Rapporten
understryker vikten av att kommunen förvaltar sin regionala position på området. Samtidigt behöver film- och medieverksamheterna utvecklas för att i
högre grad tillgängliggöras för Botkyrkaborna i enlighet med strategi ”Kreativa Botkyrka”.
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-08-14.
Yrkande

Anders Thorén (TUP) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Särskilt yttrande

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

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget
mot Anders Thoréns (TUP) avslagsyrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Statusrapport:	
  Film-	
  och	
  medieverksamhet	
  i	
  Botkyrka	
  	
  
Politik handlar ytterst om att prioritera. Botkyrka kommuns filmverksamhet är likt idéhuset ett i
raden av tveksamma projekt som kommunen lägger sin kraft på. Det är ingen merit att kommunen
satsar på att ha Sveriges bredaste lokala utbud av film, när kommunens kärnverksamhet har stora
problem. I delårsrapporten pekar prognosen mot ett resultat på minus 24 miljoner kronor. Fyra av
nämnderna redovisar prognoser som innebär större underskott mot budget.
Hur viktigt kommunledningen än anser att det är med film så måste vi i det läge vi befinner oss i
sätta fokus på skola, vård och omsorg. Blir det senare pengar över när vi har en bra kärnverksamhet
så kan vi avsätta medel till områden med lägre prioritet som exempelvis filmverksamheten.
Kommunledningsförvaltningen bör därför avvakta med att inleda förhandlingar med Filmregion
Stockholm-Mälardalen kring ett samarbetsavtal.
Vidare reagerar vi på kommunens målbild om att idéhuset i Tullinge ska erbjuda återkommande
film och medieverksamhet. Kommunen har gjort ett stort nummer av att Tullingeborna ska vara
med och tycka till om vad de vill se i idéhuset. Man har exempelvis bjudit in till möten och lockat
med presenter till de ungdomar som deltar. Senast på sommarlördagen i Tullinge den 22 augusti
fick besökarna ge förslag på vad idéhuset skulle innehålla. Men nu verkar kommunledningen på
egen hand ha bestämt att idéhuset ska fokusera på film och medieverksamhet.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
avslå ordförandeförslaget
	
  
Anders	
  Thorén	
  (TUP)	
  
	
  
	
  	
  

Särskilt
Yttrande
2015-10-05

Ärende 180 Statusrapport: Film- och medieverksamhet i Botkyrka
Att vara engagerad i film- och medieverksamhet anser Folkpartiet inte vara en huvuduppgift för
Botkyrka kommun. Vi var emot att kommunen engagerade sig i denna typ av verksamhet från
första början. Botkyrka kommun har dock varit med i verksamheter på dessa områden i så många
år så att det är svårt att omedelbart avbryta det.
I det nu aktuella ärendet kan man utläsa att de pengar som Botkyrka kommun idag skickar in
film- och medieverksamheten är ca 2 miljoner kronor per år. Det kan kännas tveksamt i ett läge
när prognoserna för den kommunala visar på ett underskott, att lägga pengar på denna typ av
verksamhet istället för att satsa motsvarande belopp på kvalitetshöjande åtgärder inom skolan och
omsorgen.
Å andra sidan kan positiva effekter uppkomma om t ex filmer verkligen produceras i Botkyrka i
form av ökad försäljning i affärer och köp av andra tjänster från företagen i Botkyrka.
Lars Johansson (FP)
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§ 181
Svar på motion: Konkurrensutsätt driften inom enheten
gata/park (M) (KS/2012:442)
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), Edip Noyan (M) och Lennart Lundell (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-25, § 130, lämnat en motion: Konkurrensutsätt driften inom enheten gata/park. Motionärerna anser att driften
inom enheten gata/park bör konkurrensutsättas genom upphandling. Om
andra aktörer kan utföra uppdragen med samma eller bättre kvalitet och pris,
bör detta ske. Vidare anser motionärerna att kommunen sannolikt driver en
osund konkurrens mot aktörer på den privata marknaden, exempelvis vid
parkskötsel, klottersanering eller snöröjning. En konkurrensutsättning och
upphandlingssituation kan visa på unik kommunal kompetens inom vissa
områden, vilken i sådant fall ska tillvaratas. Vid upphandling och ”outsourcing” till extern samarbetspartner ska kommunen bibehålla viss nyckelkompetens för att säkerställa ett övergripande ansvar och en god beställarkompetens. Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag
att sätta igång processen att konkurrensutsätta hela eller delar av driften
inom enheten gata/park.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-08-24, § 53.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-09-14.
Sammanfattning

Tekniska nämnden anser motionen vara besvarad. En av tekniska förvaltningens fem verksamheter är teknik och logistik, som utför tjänster på uppdrag av beställande förvaltningar i kommunen. Beställande verksamhet i
detta sammanhang är samhällsbyggnadsförvaltningen via dess
gata/parkenhet. En del av verksamheterna inom gata/parkenheten sköts av
privata entreprenörer och en del av gata/parkservice inom tekniska förvaltningens verksamhetsområde teknik och logistik. Teknik och logistiks andel
av kontraktsarbetena inom enheten gata/park är cirka 40 % kommunens ansvarsområde. Resterande 60 % ligger på externa entreprenörer.
Teknik och logistik räknar på kontraktsarbetena - uppdragen - som löper
över tre år, och lämnar pris till samhällsbyggnadsförvaltningen. Priserna
jämförs sedan med övriga entreprenörer och verksamhetens kostnadsnivå
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ligger inte högre än övriga utförares. Tekniska nämnden ser inget skäl till att
ytterligare konkurrensutsätta verksamheten, så länge teknik och logistik kan
utföra kontraktsarbeten till efterfrågat pris och kvalitet.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Dan Gahnström, (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till ordförandeförslaget, bilaga.
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Svar	
  på	
  motion:	
  Konkurrensutsätt	
  driften	
  inom	
  enheten	
  gata/park	
  	
  	
  
Dålig renhållning, obefintlig snöröjning och hål i gatan är exempel på företeelser som engagerar
och upprör människor i vardagen. Hur man trivs i sin kommun påverkas mycket starkt av hur det
ser ut runt gator och torg.
Nu vill Moderaterna konkurrensutsätta hela eller delar av driften inom enheten gata/park. Men
ideologi får aldrig stå i vägen för praktiska lösningar. Vi i Tullingepartiet värnar värden som kvalité
och effektivitet, men därmed inte sagt att hela driften inom gata/park bör upphandlas.
I Botkyrka sköts i dag mycket på entreprenad. Teknik och logistiks andel av kontraktsarbetena inom
enheten gata/park är cirka 40 % kommunens ansvarsområde. Resterande 60 % ligger på externa
entreprenörer. Vi i Tullingepartiet ser i dagsläget inget skäl till att lägga ut mer av verksamheten på
entreprenad.
Med egen personal för skötsel av det gemensamma uppnås en god kontinuitet. Dessutom måste
någon ta helhetsansvaret. När man överlåter för mycket till entreprenörer är det lätt att tappa
kontrollen. Det fungerar inte när kommunen skyller på entreprenören som sedan skyller på
underentreprenörer och tvärtom. Upphandling och kontoroll av privata entreprenörer är dessutom
förknippat med kostnader.
Alla som vistas i kommunen vet hur det ser ut. Slitna och gropiga vägar finns det gott om. Men
detta är i första hand inte en fråga om hur stor del av verksamheten som upphandlas. Det handlar
snarare om att tillföra mer pengar till underhåll från områden med lägre prioritet. Underhållet kan
inte bli bättre än de resurser som skjuts till.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
motionen ska anses vara besvarad
	
  
Anders	
  Thorén	
  (TUP)	
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§ 182
Svar på motion: Inför UngDrive i Botkyrka kommun (M)
(KS/2015:89)
Beslut

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

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

Carl Baker (M), Stina Lundgren (M) och Björn Lagerstedt (M) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29, § 19, lämnat en motion: Inför UngDrive i Botkyrka kommun. Motionärerna föreslår att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda
hur Botkyrka kommun skulle kunna starta upp UngDrive i Botkyrka.
UngDrive är ett hjälpmedel för att underlätta för ungdomar att starta och bedriva verksamhet. Med hjälp av entreprenörer och en liten summa pengar
kan ungdomar få verktyg att vara med och skapa sitt första, andra eller
tredje jobb. Att Botkyrka kommun endast hjälper unga att få ett kommunalt
sommarjobb för några veckor anser motionärerna inte vara tillräckligt.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2015-04-16, § 31.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-09-14.
Motivering

Att uppmuntra och öka antalet entreprenörer i kommunen är av högsta vikt
för den rödgröna kommunledningen. Det både skapar arbeten och möjliggör
för innovation och utveckling. Botkyrka har länge satsat stort på entreprenörskap. Expedition Botkyrka, Drömdeg och Klump är bara några av kommunens satsningar för att främja entreprenörskapsandan i kommunen.
Drömdeg är ett stöd för dig som är 13-25 år. Du kan söka Drömdeg för att
göra verklighet av ditt drömprojekt. På detta vis kan ungdomar få ekonomiska stöd till att skapa och förverkliga sin smarta idé.
I gymnasieutbildningarna för ekonomi på Tumba, Tullinge, och Sankt
Botvids gymnasium erbjuds eleverna att starta ett UF-företag. Varje år arrangeras en tävling för alla UF-företagen där de får möjlighet att presentera
sina företagsidéer för en jury som består av lokala företagare.
Kommunen arrangerar också plattformen Expedition Botkyrka som är en
entreprenör- och ledarskapscamp för tjejer och killar mellan 15-25 år i Botkyrka. Denna mycket framgångsrika plattform är avsedd för att ungdomar
ska utveckla sin kreativa förmåga och utveckla en företagsidé.
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Att fler ungdomar ska vilja bli entreprenörer och driva sina kreativa idéer är
av yttersta vikt för kommunledningen och för att Botkyrka ska kunna växa
långsiktigt. Det är därför vi satsar på de olika verksamheter som stödjer en
sådan utveckling. Tjänsterna som UngDrive tillhandager kan köpas av
kommunen men hamnar inom lagen om offentlig upphandling och bör prövas mot andra utövare. Därmed är det inte aktuellt med att specifikt utreda
UngDrive.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget
mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 183
Svar på motion: Gällande andrahandskontrakt i Botkyrkabyggen (SD) (KS/2014:709)
Beslut

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

Östen Granberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-27, § 43, lämnat en motion: Gällande
andrahandskontrakt i Botkyrkabyggen. Motionärerna anser det finns anledning till misstanke om att andrahandshyresgäster nyttjar bostäder olagligt,
bland annat genom att upplåta bostäder till personer som av Botkyrkabyggen inte fått ett lägenhetskontrakt. Risken finns även att uthyrarna tar en
hyra som överstiger den av Botkyrkabyggen fastställda hyran, och på så sätt
tillskansar sig en inkomst genom att utnyttja socialt utsatta. Mot bakgrund
av detta föreslår motionärerna att Botkyrkabyggen tillsätter en utredning
gällande andrahandskontrakt och dess legalitet.
AB Botkyrkabyggen har yttrat sig över motionen 2015-01-20.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-09-14.
Sammanfattning

AB Botkyrkabyggen instämmer med motionärerna om risken att andrahandshyresgäster använder bostäder i Botkyrkabyggens bestånd otillåtet.
Likaså förekommer det att hyresgäster hos Botkyrkabyggen hyr ut delar av
sin lägenhet. Uthyrning av den typen handlar dock oftast inte om olovlig uthyrning i andrahand, utan om uthyrning till inneboende i en del av en lägenhet, hos befintlig hyresgäst, vilket är tillåtet. Botkyrkabyggen driver redan
ett arbete med olovlig uthyrning i andra hand, med fokus att uppmärksamma
och agera vid misstanke om olovlig andrahandsuthyrning. Vid misstanke
lämnas ärendet till Hyresnämnden som fattar beslut i varje enskilt ärende,
detta för att de boende ska veta att Botkyrkabyggen arbetar på ett rättssäkert
och metodiskt sätt.
Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 184
Svar på motion: Utred möjligheterna att samordna snöskottningstjänster för äldre (S) (KS/2014:320)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1.

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

2.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden genomföra motionen. Uppdraget
ska vara återrapporterat senast 2015-12-31.

Ärendet

Lars Schou (S) och Berit Larsson (S) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2014, § 43, lämnat en motion angående utredning av
möjligheten att samordna snöskottningstjänster för äldre. Motionärerna menar att snöskottning för äldre med egna hem, om den uteblir, kan vålla sådana problem att det hindrar de äldre att bo kvar i eget boende.
Motionärerna föreslår att det utreds om kommunen kan bistå med samlad information om vilka företag som erbjuder snöskottning samt att informationen ska finnas lättillgänglig för äldre som kan ha behov av att anlita snöskottare via till exempel hemsidan, medborgarkontoren och kontaktcenter.
Motionärerna vill vidare att det utreds om kommunens egna verksamheter
kan vara en aktör som kan erbjuda snöskottningstjänster till äldre medborgare som inte har fysisk förmåga att själv skotta snö men som vill bo kvar i
eget boende.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2015-03-17, § 72.
Kommunledningsförvaltningen har behandlat ärendet 2015-07-28.
Motivering

Alla kommuner har särskilt ansvar enligt lagstiftning att värna om äldre personer och verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. I Botkyrka kommun gör vi detta på
många olika vis.
Snöskottning är en faktor som kan avgöra om äldre klarar av att bo hemma
eller ej. Om snöskottning uteblir kan äldre ha fysiskt svårt att själva ta hand
om det och därmed tvingas flytta från sina hem.
I Botkyrka har beslut tagits om att snöskottning inte ska ingå i det allmänna
biståndet inom ramen för hemtjänsten. Kommunledningen håller dock med
om motionärernas vilja att kommunen ska bistå med information till äldre
om vilka aktörer som kan bistå med den tjänsten. Att ha enkelt samlad information till kommunens medborgare är en del i att ha medborgarnas fokus
och bör därför prioriteras.
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Yrkande

Ordföranden avger följande ändringsyrkande av ordförandeförslaget beslutspunkt nummer (2):
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med vård- och
omsorgsförvaltningen genomföra den. Uppdraget ska vara återrapporterat
senast 2015-12-31.
Ordförandeförslaget ska istället ha följande lydelse:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden genomföra motionen. Uppdraget ska vara
återrapporterat senast 2015-12-31.
Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget,
bilaga.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ändringsyrkandet under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2015-10-05
Ärende 184

Svar på motion - snöskottning för äldre (KS/2014:320)

Två socialdemokrater har motionerat om att kommunen skall samla ihop information
om vilka företag det finns i kommunen som utför snöröjningstjänster samt se till att
informationen finns lättillgänglig för de som kan tänkas behöva/vilja nyttja dessa.
Vi moderater anser att detta är alldeles utomordentligt bra, förutom att det blir en smula
apart när Socialdemokraterna, som själva sitter i majoritet, lägger motioner. Det är ju
trots allt SAP som ju faktiskt har makten i KF, KS och alla nämnder.
Varför skriver inte den styrande majoriteten S+V+MP bara in detta direkt i berörda
nämnders ettårsplaner? Istället vill SAP motionera i kommunfullmäktige, troligen med
hopp om att väcka intresse från lokaltidningarna så att de får lite positiva rubriker.
Dessutom anser vi det särskilt positivt att motionärerna, Lars Schou och Berit Larsson,
på ett sådant tydligt sätt lyfter fram företagen inom RUT-branschen!
Detta ser vi som ett tecken på att även Socialdemokraterna har förstått att RUT inte bara
är bra, utan att det även efterfrågas och uppskattas av kommuninvånarna, oavsett ålder
eller bostadsadress.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

bifalla ordförandeförslaget.

Jimmy Baker (M)
Kia Hjelte (M)

Sid 1 (1)
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§ 185
Svar på motion: Inför en avgift för borgerliga vigslar (M)
(KS/2015:438)
Beslut

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

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

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M) och Yngve RK Jönsson (M) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2015, § 92, lämnat en
motion angående att införa en avgift för borgerliga vigslar. Motionärerna
menar att det är rimligt att ta ut en avgift, då äktenskapets ingång är en högst
frivillig överenskommelse. Att administrera ingående av äktenskap är inget
som kan anses ingå i en kommuns grundläggande välfärdsåtaganden.
Botkyrka kommun erbjuder denna ”service” helt utan kostnad för Botkyrkabor. För icke Botkyrkabor tas en avgift om 300 kronor ut. I flera andra
kommuner tar man ut en avgift för samtliga par som blir vigda, då såväl
administration som ersättning för vigselförrättare tar ekonomiska resurser i
anspråk.
Motionärerna föreslår i motionen att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa en avgift för samtliga borgerliga vigslar (motsvarande dagens avgift för
icke Botkyrkabor) samt att kommunstyrelsen ska se över avgifterna så att
personer som inte är folkbokförda i kommunen betalar en högre avgift.
Kommunledningsförvaltningen har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-07-30.
Motivering

En borgerlig vigsel förättas av den som utsetts till vigselförrättare av Länsstyrelsen. Kommunen är inte skyldig att själv ansvara för borgerliga vigslar.
Kommunen kan dock inom ramen för sin allmänna kommunala kompetens
erbjuda tjänsten att förmedla kontakt mellan dem som önskar viga sig och
vigselförrättare samt sköta administration runt vigseln. En tjänst som Botkyrka idag tillhandahåller.
Idag kostar det inget för en Botkyrkabo att viga sig borgerligt medan det är
en administrativ avgift på 300 kronor för personer utanför Botkyrka kommun men som ändå vill använda våra vigselförrättare. Kommunledningen
tycker det är mycket roligt att fler vill viga sig oavsett om det är inom kyrklig församling eller borgerligt. Vi anser därför att kommunens förmedling av
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kontakt med en borgerlig vigselförrättare är en tjänst för Botkyrkas invånare
som bör finansieras gemensamt över kommunalskatten.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget
mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 186
Svar på medborgarförslag: Bygg en 4H-gård i Riksten
(KS/2014:491)
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2014-09-25, § 153, ett medborgarförslag från
Annika Dzedina: Bygg en 4H-gård i Riksten. Förslagsställaren undrar hur
planerna för en 4H-gård i Riksten ser ut. Inrättandet av en sådan kan även
kombineras med en lekpark, med primära öppettider på eftermiddagar och
helger. Närkontakt med djur liksom tillgången på lekparker gynnar området
där många barnfamiljer bor. Förslagsställaren föreslår att det ekonomiska åttagandet vid administration och personalkostnader kan hanteras genom inkomster vid försäljning av exempelvis fika och korvgrillning.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-02-16, § 5.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-03-17, § 70.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-09-14.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
Ambitionen bakom Riksten är att skapa en friluftsstad, en grön stad i rörelse, där alla har nära till natur och ett utbrett friluftsliv. ”Lida/Riksten är
ett av Botkyrka kommuns viktigaste friluftsområden. Även i ett regionalt
perspektiv har området ett bra läge ur natur- och rekreationshänsyn” så står
det i inriktningsprogrammet för friluftsområdet Lida-Riksten. En 4H-gård är
ett bra exempel på hur området på Riksten kan utvecklas.
Riksten friluftstad är fortfarande i behov av utveckling. Sakta men säkert
tillkommer viktig service, så som butiker, vård- och omsorgsboenden, en
utbyggd skola, med mera. Botkyrkas politiska ledning tänker fortsätta att
driva denna utveckling. Med ett särskilt fokus på friluftsliv och barn och
ungas aktiviteter och ser gärna en framtida 4H-gård i Riksten, likt exempelvis den framgångsrika 4H-gården som idag redan finns i Hågelby. Dock
kräver en 4H-gård ett ideellt engagemang och förutsätter att det finns en förening som vill starta 4H-verksamhet.
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§ 187
Svar på medborgarförslag: Hundträning i Hangaren
(KS/2014:762)
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2014-12-18, § 97, ett medborgarförslag från
Ing-Marie Källgren Agné: Hundträning i Hangaren. Förslagsställaren föreslår att Cirkus Cirkörs hall Hangaren ska användas som träningslokal för
hundar under vinterhalvåret. Lokalens geografiska plats och storlek ses
lämplig för ändamålet. Förslagsställaren har även uppfattat att lokalen ofta
står tom och outnyttjad.
Upplev Botkyrka AB har behandlat ärendet 2015-04-27.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-09-14.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
Upplev Botkyrka AB (Subtopia) hyr Hangaren av Botkyrka kommun. Lokalerna används frekvent, bland annat för cirkusföreställningar, filminspelningar, event, mässor och konferenser. Då många av dessa användningsområden är publika, skulle hundträning i Hangaren kräva speciell städning för
att motverka risken för allergiska problem. Upplev Botkyrka AB anser med
bakgrund av detta att hundträning inte lämpar sig i lokalen.
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§ 188
Svar på medborgarförslag: Ordna belysning, vinterunderhåll och asfaltering kring Brosjöspåret och Brosjön
(KS/2014:588)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tillgodose medborgarförslagets önskemål
gällande förbättrad belysning och städning.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2014-11-03, § 22, ett medborgarförslag från
Tomas Brand: Ordna belysning, vinterunderhåll, asfaltering och uppfräschning kring Brosjöspåret, Bremora och Brosjön. Förslagsställaren ser ett problem för icke bilburna invånare att nyttja Brosjöspåret mörka kvällar under
exempelvis hösten. Att sätta belysning från Bremora till Brosjön och
motionsspåret kan underlätta för personer utan bil. Vidare föreslås asfaltering samt vinterunderhåll av gångvägen från Bremora till badplatsen, att ett
antal papperskorgar placeras ut längs gångvägen liksom en generell uppfräschning och underhåll av toaletter vid badplatsen.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-02-16, § 1.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-04-23, § 187.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-09-14.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker medborgarförslaget. Nämnden instämmer med förslagsställaren om att ett förbättrat gångstråk kan öka tillgängligheten och tryggheten i området. Då samhällsbyggnadsförvaltningen
ansvarar för vägfrågan, samarbetar förvaltningarna om en lösning på problemet. Kultur- och fritidsförvaltningen ser över rutinerna för städning och
skötsel av Brotorpsbadet.
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Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget vara besvarat. Efter
dialog med kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar nämnden att det
finns behov av att förbättra förhållandena vid Brosjöspåret. Just nu pågår ett
arbete med att förbättra belysningen längs den nämnda gångvägen, inklusive
områdets parkering, till en kostnad om ca 350 000 kronor.
Spåret är tänkt att få en elljusspårskaraktär, med möjlighet för skidåkning
vintertid. Nämnden anser inte att asfaltering av spåret är aktuellt.
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§ 189
Kommunstyrelsens delårsrapport 2, 2015 (KS/2015:492)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för januari till augusti 2015
för kommunledningsförvaltningen samt redogörelsen för exploateringsverksamheten.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen och exploateringsverksamheten har upprättat delårsrapporter för perioden januari till och med augusti 2015.
I delårsrapporten för kommunledningsförvaltningen finns en ekonomisk redovisning av periodens resultat och ett prognostiserat utfall för året. Utfallet
i perioden januari- augusti visar en avvikelse mot budget med 8,5 miljoner
kronor. Prognosen för kommunledningsförvaltningen visar ett resultat om
1,6 miljoner kronor mot budget.
Prognosen tyder på att vi kommer att nå 31 av de 36 mätbara nämndmålen i
år. Två av de mätbara målen har vid uppföljningen av delårsbokslut 2 inte
uppnåtts. Det ena är målet att Botkyrka ska tillhöra de 120 främsta kommunerna i riket när det gäller företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs mätning. Det andra rör en förbättring av kommunens resultat när det gäller service och verksamhetsutveckling med stöd av IT.
Vidare kommer vi trots betydande förbättringar sannolikt inte att uppnå de
tre som rör tillgänglighet vid telefonkontakt och besvarande av synpunkter
och klagomål inom målområdet Välfärd med kvalitet för alla. Vår bedömning är att målen är alltför ambitiöst satta i relation till utgångsläget. Målet
om könsuppdelade indikatorer och nyckeltal för att följa nämndernas verksamhet, kommer sannolikt heller inte att nås. För att uppnå målet 2016 krävs
ett bättre stöd till förvaltningarna, samt en tydlig efterfrågan från förvaltningsledningar och nämnder. Vi kommer troligen heller inte att nå de två
mål som rör medarbetarengagemang och upplevelsen av delaktighet bland
medarbetarna på kommunledningsförvaltningen. Trots höga ambitioner
kring delaktighet kommer den pågående översynen av förvaltningens processer och organisation sannolikt att påverka måluppfyllelsen negativt.
Delårsrapporten för exploateringsverksamheten hanterar prognos för aktuellt
skede i projekten. De exploateringsprojekt som enligt plan ska avslutas i år
beräknas ge 9,5 miljoner kronor netto i vinst. Den budgeterade vinsten uppgår till 10 miljoner kronor.
I delårsrapporten för exploateringsverksamheten ingår förslag till utökad
budget för Riksten etapp 4 med 1,1 miljoner kronor och för Rikstens företagspark men 0,5 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen föreslår
att kommunstyrelsen i samband med kommunens delårsrapport behandlar
förslagen. I båda fallen handlar de ökade kostnaderna om utökad utredning
av VA.
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-09-18.
Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 189

KS Delårsrapport 2 (KS/2015:492)

De flesta uppsatta målen prognostiseras att nås och exploateringsverksamheten ligger
hyfsat i fas med budget intäktsmässigt, vilket är bra.
Dock verkar den styrande majoriteten S+V+MP inte gå i mål med att klättra så mycket
som man vill (och borde) på Svenskt Näringslivs rankinglista över kommunernas
företagsklimat.
Kommunen måste mera medvetet satsa på att bli mer företagsvänlig. Den befintliga
marken som finns, med goda förutsättningar, exempelvis nära E4:an behöver bättre
tillgängliggöras för företag. Detta såväl för nya etableringar som för företag i behov av
expansion. Fler anställda i kommunen behöver arbeta med näringslivsfrågor. Vi ska inte
säga nej till företag som ”inte passar i profilen” – alla jobb är viktiga. En lägre
kommunalskatt är även det en viktig parameter.
Företagarna ska uppleva Botkyrka som en serviceinriktad kommun. Vårt mål bör vara
att kommunen ska ligga i topp 50 i landet på de stora företagsrankningarna som mäter
kommunernas företagsklimat. Med ett mer målmedvetet arbete så kan även Botkyrka
göra den resa som föregångskommunerna Solna, Nacka och Sollentuna har gjort.
Kommunen kommer enligt delårsrapporten inte att nå de uppsatta målen gällande
tillgänglighet via telefon samt att klara av att könsuppdela all statistik som tas fram.
Detta med hänvisning till att nämnderna är för dåliga på att tillse att det sker eller att de
inte i tillräcklig utsträckning efterfrågar det. Om så är fallet så utgår vi från att åtgärder
för att rätta till detta nu skyndsamt vidtas.

Jimmy Baker (M)
Kia Hjelte (M)
Stina Lundgren (M)
Yngve RK Jönsson (M)
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Ett av målen som inte har uppnåtts vid delårsrapport 2 är att Botkyrka ska tillhöra de 120 främsta
kommunerna i riket när det gäller företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs mätning. Botkyrka
backar istället 11 placeringar till plats 170. Frågan är på vilket sätt Botkyrka kommun ska agera för
att uppnå målet om en placering bland topp 30 år 2017?
En av trenderna i Svenskt Näringslivs mätning är att flera medelstora och nybildade kommuner
klarar sig bra, några exempel är: Nykvarn 71, Salem 66 och Knivsta 25. Det är goda placeringar
som visar att fördelarna med småskalighet inte enbart handlar om demokrati och närhet mellan
väljare och valda. Småsakligheten ger också bättre förutsättningar för kommunens näringsliv och
företagare. Mätningen visar dessutom att många nybildade kommuner använder sina resurser på ett
bra och effektivt sätt.
Botkyrka når inte upp till målet om en förbättring av kommunens resultat när det gäller service och
verksamhetsutveckling med stöd av IT. Sannolikt kommer Botkyrka inte heller att uppnå de mål
som rör tillgänglighet vid telefonkontakt och besvarande av synpunkter och klagomål. Precis som
företagsklimatet är tillgänglighet och telefonkontakt mål som lättare uppnås i en mindre kommun
där den som söker kontakt med kommunen kan få den service man har rätt till utan att behöva
slussas runt mellan olika personer och utsättas för onödiga dröjsmål.
Såväl företrädare för det lokala näringslivet som enskilda personer ska uppleva ett positivt
bemötande från politiker och kommunala tjänstemän när man kontaktar kommunen i olika frågor.
Vi är övertygade om att detta är betydligt enklare att uppnå i en mindre kommun vilket kan
åstadkommas med en nystart för Botkyrka och Tullinge senast år 2019.
Anders	
  Thorén	
  (TUP)	
  
	
  
	
  	
  
	
  
	
  

Kommunstyrelsen
Särskilt yttrande
Ärende 189: Kommunstyrelsens delårsrapport 2 (KS/2015:492)
Det är tråkigt att konstatera att kommunen inte klättrat i ranking och uppnår målet att
tillhöra de 120 främsta kommunerna när det gäller företagsklimat, utan istället får ett
försämrat resultat. Utgångspunkten för kommunens engagemang måste vara att utforma
sitt näringslivsarbete så det bidrar till ett bra företagsklimat för alla. Fyra av fem nya jobb
skapas av småföretagen. Det privata näringslivet är grunden för all välfärd och de
skattepengar som genereras från det privata näringslivet är grundförutsättningen för den
kommunala välfärden. Kommunen måste t.ex. arbeta för att ge bra service till företagen,
inte konkurrera ut företag som satsar i kommunen, se till att infrastruktur fungerar både när det gäller IT- och vägnät, se till att den kommunala byråkratin inte är för krånglig och
tillgodose att industrimarkreserven hålls på en hög nivå.
När det gäller ett gott bemötande och tillgänglighet är det positivt att det finns en antydan
till förbättring, men målen är i vissa fall fortfarande satt för låga eller för höga vilket
kommer att kräva många fler insatser för att komma till rätta med problemen. Målet för
tillgänglighet vid telefonkontakt med kommunen är 65 % och det är oklart om målet
kommer att uppfyllas trots att man inte satsar speciellt högt. När det gäller att besvara
externa samtal till kommunens växel inom en minut så sätter man däremot ett högt mål på
80 % vilket är jättebra, men det kommer att krävas en hel del åtgärder då endast 45 % av
samtalen besvarades inom en minut under 2014.
En del siffror är också felaktiga i dokumentet. Under ”Ekonomi – sammanfattning”
(s. 4) så står det t.ex. att man redovisar ett överskott gällande bl.a. kansli och juridik och
medborgarservice p.g.a. vakanser, vilket inte syns i tabellen.

Tumba 2015-10-05

Stefan Dayne (kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Besöksadress
Box 251
Munkhättevägen 45
147 01 Tumba Tumba

Telefon 08-53061484
Plusgiro 637 3609-4
Organisationsnummer 815601-0780
Telefax 08-53061487
Bankgiro 246-9039
webbadress: www.botkyrka.kristdemokraterna.se
E-mail botkyrka@kristdemokraterna.se
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§ 190
Kommunstyrelsens sammanträdesordning 2016
(KS/2015:529)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar 2016:
1. 11 januari, 1 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj, 30 maj, 5 september, 3
oktober, 31 oktober samt 28 november.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallag (1991:900) 6 kap, § 18, besluta
om sina sammanträden under verksamhetsåret. Praxis för kommunstyrelsens
sammanträden är att de ska infalla den första måndagen varje månad förutom i juli och augusti då kommunstyrelsen inte sammanträder. Avsteg från
praxis kan ske vid till exempel helgdagar och med hänsyn till kommunfullmäktiges process. Enligt kommunallag (1991:900) 8 kap, § 18, ska förslag
till budget upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-08-27.
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§ 191
Översyn av föreningsbidrag inom kommunstyrelsen
(KS/2015:532)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-28 om översyn av föreningsbidrag inom kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utifrån kommunledningsförvaltningens rekommendationer revidera och
förtydliga styrelsens reglemente och delegationsordning med inriktningen att bidrag fortsatt ska kunna lämnas från kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen betraktar härmed kommunledningsförvaltningens
uppdrag från 2015-03-02 § 59 som fullgjort och återrapporterat.
Sammanfattning

PwC har genomfört en granskning av kommunens samverkan och stöd
gentemot ideell sektor med fokus på föreningsstödet. Granskningen visar att
kommunstyrelsens beslutsordning kring bidragsgivning i vissa delar är otydlig. PwC rekommenderar därför att en översyn av kommunstyrelsens bidragsgivning genomförs.
Efter genomförd översyn kan kommunledningsförvaltningen konstatera att
det saknas delegation kring bidragsgivningen inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Det saknas även reglering kring föreningsbidrag i kommunstyrelsens reglemente. Dessutom framgår inte kommunstyrelsens befogenhet
att använda sina medel till förfogande för att stötta enskilda föreningar av
befintliga styrdokument.
Kommunledningsförvaltningens rekommendation är därför att kommunstyrelsens reglemente förtydligas, att det klargörs vad kommunstyrelsens medel
till förfogande kan användas till och att kommunstyrelsens delegationsordning revideras.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-08-28.
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§ 192
Försäljning av Loviseberg 6 (KS/2015:289)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Loviseberg 6 till Vepia
fastigheter AB enligt upprättat köpekontrakt för en köpeskilling av
5 328 050 kronor.
Sammanfattning

Näringslivsenheten och samhällsbyggnadsförvaltningens exploateringsverksamhet föreslår att fastigheten avyttras till Vepia Fastigheter AB för en köpeskilling av 5 328 050 kronor. Vepia är moderbolag i en företagsgrupp
med ytterligare tre bolag och cirka 30 anställda. Loviseberg 6 har adress
Tuna Gårdsväg i det nyöppnade industriområdet bakom den stora partihallen och för området gäller en detaljplan som vunnit laga kraft 2006-09-27.
Den tillåtna markanvändningen är industri och området är nu utbyggt med
gata och ledningar och sedan en tid klart för försäljning. Området består av
fyra tomter. Av dessa äger kommunen två tomter, DeLaval en tomt samt
kommunen och DeLaval en tomt tillsammans.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-08-31.
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§ 193
Svar på remiss: Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (KS/2015:527)
Beslut

1. Kommunstyrelsen lämnar yttrande 2015-09-18 till Näringsdepartementet som kommunens yttrande över remissen ”Promemoria investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.”
Sammanfattning

Botkyrka kommun anser att det är värdefullt med ett riktat investeringsstöd.
Stödet kan få flera nyproduktionskalkyler för projekt att klara lönsamhetsgränsen och därmed bidra till en ökad produktion av hyresrätter i kommunen. Stödet är framförallt viktigt för Botkyrka för att underlätta förnyelsen
av befintliga hyresbostäder.
Botkyrka kommuns viktigaste synpunkter:
•
•

Ställ inte samma storlekskrav för ny-, till- och ombyggnad. Krav på en
stor lägenhet när man till exempel bygger små studentbostäder kan försvåra och fördyra projektet.
Botkyrka behöver stöd för ombyggnation där redan utförda energieffektiviseringar vägs in i kriteriet för investeringsstödet.

Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-09-16, § 32.
Yrkanden

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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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Ärende 193

Svar på remiss: Investeringsstöd för anordnande av
hyresbostäder och bostäder för studerande (KS/2015:527)

Det numera rödgrönt styrda näringsdepartementet vill ha in remissvar på sin
promemoria om "investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för
studerande”.
Den styrande majoriteten S+V+MP jublar naturligtvis över detta då man tycker att det
är helt i sin ordning med högt skattetryck och krångliga och omfattande regler som ger
makt till politiken. Regeringens olika bidrag kommer förstås främst ges till (S-styrda)
kommuner som gillar att bygga bostäder med skattepengar.
Detta är förstås helt fel och fördyrar nyproduktion, med - totalt sett - färre färdigställda
bostäder.
Utvecklingen av bostadsmarknaden behöver inte mer socialism, utan fler
regelförenklingar, färre överklagansmöjligheter och större marknadsanpassningar som
istället skulle göra det mer lönsamt för fler aktörer att, helt utan skattesubventioner,
bygga bostäder.

Jimmy Baker (M)
Kia Hjelte (M)
Stina Lundgren (M)
Yngve RK Jönsson (M)

Sid 1 (1)
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§ 194
Svar på remiss: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (KS/2015:525)
Beslut

1. Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-07 till Näringsdepartementet som kommunens yttrande över utredningen ”En ny regional planering – ökad samordning
och bättre bostadsförsörjning” (SOU 2015:59).
Sammanfattning

Den statliga Bostadsplaneringskommittén har lämnat förslag om att införa
en obligatorisk fysisk regionplanering för hela landet. Syftet är att genom
ökad samordning förbättra bostadsförsörjningen och en långsiktigt hållbar
utveckling i hela landet.
För Botkyrka kommun ser förslaget inte ut att innebära någon större förändring. Den regionplanering som landstinget sedan länge driver i Stockholms
län ligger praktiskt sett nära det utfall kommittén eftersträvar. De brister och
hinder för bostadsbyggandet kommunen upplever är framför allt kopplade
till ständiga förseningar vid genomförandet av statens planering av transportinfrastrukturen.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-09-16, § 33.

30[43]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-05

§ 195
Svar på remiss: Förslag till funktionellt prioriterat vägnät
(KS/2015:519)
Beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse
2015-09-11 samt ärendets ordförandeförslag 2015-10-05 tillsammans
med Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse till Trafikverket
som kommunens yttrande över Förslag till funktionellt prioriterat vägnät
Motivering

Trafikverket har tagit fram ett förslag till Funktionellt prioriterat vägnät för
Stockholmsregionen, det vill säga vilka vägar som är viktigast för nationell
och regional tillgänglighet.
Södertörnskommunerna har i ett gemensamt yttrande lyft fram synpunkter
på att statens infrastruktur måste vara med och skapa förutsättningar för bostadsbyggande och näringslivsutveckling på Södertörn. Kommunerna ställer
sig positiva till att Trafikverket tar fram ett samlat funktionellt prioriterat
vägnät för tillgänglighet. Det är viktigt att även vägar som är under utbyggnad redovisas i det funktionellt prioriterade vägnätet. Det gäller Förbifart
Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn och del av väg 226. Hänsyn måste
också tas till de viktigaste utpekade kollektivtrafiksatsningarna som framgår
av landstingets stomnätsplan. De regionala cykelplanerna behöver också bli
integrerade i arbetet med det funktionellt prioriterade vägnätet.
Utbyggnaden av väg 226, med så kallade förbifart Tullinge, är enormt viktig
för Botkyrka kommun. Idag finns redan etapp ett med i länsplanen men det
är viktigt att etapp två också lyfts med i plan.
Botkyrkas trafiksituation grundas i att kommunen inramas mellan fyra högt
belastade vägar. Hågelbyleden i söder och Glömstaleden (Södertörnsleden) i
norr är båda underdimensionerade för dess dagliga trafikmängd. Väg 226 i
öster med en sträckning som går tvärs genom södra länet från Vårsta ända in
till centrala Stockholm, måste få en ökad framkomlighet. I väst går E4/E20
med hög trafikbelastning som behöver ny och upprustad trafikplats för att
enklare avlasta trafikmängden. E4/E20 och Hågelbyledens framkomlighet är
båda viktiga i förverkligandet av Södra Porten, en arbetsplats för minst 4000
nya jobb.
Detta gör att Botkyrka står inför stora infrastrukturutmaningar som kommunen inte själv kan lösa.
Botkyrka kommun och den politiska ledningen vill också särskilt lyfta fram
Stockolmsbågen och behovet av högklassig bussförbindelse nord-sydlig
som viktiga infrastruktursatsningar. Detta sammanhållna system bör i kommunens mening vara en fråga för Sverigeförhandlarna.
Vikten av en utbyggd infrastruktur i Stockholmsregionen är avgörande för
att vi ska klara av att hantera framtidens utmaningar. Kommunikationer och

31[43]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-05

framkomlighet är en viktig komponent i byggandet av den moderna staden.
Byggande av förbifart Stockholm bör vara mer än bara byggandet av en
transportled. Det bör också bli en grön bussled som med kollektivtrafik binder samman regionen, den så kallade Stockholmsbågen. Med minuttrafik av
speciella bussar i enskilda bussfält kan man snabbt ta sig från Haninge genom länet till Täby. Det är ett viktigt steg mot en mer sammanlänkad region,
där tillväxt är i fokus.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-09-16, § 34.
Yrkande

Ordföranden avger följande ändringsyrkande av ordförandeförslaget. Istället
för:
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse
2015-09-11 tillsammans med Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse till Trafikverket som kommunens yttrande över Förslag till funktionellt prioriterat vägnät,
ska texten lyda enligt följande:
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse
2015-09-11 samt ärendets ordförandeförslag 2015-10-05 tillsammans med
Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse till Trafikverket som
kommunens yttrande över Förslag till funktionellt prioriterat vägnät.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ändringsyrkandet under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 196
Svar på remiss: Framkomlighetsprogram för Storstockholm (KS/2015:518)
Beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse
2015-09-11 tillsammans med Södertörnskommunernas gemensamma
skrivelse till Trafikverket, som kommunens yttrande över ”Framkomlighetsprogram för Storstockholm”.
Motivering

Trafikverket har tagit fram ett program för bättre framkomlighet över hela
regionen med fyra övergripande förhållningssätt; Trafiken ska rulla, Effektiv användning, Sammanhållen region, Anpassa kapaciteten.
Södertörnskommunerna har i ett gemensamt yttrande lyft fram synpunkter
på att statens infrastruktur måste vara med och skapa förutsättningar för bostadsbyggande och näringslivsutveckling på Södertörn. Kommunerna ställer
sig i sak positiva till remissförslagets ambitioner om ett framkomligare och effektivare regionalt vägsystem, men programmet behöver på ett tydligare sätt
visa hur en flerkärnig region kan utvecklas genom ett hållbart transportsystem
med en utvecklad kollektivtrafik. Programmet kan inte enbart vara ett verktyg
för effektivisering av den regionala vägtrafiken. Södertörnskommunerna anser
också att vägar som är under utbyggnad bör ingå i det primära vägnätet, men att
det också tydligt framgår vilka vägar som under tiden fyller funktionen. Södertörnskommunerna pekar bland annat på behovet av god framkomlighet på väg
226, sträckan Tumba - Tullinge - Flemingsberg – Huddinge – Rågsved.
Utbyggnaden av väg 226, med så kallade förbifart Tullinge, är enormt viktig
för Botkyrka kommun. Idag finns redan etapp ett med i länsplanen men det
är viktigt att etapp två också lyfts med i plan.
Botkyrkas trafiksituation grundas i att kommunen inramas mellan fyra högt
belastade vägar. Hågelbyleden i söder och Glömstaleden (Södertörnsleden) i
norr är båda underdimensionerade för dess dagliga trafikmängd. Väg 226 i
öster, med en sträckning som går tvärs genom södra länet från Vårsta ända
in till centrala Stockholm, måste få en ökad framkomlighet. I väst går
E4/E20 med hög trafikbelastning som behöver ny och upprustad trafikplats
för att enklare avlasta trafikmängden. E4/E20 och Hågelbyledens framkomlighet är båda viktiga i förverkligandet av Södra Porten, en arbetsplats för
minst 4000 nya jobb.
Detta gör att Botkyrka står inför stora infrastrukturutmaningar som kommunen inte själv kan lösa.
Botkyrka kommun och den politiska ledningen vill också särskilt lyfta fram
Stockolmsbågen och behovet av högklassig bussförbindelse nord-sydlig,
som viktiga infrastruktursatsningar. Detta sammanhållna system bör i kommunens mening vara en fråga för Sverigeförhandlarna.

33[43]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-05

Vikten av en utbyggd infrastruktur i Stockholmsregionen är avgörande för
att vi ska klara av att hantera framtidens utmaningar. Kommunikationer och
framkomlighet är en viktig komponent i byggandet av den moderna staden.
Byggande av förbifart Stockholm bör vara mer än bara byggandet av en
transportled. Det bör också bli en grön bussled som med kollektivtrafik binder samman regionen, den så kallade Stockholmsbågen. Med minuttrafik av
speciella bussar i enskilda bussfält kan man snabbt ta sig från Haninge genom länet till Täby. Det är ett viktigt steg mot en mer sammanlänkad region,
där tillväxt är i fokus.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-09-16, § 35.
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§ 197
Ungdomspolitiska programmet (KS/2014:372)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av sammanställningen av remissyttranden från nämnderna avseende ungdomspolitiska programmet.
2. Kommunstyrelsen avvaktar med vidare hantering och beslut om ansvar
och resurssättning för arbetet med ungdomspolitiska programmet, tills
beslut om ny verksamhetsmodell för kommunledningsförvaltningen är
fattat.
Sammanfattning

I juni 2014 beslutade kommunstyrelsen att överlämna ungdomspolitiska
programmet på remissrunda till alla nämnder samt kommunledningsförvaltningen. Syftet med remissperioden har varit att ge remissinstanser en möjlighet att ge synpunkter på förslaget till program, och dels redovisa hur de
kan bidra till programmets genomförande.
Sammanställningen av remissvaren från nämnderna visar på att samtliga är
generellt positiva till programmet. Många har svarat att konkretionsnivån på
åtagandena är för detaljerade. Strategiska inriktningar, förslag på aktiviteter
och beskrivningar av insatser framställs som överflödiga och pågående inom
kommunen. Remissvaren visar även på en tydlig avsaknad av övergripande
samordningsformer gällande ungdomspolitiska frågor. Inom medskicken
framgår därför förslag på att inrätta en samordningsfunktion med inriktning
på ungdomspolitiska frågor.
Nämnderna är eniga om att det är bra att tillämpa barn- och ungdomsperspektiv inom verksamheterna men att detta kräver resurser för genomförandet. De är även eniga om att arbetet kontinuerligt måste följas upp för att nå
långsiktiga effekter.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att nämnderna har formulerat
åtaganden inför 2016 i linje med ungdomspolitiska programmet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-08-20.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2015-09-18, § 30.
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§ 198
Politisk jury till Idé och markanvisningstävlingen för
Hågelby (KS/2014:319)
Beslut

1. Kommunstyrelsen utser följande jury till Idé- och markanvisningstävlingen för Hågelby:
Ebba Östlin (S) - sammankallande
Inger Ros (S)
Gabriel Melki (S)
Dan Gahnström (MP)
Mats Einarsson (V)
Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)
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§ 199
Firmatecknare 2015 - ändring (KS/2014:785)
Beslut

1. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna kommunens
firma:
kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren
eller, vid hennes förfall, kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Ebba Östlin
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
kanslichef Oscar Arnell (föräldraledig 2015-09-01—2016-03-31)
tf kanslichef/chef kommunledningsförvaltningens stab Anna Giotas
Sandquist (2015-09-01—2016-03-31)
verksamhetschef 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 tf exploateringschef Agneta Engver
Lindquist (till och med 2015-10-25), exploateringschef Antonio Ameijenda
(från och med 2015-10-26) verksamhetschef Sara Wrethed och kommundirektör Mattias Jansson att var för sig underteckna exploateringsavtal samt
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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:
kommundirektör

Mattias Jansson

ekonomichef

Niclas Johansson

kanslichef
(föräldraledig 2015-09-01—2016-03-31)

Oscar Arnell

tf kanslichef/chef kommunledningsförvaltningens stab
(2015-09-01—2016-03-31)

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.
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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 2015-06-08:

Kanslichef Oscar Arnell är föräldraledig 2015-09-01—2016-03-31. Under
denna tid kommer Anna Giotas Sandquist tjänstgöra både som tf kanslichef
och som chef för kommunledningsförvaltningens stab.
Hyreskontrakt ska undertecknas av förvaltningschef för tekniska förvaltningen Jörgen Skagerdahl eller ekonomichef Niclas Johansson (ej i kombination med tf fastighetschef).
Exploateringschef Heléne Hill har slutat. Agneta Engver Lindquist tjänstgör
som tf exploateringschef till och med 2015-10-25. Antonio Ameijenda tillträder som ny exploateringschef från och med 2015-10-26.
Ändringar är gjorda under punkterna 1,2,5 och 6.
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§ 200
Anmälningsärenden (KS/2015:614, KS/2015:137,
KS/2015:15, KS/2015:11)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 augusti 2015, dnr KS/2015:137.
Revisionsrapport – Uppsiktsplikt och ägarstyrning, dnr KS/2015:614.
Protokoll från personalutskottet 2015-09-07.
Minnesanteckningar från folkhälsokommittén 2015-09-14, dnr KS/2015:15.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2015-09-16.
Protokoll från demokratiberedningen 2015-09-18.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2015-09-30, dnr
KS/2015:11.
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§ 201
Delegationsärenden (KS/2015:669, KS/2015:648,
KS/2015:638, KS/2015:138, KS/2015:63, KS/2014:533)
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 2015-08-01—2015-08-31, dnr KS/2015:138.
Kommunstyrelsens ordförande

Bidrag till stödgalan Enough
(beslut 2015-09-15, dnr KS/2015:638).
Botkyrka kommuns yttrande över Arbetsförmedlingens inriktningsplan
gällande anpassning av Arbetsförmedlingens kontorsnät inom Stockholm
och Gotland
(beslut och yttrande 2015-09-17, dnr KS/2015:648).
Sörmlandsleden – Ansökan om verksamhets- och skötselbidrag för år 2015
(beslut 2015-09-21, dnr KS/2015:652)
Kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande kommundirektör
2015-10-28—2015-10-30
(beslut 2015-09-08, dnr KS/2015:63).
Beslut om särskild avtalspension
(beslut 2015-09-28, dnr KS/2015:669).
Säkerhetschefen

Förordnande av tjänsteförrättande säkerhetschef
2015-09-07—2015-09-14
(beslut 2015-05-27, dnr KS/2015:63).
Förordnande av tjänsteförrättande säkerhetschef
2015-09-24—2015-09-25
(beslut 2015-05-27, dnr KS/2015:63).
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§ 202
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2015:5)
Beslut

Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen och beslutar om följande fyllnadsval:
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ledamot efter Karin Pilsäter (FP)
Boban Pejcic (FP)
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Boban Pejcic (FP)
Owe Lavin (FP)
Ärendet
Följande avsägelse har inkommit:

Karin Pilsäter (FP), ledamot i arbets- och näringslivsberedningen
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§ 203
Ekonomiskt stöd till volontärsarbete (KS/2015:672)
Beslut

1. Kommunstyrelsen avsätter 250 000 kronor från kommunstyrelsens medel till förfogande till socialnämnden för att i detta akuta läge stötta det
pågående volontärarbetet i samband med flyktingssituationen.
Motivering

I rådande flyktingssituation där samhällsinstitutionernas regelverk och förmåga inte räcker till gör många frivilliga i Botkyrka ett fantastiskt jobb.
Botkyrka kommun har ett ansvar som vi solidariskt tar när det kommer till
mottagande av asylsökande och flyktingar.
Regeringen har å sin sida fattat beslut i frågan, men situationen måste akut
stabiliseras. Här ser vi att Botkyrka kommun av medmänskliga skäl ska
agera.
Att upplåta och sköta transitboenden är inte en del av Botkyrka kommuns
ansvar eller uppdrag. Men att hjälpa alla de människor som idag kommer till
Sverige och Botkyrka, som ett resultat av förföljelse, krig och terror, är något som måste göras. För kommunen är detta en kort akut åtgärd för att
kompensera för övriga samhällsinstitutioners reaktionstid. Frågan måste lösas långsiktigt på nationell och internationell nivå.
Botkyrka kommun kan bidra tillfälligt ekonomiskt genom att stötta de volontärer som så ihärdigt jobbar för att garantera människor en trygg tillvaro
medan de vistas i Sverige. Därför kommer vi ge ett särskilt stöd till socialnämnden som kan sökas av föreningar för att stötta de volontärer och det
volontärsarbete som sker.
Yrkanden

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Inger Ros (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-17.40
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Berggren Katarina, ordf
Östlin Ebba, 1:e v ordf
Baker Jimmy, 2:e v. ordf
Melki Gabriel, led
Ros Inger, led
Köse Serkan, 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
vakant , 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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S
S
M
MP
MP
TUP
SD
V
KD
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Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare M
Ersättare M
Ersättare MP
Ersättare SD
Ersättare V
Ersättare FP
Ersättare C
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Datum: 2015-10-05, bilaga
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