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Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande
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Plats och tid för justering
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Sekreterare
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68 - 100

Erika Rönnestig

Ordförande

Katarina Berggren (S)
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_________________________
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen
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§ 68
Informationspunkt: Medarbetarundersökningen
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Botkyrka kommuns HR-chef Lena Hadad redogör för medarbetarundersökningen 2014.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-13

§ 69
Kommunens årsredovisning 2014 (KS/2015:142)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Botkyrka kommun
2014.
Kommunfullmäktige har tagit del av återrapporteringen av uppdrag från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets
verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna
en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. I kommunallagen uttrycks detta med begreppet god ekonomisk
hushållning. Med utgångspunkt från kommunens ettårsplan för 2014 beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till
det.
För nittonde året i rad redovisar kommunen ett positivt ekonomiskt resultat
och resultatet för året uppgår till 38 miljoner kronor. Trots att det är 156
miljoner kronor lägre än föregående år är det ändå bättre än budgeterat. Den
största enskilda förklaringen är att nämnderna sammantaget redovisar ett
överskott på 33 miljoner kronor.
En avstämning mot kommunallagens balanskrav ger ett resultat på 34 miljoner kronor. Avkastningen från pensionsavsättningen på 12 miljoner kronor
ingår inte i balanskravsresultatet eftersom avsättningen ska finansiera framtida pensionsutbetalningar. Överskottet för vatten och avlopp på 5 miljoner
kronor räknas också bort eftersom det ska återföras till kunderna och överförs därför till VA-fonden. Under året har 13 miljoner kronor av kompetensfondens medel använts till särskilda kompetensutvecklingsinsatser. Dessa
kostnader räknas bort från balanskravsresultatet
I årsredovisningen följs och analyseras verksamhetsresultaten på flera sätt:
Flerårsplanens mål följs upp genom analys av utvecklingen för de 40 indikatorer som visar utvecklingen över tid inom viktiga områden.
I årsredovisningens nämndavsnitt analyseras nämndernas verksamhetsresultat 2014 utifrån nämndernas egna mål, mått och åtaganden.
I en särskild del jämförs Botkyrka med andra kommuner.
Inför beslutet i kommunfullmäktige kommer vi att arbeta vidare med
layouten av dokumentet och göra eventuella språkliga korrigeringar.
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-03-23.
Yttranden

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Lars Johansson (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2015-04-13
Ärende 69

Kommunens årsredovisning 2014

Vi är bekymrade över att överskottet varierar väldigt mycket från år till år, även om man
räknar bort vissa engångseffekter, som exempelvis AFA-medel. Hur står det egentligen till
med prognostiseringen i kommunen? Hur budgeterar man egentligen när vi ser sådana väldiga
fluktuationer sett över tid - där kurvan går som en jojo.
Årsredovisningen vittnar även om att kvaliteten inom skolan och äldreomsorgen inte är
tillräckligt bra - i jämförelse med andra kommuner tillhör kommunen den sämsta fjärdedelen.
Samtidigt som indikatorn för hälsa är låg jämfört med länet, så kan vi se stora skillnader i
förvärvsinkomst mellan kvinnor och män och alltför stora skillnader mellan de olika
kommundelarna. Antalet företag/arbetsställen minskar men förvärvsfrekvensen ökar något.
Alltför många av gymnasieeleverna fullföljer inte sin gymnasieutbildning. Det är visserligen
en liten förbättring från föregående år, men det finns mycket kvar att göra.
Vad gäller beroendet av skattemedel utifrån (i formen av bidrag) så svarar
utjämningsbidragen (inklusive kommunal fastighetsavgift) för drygt 1,4 miljarder. Botkyrka
är alltså fortsatt mycket beroende av utjämningssystemen för att finansiera verksamheterna.
Skattekraften fortsätter att sjunka i kommunen och ligger på 86,5 % av rikssnittet. Trenden är
tydlig och alltså inte bruten - vid maktskiftet 1994 kunde Botkyrka stoltsera med att ligga
över rikssnittet. Sedan dess har vi sett skattekraften sjunka stadigt, med undantag för något
enstaka år. Majoriteten har inte, och verkar inte heller ha, för avsikt att vända på den
utvecklingen.
Kommunen är, utifrån storlek, relativt sett lågt belånad i dagsläget - låneskulden uppgår till
2,5 miljarder kronor. Detta, sett till investeringar och låneskuld, positiva år kommer dock
följas av tuffare år då många investeringar behöver göras framöver, som kommer att innebära
en ökad upplåning.
Vad gäller de kommunala bolagen så är det blandade resultat i årsredovisningen. Genom
gemensamt ansvartagande ser ekonomin för AB Botkyrkabyggen bättre ut än på länge. Vi
behöver dock sälja ytterligare lägenheter de närmaste åren för att stärka ekonomin – samt
producera nya hyresrätter.
Vad majoriteten däremot är försiktig med är att redogöra för hur prognoserna för framtiden
ser ut. Botkyrkabyggen kommer gå igenom en tuff period de kommande tio åren med bl.a. en
kraftigt ökad upplåning för att klara sina åtaganden.
Energibolagen kanske på papperet ser ut som välmående bolag just nu men framtiden ser inte
lika ljus ut. För att tala klarspråk ser det mycket allvarligt ut i ett tioårsperspektiv med kraftigt
sjunkande efterfrågan på den energi som bolagen producerar och distribuerar. Vi vill öppna

upp möjligheten att få in fler ägare i energibolagen.
Vi är vidare bekymrade över att siffrorna kring upplevd diskriminering är fortsatt alldeles för
höga, förra året var det 14 % mot 10 % år 2011. Vi vill att kommunen nu skyndsamt börjar
omsätta den interkulturella strategin i praktisk handling, t.ex. genom utbildningsinsatser där
vår lokala stiftelse och nationella kunskapsproducerande aktör, Mångkulturellt Centrum, kan
och bör spela en viktig roll.

Jimmy Baker

Kia Hjelte

Stina Lundgren

Yngve RK Jönsson

Särskilt Yttrande

Ärende 69 Kommunens årsredovisning 2014
Årsredovisiningen är ett dokument som nästan är lika viktigt som ettårs- eller flerårsplanen.
Detta eftersom vi i årsredovisningen får se resultatet av hur skattepengarna använts.
2014 års årsredovisning visar på ett överskott på 38 miljoner kronor. Detta är betydligt mindre
än tidigare års överskott, men samtidigt är det viktigt att betona att en kommun aldrig får ha
som mål att lämna ett för stort överskott, även om ett något större överskott borde vara
önskvärt för att nå flerårsplanens mål än det som 2014 landade på. Det är främst överskott
från nämnderna och finansnettot som drar upp resultatet. Bekymmersamt är det att
skatteintäkterna inte ökat som beräknat. Likaså att taxor och avgifter som tas ut minskat.
Bland de nämnder som visar på större underskott vill vi speciellt lyfta fram socialnämnden, då
delar av underskottet kan hänföras till något som Folkpartiet pratat om i flera år, bristen på
boende för utsatta. Nu blir det istället dyra hotellplaceringar som gäller,
Som Folkpartiet påpekat under en rad år är det inte bra att skattekraften i kommunen hela
tiden minskar. Nu når den bara upp till 86,5 procent av rikssnittet. Ett mål måste vara att
långsiktigt ökat skattekraften i kommunen och inte bara lita till att utjämningsbidrag ska ordna
balansen i ekonomin. Kommunen borde investera mer i arbetsplatser och försöka locka hit
företag för att därmed kunna öka skattekraften.
Det kan inte heller accepteras att kostnadsökningen var så stor som 7,0 procent under år 2014.
I ett läge med mycket låg inflation i Sverige så är en så här stor kostnadsutveckling i Botkyrka
orimlig. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige bör därför ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket för att bromsa
kostnadsutvecklingen. Kostnadsutvecklingen innebär nu att nettokostnaderna är större än
intäkterna! Målet borde istället vara att högst 95 procent av intäkterna går till driften.
Vi kan också konstatera att sjukfrånvaron bland de anställda ökar, och att den ligger högre än
länssnittet. Detta är att beklaga och kraft måste läggas på att minska sjukfrånvaron.
På investeringssidan vet vi att kommunen i flera år haft stora kostnader för investeringar.
Alldeles för stora som tvingat fram ökad upplåning. Det är bra att investeringarna minskat
från förra året, det innebär att självfinansieringsgraden ökat under 2014.
Slutligen kan vi konstatera att när det gäller låneskulden och dess utveckling så har
kommunen i sig själv inte så stora skulder. Den största andelen ligger i kommunala bolag och
där återfinns också den allra största delen av kommunens borgensåttagande. Folkpartiet anser
att kommunens låneskuld långsiktigt måste minska. Vi anser att den s.k. internbankens roll
och funktion måste utvärderas samt klargöras om den ska vara kvar.

Lars Johansson (FP)

Kommunstyrelsen
Särskilt yttrande

Ärende: Kommunens årsredovisning 2014
Skattemedel ska användas effektivt så att vi får ut maximalt per skattekrona. Lika viktigt är
att kommunen inte tar på sig en alltför stor låneskuld eller för stora borgensåtaganden när
det gäller kommunala bolagen. Dagens kommuninvånare ska inte belasta morgondagens
med ett skuldberg.
Skillnader i skattekraft och kostnader, som beror på faktorer utanför kommunernas
kontroll ska utjämnas, dock inte påverkbara skillnader i skattekraft eller kostnader.
Kommunen måste arbeta långsiktigt med att minska beroendet av utjämningsbidraget och
öka skattekraften genom bl.a. driva ett aktivt arbete som underlättar nyetablering av
företag. Kommunen har möjlighet att vidta olika näringspolitiska åtgärder med syfte att
främja kommuninvånarnas inkomstutveckling eller att få företag eller personer att flytta till
eller att etablera sig i Botkyrka.
Som nämns i kommunens årsredovisning så är uppföljningen av kommunfullmäktiges mål
ett sätt att reda på mer om vilka utmaningar och möjligheter som finns i kommunen.
Målen ska beröra alla i kommunen och alla ska dessutom kunna se och känna om de
uppnås eller ej. Det är av stor vikt att kommunens mål och strategier för att uppnå dessa
noggrant följs upp för att göra resultaten synliga och lättförståeliga.
Uppföljningen av kommunens mål och Botkyrka i jämförelse från SKL visar att vi har en
negativ eller stagnerad utveckling inom en rad områden som är verkliga utmaningar för
kommunen att arbeta med.
Skolan, äldreomsorgen, trygghet och bemötande i kommunen är alla fundamentala delar av
hur en kommuns invånare trivs.
Resultaten från SKL: s jämförelser när det gäller effektivitet mellan kommuner visar att
bl.a. att brukare inte är speciellt nöjda med sitt äldreboende eller sin hemtjänst samt en rad
utmaningar gällande skolan såsom resultat på de nationella proven och behörighet till
gymnasiet och högskolan, men också gällande trygghet och trivsel i kommunen.
Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, att stimulera elevernas intellektuella
utveckling och att förbereda barn och unga för vuxenlivet. Skolan ska erbjuda den kunskap
som behövs för att klara av arbetslivet, men också kunskap för att klara livet som
ansvarsfull samhällsmedborgare. Det behövs fortlöpande en sammanställning, analys och
förbättringsförslag av betygen och resultat av nationella prov för de elever som inte nått
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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målen. Handlingsplaner och uppföljning gällande mobbning och barn och ungas hälsa
generellt är också viktiga faktorer som kan påverka skolgången markant.
Valfrihet att välja kommunal eller annan utförare av hemtjänst/hemsjukvård är en
grundläggande rättighet. Genom att införa lagen om valfrihetssystem ställer kommunen
upp kvalitetskraven och ser till att dessa efterföljs av alla. Därigenom behålls en tydlig
demokratisk kontroll över äldreomsorgen i kommunerna och man har rätt att välja bort en
utförare som man är missnöjd med vilket betyder att mer makt förflyttas från politiker till
medborgare.
Kommunens personal ska vara tillgänglig för allmänheten i så stor utsträckning som
möjligt för att så snabbt som möjligt lämna upplysningar, ge vägledning och råd, besvara
frågor och hjälpa tillrätta. Vårt mål måste alltid vara att kommuninvånare bemöts väl i
kontakten med kommunen och att man stävar efter att uttrycka sig klart och tydligt i tal
och skrift.
Att känna sig trygg i sin omgivning och i sitt eget område är mycket viktig del i att må bra.
Tankar om vad som kan hända när jag rör mig utanför bostaden, på gården, gatan, i parken
eller på torget skapar otrygghet speciellt när man rör sig ute under den mörka delen av
dygnet. Rörelsemönster och socialt umgänge kan i värsta fall begränsas och vissa går över
huvud taget inte ut på kvällarna. Vi måste alltid arbeta för alla kommuninvånares
rättigheter till att röra sig fritt i sin omgivning utan att utsättas för hot, våld, skadegörelse
av privat egendom etc.

Tumba 2015-04-13
Stefan Dayne (kd)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-13

§ 70
Ombudgeteringar från 2014 till 2015 (KS/2015:272)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige medger ombudgeteringar med 10 miljoner kronor på
driftbudgeten och med 215,1 miljoner kronor på investeringsbudgeten i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag i bilaga 1 med tillägget
att ytterligare 12 miljoner kronor avseende Rödstu Hage ombudgeteras till
kommunfullmäktiges förfogande på investeringsbudgeten.
Sammanfattning

Ombudgetering medges endast om man har särskilt avsatta pengar i budget
för ett visst ändamål men där medlen inte hunnit användas för det som avsågs med anslaget. Det ska alltså vara fråga om specifikt avsatta medel, exempelvis ett tilläggsanslag för visst ändamål eller ett investeringsprojekt där
användningen tidsmässigt skjuts fram. Löpande drift eller årliga investeringar där nya pengar finns i nästa års budget är inte skäl för ombudgetering.
På investeringsbudgeten föreslås ombudgeteringar med sammanlagt 215,1
miljoner kronor. I förhållande till nämndernas yrkanden har utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens förslag reducerats med sammanlagt 2,7 miljoner kronor. För utbildningsnämndens del finns investeringsmedel för berörda ändamål i 2015 års budget. För vård- och omsorgsnämndens del överstiger nämndens förslag det belopp som kvarstår vid avräkningen mot 2014 års budget. I kommunledningsförvaltningens förslag
har ombudgeteringen anpassats till kvarstående belopp.
På driftbudgeten föreslår kommunledningsförvaltningen att 10 miljoner
kronor ombudgeteras till 2015. Av beloppet avser 4,2 miljoner kronor medel
från kompetensfonden som medgivits nämnderna under 2014. I förhållande
till nämndernas yrkanden har beloppet för tekniska nämnden reducerats med
0,2 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltning redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 201503-27.
Yttranden

Jimmy Baker (M) och Robert Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande,
bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2015-04-13
Ärende 70

Ombudgeteringar från 2014 till 2015 (KS/2015:272)

Vi motsätter oss inte ombudgeteringarna som sådana, men vi vill ändå anmärka på
det faktum att man flyttar en så stor del av investeringsbudgeten.
Ni i den styrande majoriteten talar ofta om de stora investeringsvolymerna. Ibland
talar era företrädare i media eller fullmäktiges talarstol om ”över 800 miljoner”, eller
”över 900 miljoner” och ibland t.o.m. ”över en miljard kronor” o.s.v. över en
fyraårsperiod. Men sedan så föreslås vi flytta 215 miljoner kronor från ett år till ett
annat.
Hur står det egentligen till med budgeteringen av investeringar?
Lägger ni ”önskebudgetar” som ni sedan inte klarar av att realisera?
Eller är det egentligen bara för att kunna slå er för bröstet och för att få bra rubriker i
tidningen som ni utåt säger att ni investerar ”jättemycket” - men som ni sedan, i
realiteten, inte klarar av att leverera?

Jimmy Baker (M)

Robert Steffens (C)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-13

§ 71
Återrapportering av obesvarade motioner (KS/2015:149)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år, i april och oktober, redovisa för fullmäktige vilka motioner som
ännu inte har beretts färdigt.
Av redovisningen per den 24 mars 2015 framgår vilka motioner som för
närvarande bereds.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-04-01.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-13

§ 72
Återrapportering av obesvarade medborgarförslag
(KS/2015:150)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år, i april och oktober, redovisa för fullmäktige vilka medborgarförslag
som ännu inte har beretts färdigt.
Av redovisning per den 24 mars 2015 framgår vilka medborgarförslag som
för närvarande bereds.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-13

§ 73
Avskrivning och förlängd beredningstid för motioner
(KS/2015:238)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avskriver följande motioner:
Förenklade upphandlingsrutiner för småföretagare i Botkyrka (BP)
(KS/2009:150)
Alternativt detaljplaneprogram för Hågelby, Skårdal, Lindhov, Skräfsta med
samtliga områden för utveckling av eko/naturturismen runt sjön Aspen (BP)
(KS/2009:338)
Övergripande helhetslösning och trafikstrategisk plan för kommunens framtida trafik (BP) (KS/2010:129)
Botkyrka behöver en arena – för flera idrotter och evenemang (M)
(KS/2011:244)
Förutsättningar för tennis i Botkyrka (M) (2012:63)
Underhållsplan för byggnaderna i Hågelby – restaurering av stallbyggnad
(BP) (KS/2012:88)
Parkeringsplatser i Skäcklinge i anslutning till direktbussar till Stockholm
(BP) (KS/2012:247)
Familjeparken i Hågelbyområdet (M) (KS/2013:335)
Oberoende granskning av Familjeparken i Hågelby (BP) (KS/2014:88)
Inrättande av kommundelsnämnder i Botkyrka (BP) (KS/2014:282)
Levande kulturlandskap från Tumba bruk till Hågelby (BP) (KS/2014:284)
Kommunfullmäktige beslutar att följande motioner ges förlängd beredningstid till och med 2015-12-31:
Det är dags för ett nytänkande i planeringen av våra kommundelar! (M)
(KS/2009:277)
Inför lokalpeng för alla för-, grund- och gymnasieskolor (M) (KS/2009:354)
Inför LOV-lagen (M) (KS/2009:433)
Minska kommunens behov av utjämningssystemet (M) (KS/2009:459)
Tullinge i region Flemingsberg (TuP) (KS/2010:48)
Fördubbla antalet platser för ensamkommande flyktingbarn från fem till tio
(M) (KS/2010:476)
Inför LOV - för valfrihetens skull! (KD) (KS/2011:220)
En ny pendeltågsuppgång vid Tullinge station (FP) (KS/2012:83)
Inför en miljöapplikation i Botkyrka kommun (M) (KS/2012:343)
Bra och billiga hyresrätter för unga (V) (KS/2012:418)
Anlägg en infartsparkering i Vårsta (M) (KS/2012:441)
Konkurrensutsätt driften inom enheten Gata/Park (M) (KS/2012:442)
Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för Tullinge respektive övriga Botkyrka (TUP) (KS/2012:550)
Lyft kunskapsnivån kring HBTQ-frågor (M) (KS/2012:556)
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Strategi för Grön IT (MP) (KS/2013:63)
LOV i hemtjänsten i Botkyrka kommun (M) (KS/2013:153)
Utred parkeringsproblemen i Botkyrka (M), (FP), (KD) (KS/2013:291)
Håll Botkyrka Rent (SD) (KS/2013:312)
Utökad kollektivtrafik till Riksten (TUP) (KS/2013:529)
Separera myndighetsutövning och verkställande av beslut (TUP)
(KS/2013:531)
Gång- och cykelväg mellan Rikstens Friluftstad och Lida (FP) KS/2013:542
Rådslag (MP) (KS/2013:575)
En mer flexibel hållning till nybyggnation (M) (KS/2013:607)
Öka säkerheten i kommunalhuset (M) (KS/2013:610)
Valfrihet i hemtjänsten (M) (KS/2013:676)
Premiera energismart byggande (M) (KS/2013:678)
Inrätta rum för eftertanke i kommunen (M) och (FP) (KS/2013:679)
Spola isbanor i Tullinge (TUP) (KS/2013:710)
Skapa en mötesplats för unga i Riksten (TUP) (KS/2013:711)
Trångboddhet i Botkyrkabyggen (SD) (KS/2014:29)
Ännu fler hyresvärdar (M) (KS/2014:79)
Utred möjligheterna till att brett införa jämställda upphandlingar (M)
(KS/2014:80)
Se över möjligheten att införa trygghetsvärdar (M) (KS/2014:82)
Mer blandade upplåtelseformer (M) (KS/2014:83)
Bygg bort otryggheten (M) (KS/2014:84)
Ta över Norsborgs centrum - eftersom marknaden har misslyckats (M)
(KS/2014:85)
En proaktiv tillsyn av våra strandskyddsområden (M) KS/2014:103
Busshållsplats vid Alby äng (M) (KS/2014:191)
Inled förhandlingar med SL om fler infartsparkeringar (M) (KS/2014:192)
Detaljplanelägg Lilltumba för bostadsområde (M) (KS/2014:193)
Se över inrättandet av en eller flera servicelinjer (M) (KS/2014:194)
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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§ 74
Avskrivning och förlängd beredningstid för medborgarförslag (KS/2015:239)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avskriver följande medborgarförslag:
Utomhusgym på Lida friluftsgård (KS/2012:557).
Kommunfullmäktige beslutar att följande medborgarförslag ges förlängd beredningstid till och med 2015-12-31:
Medborgarförslag - Rätt skylt på rätt plats med relevant information
(KS/2010:354)
Medborgarförslag - Tillåt privata företag inom hemtjänstsektorn
(KS/2012:365)
Medborgarförslag - Bättre möjligheter att bifoga foton m.m. vid felanmälan
via kommunens hemsida (KS/2013:44)
Medborgarförslag - Förbättra skidspårsystemet Lida-Harbro-Brantbrink
(KS/2013:76)
Medborgarförslag - Bygg flera båtklubbar vid Tullingesjön
(KS/2013:261)
Medborgarförslag - Hämtning av grovsopor
(KS/2013:298)
Medborgarförslag - Bygg studentbostäder i Hallunda centrum
(KS/2013:341)
Medborgarförslag - Anlägg en riktig lekpark för funktionshindrade
(KS/2013:481)
Medborgarförslag - Att Botkyrka kommun köper in Norsborgs centrum och
river det för att bygga hyreslägenheter (KS/2013:489)
Medborgarförslag - Skapa en extra textruta/funktion i formuläret för medborgarförslag på webben, så avsändaren kan få bekräftelse på inlämnat förslag (KS/2013:503)
Medborgarförslag - Gör en Botkyrkaapplikation för smarta telefoner m m
(KS/2013:634)
Medborgarförslag - Ett nytt boende för äldre i Vårsta, Grödinge
(KS/2014:111)
Medborgarförslag - Genomfart förbjuden för tung trafik mellan KP
Arnoldssons väg och Dalvägen - bussar i linjetrafik undantagna
(KS/2014:130)
Medborgarförslag - Använd Alfa Lavals gamla fabrikslokaler till en spännande anläggning (KS/2014:166)
Medborgarförslag - Fler boende i Hallunda centrum (KS/2014:168)
Medborgarförslag - Ändring av p-bestämmelser (KS/2014:184)
Medborgarförslag - Utred Tullinge gymnasiums framtid (KS/2014:211)
Medborgarförslag - Biodynamiska och ekologiska frukt- och bärodlingar
runt Hågelby (KS/2014:240)
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Medborgarförslag - Konvertera Skräfsta och Hågelby till en ny och stor ryttaranläggning (KS/2014:247)
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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§ 75
Återremitterat ärende: Idéhus i Tullinge centrum antagande av detaljplan (KS/2015:111)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar detaljplan för idéhus i Tullinge centrum.
Protokollsanteckning

Ordföranden föreslår en korrigering av beslutssatsen och finner att kommunstyrelsen godkänner korrigering av beslutssatsen från: kommunfullmäktige antar gällande detaljplan för idéhus i Tullinge centrum, till: kommunfullmäktige antar detaljplan för idéhus i Tullinge centrum.
Reservationer

Jimmy Baker (M), Anders Thorén (TUP) och Stefan Dayne (KD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Östen Granberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Motivering

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2015 beslutades att detaljplanen för idéhus i Tullinge ska återremitteras till kommunstyrelsen i
syfte att utreda alternativa lokaler och placeringar för idéhuset (2015-03-26
§ 25).
I plan- och genomförandebeskrivningen skrivs att “motiv till att den här
platsen valdes var ett behov av att utveckla Tullinge centrum som en attraktiv plats och som en viktig mötesplats för Tullingeborna. Tullinge centrum
är den enda tydliga centrumplatsen i Tullinge. Här finns infrastruktur med
kommersiell service, transporter mm. Idéhuset med sin kultur- och föreningsverksamhet blir ett värdefullt komplement som gör dagens centrum
mer komplett.”
Arbetet med Tullinge idéhus startade 2007 då kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag att göra en förstudie kring ett framtida kultur- och föreningshus i Tullinge. Under 2009 intresserade sig centrumägaren Hans
Åkerlund för projektet och anställde på eget bevåg arkitekter för att ta fram
ritningar på ett möjligt hus. Ett utvecklingsprogram för Tullinge antogs
2010. Där står bland annat: ”… ett stadsdelscentrum är viktigt ur ett socialt
perspektiv, inte minst för ungdomar och äldre”. Den nu aktuella platsen pekades ut i samband med att kommunstyrelsen 2011-11-28 § 260 gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för idéhuset.
Detaljplanen går igenom en vanlig detaljplaneprocess som regleras av planoch bygglagen för att granskas i alla dess aspekter. Under 2012 anordnades
sedan en arkitekttävling för att få fram ett idéhus som skulle passa in i Tull-
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inge och stärka Tullinge torg som plats.
Det är vår samlade bedömning att en annan placering av idéhuset inte är aktuell och att en vidare utredning inte är meningsfull. Det har skett ett rigoröst arbete med att ta fram förslaget till detaljplan och ytterligare utredningsarbete skulle både få stora ekonomiska konsekvenser och fördröja en
behövlig och efterlängtad utveckling av centrala Tullinge.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-01-27 § 18.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-12-17.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-04-07.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Anders Thorén (TUP) och Stefan Dayne (KD) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Östen Granberg (SD) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Yttranden

Lars Johansson (FP) och Robert Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande i
enlighet med skriftligt yrkande (M), (KD), (FP), (C) och (TUP).
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YRKANDE
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Ärende 75

Idéhus i Tullinge centrum – antagande av detaljplan

Vi är kritiska mot planerna på byggandet av ett så kallat idéhus i Tullinge centrum. Vår kritik
handlar i huvudsak om följande punkter:
Alliansen i landstinget är beredda att göra större investeringar i Tullinge, som en ny
bussterminal och en ny pendeluppgång. Detta kommer att påverka Tullinge på ett positivt sätt
och därför borde majoriteten, innan man bestämmer sig för att bygga ett idéhus, titta på
Tullinge i ett större perspektiv. Först bör vi låta utreda och göra en analys över vilken
placering som i så fall skulle vara den bästa, om idéhuset ändå ska byggas, som ett strikt
rödgrönt önskeprojekt.
I första hand borde kommunen ha undersökt en upprustning eller utbyggnad av befintliga
lokaler framför nybyggnation. I andra hand borde kommunen ha utvärderat alternativa
placeringar för idéhuset. Tyvärr har varken andra lokaler eller placeringar på allvar
utvärderats.
Det finns konkreta brister med den föreslagna placeringen av idéhuset. Det blir trångt och
byggnaden tar bort utsikten och skymmer ljuset för intilliggande fastigheter. Vidare innebär
byggnationen att det blir svårare att parkera i centrum. Den riskerar dessutom att blockera alla
andra lösningar för Tullinge centrum.
Med tanke på en kommande ny uppgång till pendeltåget skulle en placering öster om
centrumbyggnaden kunna vara mer fördelaktig. De parkeringsplatser som då försvinner skulle
med fördel kunna rymmas i ett nybyggt parkeringshus.
Innan det spenderas minst hundra miljoner kronor för ett idéhus i Tullinge centrum finns det
behov av annat som bör prioriteras högre. Viktigare prioriteringar är t.ex. ett bättre centrum,
bättre skolor, äldreboenden, ett vägunderhåll värt namnet samt en ny pendeltågsstation.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå ordförandeförslaget.

Jimmy Baker (M)

Anders Thorén (TUP)

Lars Johansson (FP)

Robert Steffens (C)

Stefan Dayne (KD)

Yrkande
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 2015-04-13
Ärende 75 Idéhus i Tullinge centrum- antagande av detaljplan
(KS/2015:111)
En stor majoritet av Tullingeborna vill inte ha ett idéhus. Sverigedemokraterna har i sin
flerårsplan och i vår ettårsplan yrkat avslag till att bygga ett idéhus i Tullinge.
Sverigedemokraterna anser att det finns andra projekt att prioritera med skattebetalarnas
pengar i dagsläget.
Med anledning till ovanstående yrkar vi avslag till förslaget

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg
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§ 76
Öppna nämndsammanträden mandatperioden 2015-2018
(KS/2015:242)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige medger att nämnderna får ha öppna nämndsammanträden under mandatperioden 2015-2018.
Ärendet

Botkyrka kommun har av tradition öppna nämndsammanträden för alla
nämnder med undantag för kommunstyrelsen. För att möjliggöra för nämnderna att besluta om att ha öppna sammanträden måste det dock enligt
kommunallagen 6 kap. § 19 a först medges av kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-03-23.
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§ 77
Revidering av tekniska nämndens reglemente
(KS/2015:155)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar tekniska nämndens förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-30 att en ny teknik- och serviceförvaltning inrättas från 1 januari 2015. I den nya förvaltningen integreras
funktionerna för fastighet och VA, som fanns inom samhällsbyggnadsförvaltningen, med funktionerna för fastighetsservice och VA Drift, som fanns
inom verksamheten Teknik och logistik. Den nya förvaltningen föreslås omfatta verksamheterna lokalförsörjning/fastighet, städ, VA, transport samt utförarsidan inom gata/park.
Den nya tekniska förvaltningen lyder under tekniska nämnden och avsikten
är att förvaltningen ska bestå av de organisatoriska verksamheterna städservice, lokalförsörjning och fastighetsförvaltning, vatten och avlopp, teknik
och logistik samt en stödfunktion för ekonomiska frågor.
Verksamheterna ”städservice” samt ”teknik och logistik” har varit organisatoriskt placerade under kommunstyrelsen på kommunledningsförvaltningen.
Övriga verksamheter under tekniska nämnden. Förutsättningen för att städservice samt teknik och logistik ska kunna verka inom ramen för den nya
förvaltningen är följaktligen att verksamheterna flyttas över från kommunstyrelsen till tekniska nämnden.
Mot bakgrund av nämnda förhållande föreslår tekniska nämnden att kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att ansvara för verksamheterna städservice samt teknik och logistik. Uppdraget skrivs in i nämndens reglemente.
Utöver tekniska nämndens huvudsakliga förslag innehåller förslaget även
vissa språkliga och redaktionella justeringar samt förtydliganden avseende
nämndens behörighet.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-02-09 § 3.
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§ 78
Ramavtal och plankostnadsavtal Solskensvägen
(KS/2015:183)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner ramavtal och plankostnadsavtal med Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag till marköverlåtelseavtal och att upprätta andra nödvändiga avtal.
Sammanfattning

Kommunen och Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB har för avsikt
att pröva förutsättningarna för ungdomsbostäder vid Solskensvägen i Tullinge. Projektet omfattar ett 120-tal lägenheter belägna på del av kommunens
fastighet Tullinge 19:282.
Kommunstyrelsen beviljade 2012-09-03, § 156, positivt planbesked för bostäder på del av fastigheten Tullinge 19:282 och gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan. Kommunen äger den aktuella
marken och förvaltningen har under hösten genomfört en markanvisningstävling i syfte att finna en lämplig part för genomförandet. Tävlingen vanns
av Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. Kommunstyrelsen godkände resultatet av tävlingen 2015-03-02.
Kommunledningsförvaltningen har nu arbetat fram förslag till ramavtal och
plankostnadsavtal för projektet. I förslag till ramavtal och plankostnadsavtal
klargörs ansvarsförhållanden under planprocessen samt inriktningen i det
marköverlåtelsesavtal som ska godkännas innan kommunen antar detaljplanen.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-03-25 § 11.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-03-03.
Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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Yrkande
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 2015-04-13
Ärende 78 Ramavtal och plankostnadsavtal Solskensvägen (KS/2015:183)
Sverigedemokraterna ser positivt på denna typ av bostadsbyggande. Ungdomsbostäder saknas
i stor utsträckning både i vår kommun samt i vårt län. Därför ser vi mycket positivt på
byggnationen av just ungdomsbostäder i Tullinge.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi bifall till förslaget.

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg
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§ 79
Överenskommelse om övertagande av exploateringsavtal
från JM AB till Savana Invest AB (KS/2015:42)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner att exploateringsavtalet med JM AB för Pelargonen 2 övertas på oförändrade villkor av Savana Invest AB.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2009 att godkänna exploateringssavtal mellan Botkyrka kommun och JM AB. JM vill nu sälja fastigheten och behöver då kommunens godkännande att överföra exploateringsavtalet till Savana Invest AB. Fastigheten heter Pelargonen 2 och ligger i
Tullinge Trädgårdsstad. Savana är ett privatägt byggmästar- och fastighetsbolag. Samtliga ekonomiska åtaganden i exploateringsavtalet är reglerade
med JM AB och endast utbyggnaden inom kvartersmark återstår och regleras med vissa av paragraferna i exploateringsavtalet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-03-02.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-03-25 § 9.
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§ 80
Slutrapport Koborg, exploateringsprojekt 9115
(KS/2015:182)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner slutrapport för exploateringsprojektet 9115
Koborg vid Tuna gårdsväg.
Sammanfattning

Detaljplan antogs av kommunfullmäktige under 2005. Med enkelt planförfarande har dåvarande byggnadsnämnden under 2006 gjort mindre planjusteringar. Planen vann laga kraft i september 2006.
Detaljplanens syfte var att göra det möjligt för nyetablering av småindustrier. Verksamheterna skulle vara av den typen att de inte medför störningar
för det angränsande bostadsområdet i Solhöjden. Ovanstående projektmål
har uppfyllts. Inom ramen för detaljplanen har tre fastigheter bildats och
avyttrats under åren 2007-2014 till företagare i kommunen.
Koborg 1: Bedriver byggnadsverksamhet i det helägda bolaget Demolit AB.
Bolaget är idag en av de större aktörerna inom rivning och sanering med 25
anställda. (2014)
Koborg 2: Lokalt byggföretag som bland annat byggt förskolan Nya Kärrspiran.
20 anställda. Brunner&Brunner Service AB. (2014)
Koborg 3: Utvecklar, säljer och servar miljövänliga elfordon. E-tron AB.
(2007)
Byggnationen är avslutad på två av tomterna och den sista tomten kommer
att bebyggas 2015.
Projektet har gett ett överskott på cirka 1 000 000 kronor i förhållande till
den ursprungliga projektbudgeten. Totalt är nettot plus 4 038 000 kronor.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-03-25 § 10.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet 2015-03-03.
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§ 81
Detaljplan - Komministern 5 och del av Tumba 7:206
(KS/2015:108)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för kvarteret Komministern 5 och del av Tumba 7:206, nummer 20-25.
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal med AB Botkyrkabyggen, undertecknat 2014-12-04 av AB Botkyrkabyggen.
Kommunfullmäktige godkänner genomförandebudget för projektet Komministern 5 och del av Tumba 7:206.
Sammanfattning

Upprättat planförslag syftar till att ge förutsättningar för ungdomsbostäder
med 20 lägenheter i två våningar i anslutning till Botkyrkabyggens fastigheter i kvarteret Komministern vid Tunavägen i Tumba. Infrastrukturen är
redan utbyggd och Botkyrkabyggen ersätter kommunen för marknadsvärdet
för resterande mark som krävs för att projektet ska kunna genomföras. Exploateringsavtalet ger kommunen full kostnadstäckning för projektet. Överskottet enligt budget beräknas till cirka 1 400 000 kronor inklusive anläggningsavgifter för VA.
Botkyrkabyggen planerar byggstart under 2015.
Samhällsbyggnadsnämnden redogör för ärendet 2015-01-27 § 2.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-03-25 § 12.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-03-03.
Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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Yrkande
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 2015-04-13
Ärende 81 Detaljplan- Komministern 5 och del av Tumba 7:206 (KS/2015108)
Sverigedemokraterna ser positivt på byggandet av just ungdomsbostäder. Botkyrka har brist
på ungdomslägenheter vilket även är en brist i hela länet. Hela bostadsområdet i Tuna är dock
i behov av kraftig renovering.
Med anledning till ovanstående yrkar vi bifall till förslaget

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg
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§ 82
Svar på motion: Gång- och cykelväg mellan Rikstens friluftsstad och Lida (FP) (KS/2013:542)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda
förutsättningar för en gång- och cykelväg mellan Rikstens Friluftsstad och
Lida.
Ärendet

Benny Ferdinandsson (FP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde
2013-09-26 § 129 lämnat en motion: Gång- och cykelväg mellan Rikstens
Friluftstad och Lida. Motionären anser att samhällsbyggnadsförvaltningen
behöver utreda förutsättningar för en gång och cykelväg mellan Rikstens
Friluftstad och Lida då det finns uppenbarliga problem med den befintliga
"cykelvägen" som är: otillgänglig på grund av en låst bom, samt där underlaget är genomgående av dåligt kvalitet. Motionären menar att en bra cykelväg mellan Rikstens Friluftsstad och Lida har potentialen att bli väldigt
välanvänd och populär. Den skulle även på ett tydligt sätt binda samman
Lida med resten av Tullinge.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-09-23 § 271.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över motionen i en tjänsteskrivelse 2014-08-06.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-10-20.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen. Nämnden instämmer med
motionären om att den befintliga gång- och cykelvägen kan göras mer tillgänglig. I detta skulle t.ex. ingå att göra något åt den omnämnda bommen
och förbättra standarden på den första stigen i skogen. Samhällsbyggnadsförvaltningen understryker att för att höja standarden på hela sträckan och
framförallt förkorta resvägen, så krävs mer kostnadskrävande åtgärder.
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§ 83
Svar på motion: Håll Botkyrka rent (SD) (KS/2013:312)
Beslut

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

Östen Granberg (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-0425 § 25 lämnat en motion: Håll Botkyrka rent. Motionären anser att nedskräpningen längs parkvägar och andra vägar har tilltagit under de senaste
åren. För att råda bot på detta anser motionären att Botkyrka kommun ska
starta en kampanj med slogan ”Håll Botkyrka Rent”. Vidare anser motionären att en del av de sommarjobbande ungdomarna kan få jobb att hålla
Botkyrka rent. Motionären föreslår att Botkyrka kommun tar del av skriften
”Håll Sverige Rent” för råd och strategier om vilka metoder och verktyg
som passar bäst för att få bukt med nedskräpningen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-12-08 §
78.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-12-09 § 349.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-03-16.
Reservation

Östen Granberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Motivering

Kommunen följer inte idag de specifika skrifter som motionen tar upp, men
följer redan dess intentioner. Detta gör vi genom de skötselavtal som vi
skriver med olika entreprenörer och genom lagar och bestämmelser.
Kommunen har vid ett flertal tillfällen engagerat skolungdomar och sommarjobbare till olika typer av städkampanjer. Ett exempel där man involverat föreningslivet är när Arameiska Syrianska Botkyrka IF var med i ett
samarbete mellan Städa Sverige och andra svenska idrottsföreningar. Under
en dag lyckades de i samarbetet samla över 1400 säckar skräp. Detta projekt
genererade till och med nyheter i media.
Under 2013 anordnades en annan sådan aktivitet den 21-25 april, då elever i
Botkyrkas skolor var ute och städade och plockade skräp. I Fittja genomfördes samtidigt en temavecka om nedskräpning och ren miljö med föreläsningar och skräpplockning. Det städades också extra kring återvinnings-
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stationer och återvinningscentraler. Kommunens park- och naturvårdsinsatser, inklusive städning, fortsatte givetvis under sommaren, delvis med sommarjobbande ungdomar. Liknande aktiviteter planeras för 2015.
Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 84
Svar på motion: Timbank för personer i långvarigt utanförskap (M) (KS/2014:364)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet

Jimmy Baker (M) och Yngve RK Jönsson (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2014-05-22 § 111 lämnat en motion: Timbank för personer i
långvarigt utanförskap. Motionärerna anser bl. a. att kommunens Komijobbsatsning inte lyckats nå de grupper som står längst från arbetsmarknaden.
Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen, tillsammans med berörda
nämnder och förvaltningar, ska utarbeta en modell för en "timbank" som
möjliggör korttidsarbete för personer i den målgrupp som uppbär ekonomiskt bistånd och som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-10-26 § 78.
Socialnämnden har yttrat sig över motionen 2015-02-24 § 22.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-03-16.
Reservation

Jimmy Baker (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Motivering

Den politiska majoriteten anser att jobben är stommen i ett fungerande samhälle. Arbetslösheten är alldeles för hög i Sverige och ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast. Vi vill ha en ny arbetslinje för Botkyrka som kombinerar ett tydligt fokus på näringsliv med en aktiv arbetsmarknadspolitik. Att
fler människor arbetar möjliggör också en välfärd av högsta kvalitet och
skapar förutsättningar för ökad jämlikhet – för ett samhälle som håller ihop.
Arbetsmarknadspolitiken är i grunden ett statligt ansvar, men med en tidigare borgerlig regering som vägrade att agera så har vi tvingats ta ett större
ansvar för att människor ska gå från bidrag och passivitet till jobb och utbildning. Vägledning och Kompetens Botkyrka (VKB) inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har huvudansvaret för arbetet med att
se till att fler kommuninvånare får jobb.
Samtidigt har vi idag ett samhälle där ungdomsarbetslösheten i Sverige har
skjutit i höjden. I Botkyrka har vi i den politiska ledningen bestämt oss för
att göra något åt ungdomsarbetslösheten. När våra ungdomar i Botkyrka
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lämnar gymnasieskolan ska de kunna stiga in i vuxensamhället med liv och
lust och med många nya idéer samt en stark vilja att förändra samhället.
Ingen under 25 ska behöva gå utan jobb eller möjlighet till utbildning i Botkyrka. Därför har vi infört en ungdomsgaranti som innebär att alla unga ska
få hjälp från deras första dag i arbetslöshet och de ska garanteras jobb, praktik eller utbildning inom tre månader. Vi ska erbjuda sommarjobb för ungdomar mellan 16 och 18 år för att ge dem en tidig kontakt med arbetslivet.
Det ska vara meningsfulla arbetsuppgifter med handledning. Detta var moderaterna emot.
En annan satsning är Komijobb-satsningen som innebär att 100 personer årligen kan gå från försörjningsstöd eller andra ersättningar till arbete. Efter
Komijobb har personen mer meriter och kan gå vidare till nya jobb, enligt
devisen “ta ett jobb för att få ett jobb”. Detta var moderaterna också emot.
Ytterligare insatser, riktade till dem allra längst från arbetsmarknaden, görs
av socialförvaltningen och inom ramen för Samordningsförbundet Huddinge
Botkyrka Salem.
Alliansen har länge bedrivit en jobbpolitik som handlar om att “sänka trösklarna” till jobb. Detta innebär i praktiken att man har försämrat våra försäkringssystem om man blir arbetslös samt att man gjort arbetskraften billigare
genom sänkta arbetsgivaravgifter, åtgärder som totalt misslyckats. Man har
satt skattesänkningar före satsningar på utbildning och kompetenshöjning.
Vi i den politiska majoriteten tror inte på denna linje. Vi tror på att höja
människors kompetens och göra dem ännu mer konkurrenskraftiga, på så
sätt kan de få kvalificerade jobb, och Sverige blir ett fortsatt konkurrenskraftigt land. Vi tror inte att moderaternas förslag om ”timbank” med korttidsjobb för Botkyrkabor som tvingats söka försörjningsstöd kommer att leda
till att fler kommer i varaktig egen försörjning. Förslaget förefaller snarare
vara ett uttryck för en avsikt att ”disciplinera” och kräva ”motprestation” av
bidragstagare. Därför avslår vi motionen, till förmån för andra satsningar
såsom Komijobb. Det är så vi åstadkommer en halverad arbetslöshet till
2020!
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 85
Svar på medborgarförslag: Utred Tullinge gymnasiums
framtid (KS/2014:211)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Kommunfullmäktige ger i uppdrag till utbildningsnämnden att involvera
elevkåren på Tullinge gymnasium i utredningen om skolans upprustningsbehov och eventuella utbyggnad.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2014-03-27 § 63 ett medborgarförslag: Utred
Tullinge gymnasiums framtid. Förslagsställaren anser att Tullinge gymnasium är i behov av en utbyggnad på grund av otillräckliga lokaler och ventilationssystem, något som påverkar undervisningen negativt. Förslagsställaren föreslår att en arbetsgrupp tillsätts med uppgift att utreda hur en utbyggnad av Tullinge gymnasium ska gå till samt lämna förslag på beslut till utbildningsnämnden i början av 2015.
Tekniska nämnden har yttrat sig över förslaget 2014-08-25 § 41.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över förslaget 2014-09-03 § 73.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-03-19.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
Förslagsställaren tar i sitt förslag upp en viktig aspekt, som i slutändan
handlar om elevinflytande kring och i sin utbildning. Kommunledningen anser att elevinflytande, som allt brukarinflytande och medborgarinflytande, är
viktigt.
Utbildningsförvaltningen beskriver läget och ser att elever och personal ska
involveras i utvecklingsarbetet av skolan. Därför anser kommunledningen
att medborgarförslaget ska anses besvarat men tycker ändå att ett uppdrag
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om att involvera elever i ett tidigt skede är bra för att förtydliga elevers och
personalens roll i utvecklingen.
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§ 86
Svar på medborgarförslag: Bättre parkeringsmöjligheter i
Alby centrum (KS/2014:274)
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2014-04-24 § 93 ett medborgarförslag: Bättre
parkeringsmöjligheter i Alby centrum. Förslagsställaren anser att det är
svårt att hitta lediga parkeringsplatser i Alby centrum. Orsaken till detta anser förslagsställaren bero på att personer som arbetar i Alby centrum har
sina bilar parkerade under hela dagen, vilket gör det svårt för tillfälliga besökare att hitta en ledig plats. Förslagsställaren föreslår en ökning av antalet
kontrollanter på parkeringsplatsen.
AB Botkyrkabyggen inkom med ett yttrande 2014-05-08.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-03-18.
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.
Botkyrkabyggen anser att Alby centrum och miljön däromkring är i behov
av förnyelse. Tillsammans med Botkyrka kommun arbetar Botkyrkabyggen
med en utvecklingsplan för Alby centrum och fastigheterna i Albydalen. I
den planen ingår att ta hänsyn till de gåendes behov samt säkerställa att antalet parkeringsplatser räcker till. Kontrollerna av parkeringsplatserna sköts
av QPark på uppdrag av Botkyrkabyggen. Parkeringsplatserna vid Alby
centrum kontrolleras på samma sätt som övriga parkeringsplatser inom Botkyrkas bestånd. Botkyrkabyggen arbetar för att kunna presentera en delplan
för förnyelse av området omkring Alby centrum under 2015.
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§ 87
Svar på medborgarförslag: Enskilda duschar i skolornas
idrottshallar (KS/2014:322)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2014-04-24 § 93 ett medborgarförslag: Enskilda duschar i skolornas idrottshallar. Förslagsställaren anser att det är ett
problem med att allt färre flickor och pojkar inte duschar efter idrotten. Alla
barn har rätt oavsett kön att få duscha ensam och utan insyn. Förslagsställaren föreslår att det inrättas duschdörrar och inte duschdraperier i Botkyrkas
skolor.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget 2014-09-29 § 82.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över förslaget 2014-12-16 § 125.
Kommunledningsförvaltning redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 201503-18.
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 avstyrker medborgarförslaget.
Kultur- och fritidsförvaltningen har genom kommunfullmäktiges beslut
2012-04-16 § 46 i uppdrag att påbörja ett arbete med att skapa enskilda duschar i de idrottsanläggningar som kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar
för. Detta genomför förvaltningen successivt i samband med renoveringar
och underhåll av idrottsanläggningar. Däremot görs ingen samlad insats där
enskilda duschar inrättas i alla idrottsanläggningar samtidigt. Kultur- och
fritidsnämnden gör bedömningen att det som förslagsställaren efterlyser
kommer att genomföras under en längre tid.
Utbildningsnämnden avstyrker medborgarförslaget.
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Utbildningsnämnden gör bedömningen att det som förslagsställaren efterlyser kan komma att genomföras under en längre tid. Nämnden tar med sig
frågan för att lyftas i samband med renoveringar och underhåll.

29[45]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-13

§ 88
Kommunstyrelsens årsredovisning 2014 (KS/2015:145)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för 2014 för kommunstyrelsen och exploateringsverksamheten.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen har upprättat bokslut/årsredovisning för 2014 års verksamhet.
Kommunstyrelsens ekonomiska resultat för 2014 ligger över budget med totalt 11 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningens anslagsfinansierade
verksamheter visar ett överskott på 10,4 miljoner kronor och resultatenheterna med 586 000 kronor.
Verksamhetsblocket kommunledningsförvaltning redovisar ett totalt överskott på 8,3 miljoner kronor mot budget, medan den politiska verksamheten
och verksamhetsblock bidrag, ersättningar, avgifter med mera redovisar ett
överskott på knappt 1,8 miljoner kronor respektive 845 000 kronor jämfört
med budget.
Exploateringsverksamheten redovisar ett överskott mot driftbudgeten på 9,7
miljoner kronor. Nettovinsten för året uppgår till 19,7 miljoner kronor och
budgeten är 10 miljoner kronor. I utfallet ingår tomtförsäljning inom projekt
Tegelsten och avslut av projekt Centrala Riksten – etapp 2.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-03-27.
Yttrande

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

Kommunstyrelsen

Ärende: Kommunstyrelsens årsredovisning 2014
I årsredovisningen tar man bl.a. upp orsaker när det gäller valdeltagande och andra
utmaningar i kommunen och handlingsplaner, men vi saknar som tidigare en analys av
ungas psykiska ohälsa, speciellt markant när det gäller flickor och en handlingsplan för
detta. Tar man inte itu med detta kan det påverka både skolgång och framtida arbete
avsevärt och skapa ett utanförskap genom arbetslöshet eller problem med missbruk m.m.
När det gäller IT behövs det ordentlig uppföljning av större IT-investeringar. Vi
ifrågasätter om investeringarna ger avsedd effekt gällande den interna effektiviteten och att
nå ut till medborgarna. IT-servicen borde fungera bättre med de redan gjorda
investeringarna. Vi anser att det är av stor vikt att göra förhandskalkyler inför
återkommande IT-investeringar och noggranna uppföljningar av dessa investeringar.
Beträffande hemsidan så är den ofta dåligt uppdaterad och viss information är ibland flera
år gammal.
För övrigt är det en hel de siffor/resultat som fattas gällande de mätbara målen och dess
indikatorer.

Tumba 2015-04-13
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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§ 89
Tilläggsäskande av investeringsmedel för Xenters nya YHutbildningar (KS/2015:205)
Beslut

Kommunstyrelsen medger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
2 miljoner kronor i tilläggsanslag för inköp av utrustning, verktyg och maskiner till nya yrkeshögskoleutbildningar.
Investeringsanslaget finansieras av investeringsmedel som avsatts till kommunstyrelsens förfogande.
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden äskar 2 miljoner kronor i
tilläggsanslag för utrustning, verktyg och maskiner till nya yrkeshögskoleutbildningar på Xenter.
De yrkeshögskoleutbildningar som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden genomför finansieras i huvudsak med statliga medel och insatser
från näringslivet. Beslut om vilka yrkeshögskoleutbildningar kommunen
tilldelas kommer samma år som utbildningen ska genomföras, vilket inte
möjliggjort för nämnden att äska investeringsmedlen i samband med
flerårsplane- eller ettårsplaneprocessen.
I årets tilldelning av utbildningsplatser, som beslutades av myndigheten för
yrkeshögskolan i januari 2015, beviljades Xenter två nya utbildningar inom
området teknik/industri – Hisstekniker och 3D-tekniker. Både Hisstekniker
och 3D-teknikerutbildningen kommer att kräva investeringar i utrustning,
verktyg och maskiner.
Driftkonsekvenser i form av kapitalkostnader för investeringarna finansieras
med de externa anslagen arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får
för att utföra utbildningarna.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2015-02-17 § 19.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-03-24.
Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget, bilaga.
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Yrkande
Kommunstyrelsen 2015-04-13
Ärende 89 Tilläggsäskande av investeringsmedel för Xenters nya YHutbildningar (KS/2015:205)
Sverigedemokraterna har i sin ettårsplan yrkat att 2 miljoner extra skall tillföras till budgeten
för YH-utbildningar inom Botkyrka kommun.
Med anledning till ovanstående yrkar vi bifall till förslaget

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-13

§ 90
Mottagande av medel - Sanering av Kagghamra 7:1
(KS/2015:139)
Beslut

Kommunstyrelsens godkänner att samhällsbyggnadsnämnden mottar beviljat statligt bidrag om maximalt 34 miljoner kronor för att utföra sanering av
förorenat område på fastigheten Kagghamra 7:1 i egenskap av huvudman.
Sammanfattning

På fastigheten Kagghamra 7:1 vid Kaggfjärden i Botkyrkas sydostligaste del
finns ett område som är kraftigt förorenat av metaller, framför allt arsenik.
Föroreningarna uppkom dels på slutet av 1800-talet, då ett skeppsvarv fanns
på platsen, och dels under 1930- och 40-talen då en impregneringsverksamhet fanns på samma plats. Eftersom ingen juridiskt ansvarig har kunnat pekas ut har kommunen agerat huvudman för den miljötekniska undersökning
som har gjorts av området. Statliga medel från Naturvårdsverket har bekostat undersökningen. Resultaten från undersökningen visar på att området
är mycket kraftigt förorenat. På platsen förekommer halter av föroreningar
som kan ge upphov till akuta och långsiktiga risker för människors hälsa.
Dessutom pågår en långsam spridning av föroreningar till den närliggande
Kaggfjärden. En riskvärdering gjordes under 2011 som ett samarbete mellan
kommunala tjänstemän, politiker från samhällsbyggnadsnämnden och miljöoch hälsoskyddsnämnden, konsulter och Länsstyrelsen. Syftet med riskvärderingen var att besluta vilken åtgärdsnivå som var mest lämplig. Uppskattad kostnad för valt åtgärdsalternativ uppgick till 34 miljoner kronor.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-03-28, § 78, att kommunen
skulle anta huvudmannaskapet för saneringen av området och att bidrag för
saneringen skulle sökas från Naturvårdsverket.
Under 2014 beviljades statligt bidrag för utredning och sanering av området
om maximalt 34 miljoner kronor. Beslutet om bidrag är förenat med ett antal villkor som berör kommunens huvudmannaansvar, bidragets användningsområden och ekonomiska ramar samt krav på redovisning av projektet.
Enligt reglementet för budgetansvar och attest ska ansökan av externa projektmedel över 25 basbelopp godkännas av kommunstyrelsen och inte av
samhällsbyggnadsnämnden som varit fallet i det här ärendet. Ärendet tas
därför nu upp i kommunstyrelsen för förslag till beslut om mottagande trots
att statligt bidrag redan beviljats.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2012-04-16 § 78.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse
2015-02-19.
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Yrkande

Dan Gahnström yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 91
Rapportering av förstudie om sociala villkor med stöd av
Europeiska socialfonden (KS/2014:42)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten "Förstudie stadsutveckling i de
norra kommundelarna" med stöd av Europeiska socialfonden.
Sammanfattning

Hösten 2013 lämnade Botkyrka kommun en ansökan till Europeiska Socialfonden ESF om projekt "Förstudie stadsutveckling i de norra kommundelarna". ESF-rådet beviljade ansökan i januari 2014. Den beviljade ansökan var
inriktad mot att identifiera möjligheter och begränsningar för utveckling av
lokala arbeten, trygghet och attraktivitet som en del av miljonprogrammets
förnyelse. Avgränsning för förstudien var målgruppen unga och Botkyrkabor med utländsk bakgrund. Vidare var förstudien inriktad mot Botkyrkas
stadsdelar Hallunda-Norsborg, Fittja och Alby med fokus på stadsdelen
Norsborg.
Förstudiens resultat föreslår att kommunkoncernen ska stärka sin förmåga
att tillämpa sociala villkor i upphandlingar, investeringar och markanvisningar som verktyg för att skapa arbeten. Jobb och ökad betalningsförmåga
bland de boende i ovan nämnda stadsdelar är en central del av utmaningen
med miljonprogrammets förnyelse.
Arbetet med att implementera förstudiens resultat har påbörjats. Med utgångspunkt i förstudien har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen framställt en ansökan om EU-medel för att finansiera en långsiktig
satsning på jobbskapande åtgärder som en del av hållbar stadsutveckling.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-09.
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§ 92
Återrapportering av Hållbarhetsforum 2014 (KS/2013:707)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner utvärderingen av Hållbarhetsforum 2014.
Sammanfattning

Hållbarhetsforum genomfördes 8-10 maj 2014. Evenemanget var ett samarrangemang mellan Botkyrka kommun, det lokala föreningslivet och andra
lokala aktörer i Tumba. Kommunledningsförvaltningen har utvärderat
process och genomförande av Hållbarhetsforum 8-10 maj, 2014.
Hållbarhetsveckan bytte namn till Hållbarhetsforum och genomfördes under
tre dagar istället för en vecka. Hållbarhetsforum avgränsades, enligt beslut i
kommunstyrelsen, till Tumbaområdet som en gemensam mötesplats.
Under de tre dagarna arrangerades 25 programpunkter. Budgeten minskade
från 500 000 kronor 2013 till 350 000 kronor 2014.
Tema för Hållbarhetsforum 2014 var Botkyrkas sex hållbarhetsutmaningar;
Botkyrkaborna har arbete, Botkyrkaborna känner sig hemma, Botkyrka har
de bästa skolorna, Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna, Botkyrkaborna är friska och mår bra och Botkyrkaborna har förtroende för varandra
och för demokratin.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar i utvärderingen att Hållbarhetsforums syfte fortfarande behöver tydliggöras. Inför kommande år behöver
även tjänstemän, förtroendevalda och föreningarnas närvaro öka för att
kunna nå målet om delaktighet i evenemanget.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2014-10-24 § 41.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-10-24.

35[45]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-13

§ 93
Uppföljning av upphandlings- och inköpspolicyn
(KS/2015:274)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av effekter av ny upphandlingsoch inköpspolicy.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till förändringar i policyn vad avser:
•Krav på upphandlingssamordnare, tas bort, och ersätts med att samordning
med upphandling sker på verksamhetsområdesnivå
•Krav på kollektivavtal utvecklas och förtydligas på en mer detaljerad nivå
än vad som anges idag
•Dokumentationsplikt införs för direktupphandlingar som överstiger
100 000 kr via ett systemverktyg som tillhandahålls av verksamhetsområdet
upphandling.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-03 § 74 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utvärdera effekten av kommunens upphandlingsoch inköpspolicy efter ytterligare ett år och rapportera utvärderingen till
kommunstyrelsen. Efter genomförd uppföljning av upphandlings- och inköpspolicyn föreslår förvaltningen att en översyn av upphandlings- och inköpspolicyn genomförs där förändringar avseende krav på upphandlingssamordnare, krav på kollektivavtal samt hantering av direktupphandlingar.
Arbets- och näringslivsberedningen har behandlat ärendet 2015-02-09 § 61.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-26.
Yttranden

Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Lars Johansson (FP) och Robert
Steffens (C) har lämnat ett särskilt yttrande, bilaga.
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Kommunstyrelsen
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Ärende 93

Uppföljning av upphandlings- och inköpspolicyn (KS/2015:274)

Alliansen har haft rätt hela tiden. Man får inte ställa krav på kollektivavtal i samband
med upphandlingar! Detta är något vi har drivit sedan formuleringarna först lyftes in i
tjänsteskrivelesen.
I tjänsteskrivelsen står att läsa att förvaltningsrätten dömt till den överklagandes
fördel – d.v.s. att kommunen måste göra om upphandlingar där sådant krav ställts.
Vi ser nu fram emot en reviderad upphandlings- och inköpspolicy där kravet inte
finns med. Man kan självklart, om man vill, ställa krav på att marknadsmässiga
villkor skall gälla, avseende exempelvis löner, försäkringar, arbetsmiljö/villkor o.s.v.
Vi är fortfarande emot kravet som går ut på att kommunen tvingar på företag trainees
som sedan kommunen väljer ut – oavsett om traineen kan tillföra någonting i
överhuvudtaget för företaget. Ska ett sådant traineekrav finnas så ska det vara
företagen själva som ska få välja sin medarbetare.
Vi anser att det, i upphandlingar, bör ställas krav på villkor för anställda som
motsvarar kärnan i relevanta kollektivavtal, i enlighet med gällande LOU och EUdirektiv. Vi förutsätter att nya förslag utarbetas utifrån gällande regelverk.

Jimmy Baker (M)

Stefan Dayne (KD)

Lars Johansson (FP)

Robert Steffens (C)
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§ 94
Svar på remiss - Förslag till ny översiktsplan för Tyresö
kommun (KS/2015:177)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-03-13 som kommunens samrådsyttrande över ny översiktsplan för Tyresö kommun.
Sammanfattning

Tyresö kommun har tagit fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan.
Några direkta mellankommunala intressen har inte Botkyrka och Tyresö
kommuner, men inriktningen i samrådsförslagets två utvecklingsalternativ
ligger i linje med Södertörnskommunernas gemensamma utvecklingsambitioner.
Kommunen har fått möjlighet att yttra sig över ett samrådsförslag till översiktsplan för Tyresö kommun. Som en av de åtta Södertörnskommunerna
har utvecklingen i Tyresö ändå ett intresse för Botkyrka och utvecklingen av
vår regiondel. Samrådets båda framtidsbilder är intressanta och innehåller
ambitioner som är positiva för hela Södertörns utveckling.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-03-25 § 8.
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§ 95
Svar på remiss - Ändrad inkomstutjämning för kommuner
och landsting (KS/2015:38)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2015-03-27 som kommunens remissvar på promemorian
”Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting” (Dnr Fi
2015:379).
Sammanfattning

Botkyrka kommun tillstyrker förslaget till förändringar av inkomstutjämningen och avskaffandet av det särskilda bidraget inom ramen för strukturbidraget.
I likhet med tidigare remissvar i skatteutjämningssammanhang, framhålls att
modellen för individ- och familjeomsorg i kostnadsutjämningen behöver
omprövas. Utformningen av variabeln ”andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd längre än sex månader” riskerar att ge negativa konsekvenser
ur såväl kommunalekonomisk som samhällsekonomisk synvinkel. Den som
slutligt riskerar att drabbas är givetvis den enskilde kommuninvånaren.
Yttranden

Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Lars Johansson (FP) och Robert
Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Kommunstyrelsen
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Ärende 95

Svar på remiss – Ändrad inkomstutjämning för kommuner och
landsting (KS/2015:38)

Det är otvivelaktigt så att vi behöver ha ett utjämningssystem i Sverige, då de flesta
kommunerna är nettobidragsmottagare och endast ett fåtal är nettobetalare. Det är i
grunden ett bra system som hjälper kommuner att hålla en likvärdig service i hela
landet.
Vi anser det dock vara olyckligt att den styrande majoriteten inte vill verka för att
kommunens beroende av utjämningssystemet skall minska. Istället verkar man se det
som positivt varje gång Botkyrka får mer pengar, detta utan att reflektera över att den
egna kommunens ledning behöver bättra sig och anstränga sig mera.
Vi står inte bakom denna återgång till de gamla reglerna. Vi anser att det borde vara
så att de kommuner som förbättrar sig ska uppmuntras snarare än bestraffas. Det
borde ligga i alla kommuners intresse att få upp sin skattekraft och närma sig
medelskattekraften. Istället väljer vissa, som Botkyrka, att acceptera att man halkar
efter och sedan kräva att få en allt större andel av sina kommunala omkostnader
försörjda via utjämningssystemet.
Särskilt intressant är det att Botkyrka kommun, som ligger ett stenkast från den
ekonomiska motorn i Sverige (Stockholm), inte lyckas bättre. Det är ett svidande
underbetyg till den styrande majoriteten S+V+MP.
När den samlade borgerligheten förlorade valet 1994 så lämnade vi över en kommun
med en skattekraft motsvarande 101 % av medelskattekraften. Den ligger nu på
katastrofalt låga 86 %. 1995 stod utjämningssystemet för 22 % av kommunens
driftbudget. 2014 är andelen uppe i 33 %.
Det är ett tydligt underbetyg för Socialdemokraterna och deras under åren olika
stödpartier.

Jimmy Baker (M)

Stefan Dayne (KD)

Lars Johansson (FP)

Robert Steffens (C)
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§ 96
Svar på remiss - Tryggt att bli äldre i Botkyrka 2015-2019
(KS/2015:34)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-25 som svar på yttrande till remissen: Tryggt att bli äldre i
Botkyrka – Äldreplan 2015-19 och överlämnar den till vård- och omsorgsnämnden.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen menar att dokumentet behöver renodlas till
att vara just en handlingsplan och efterfrågar tydligare koppling till kommunens ordinarie styrsystem. Sist i yttrandet tar kommunledningsförvaltningen
ställning till de löften handlingsplanen lyfter fram som har bedömts tillhöra
kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-03-25.
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§ 97
Val av ombud till AB Vårljus årsstämma (KS/2015:209)
Beslut

Kommunstyrelsen utser Robert Rasmussen (S) som ombud på AB Vårljus
årsstämma 2015-05-06.
Ärendet

AB Vårljus arbetar för att skapa en långsiktig och förbättrad livskvalitet för
barn, unga och föräldrar i behov av råd, stöd, omvårdnad och behandling.
Verksamheten syftar till att förena samhällsansvar med affärsmässighet, genom en förmåga att möta nya och förändrade behov hos socialtjänsten. Vårljus ägs av de 25 kranskommunerna i Stockholms län.
I kommunstyrelsens reglemente § 2, punkt 12, står att kommunstyrelsen ska
tillvarata kommunens rätt vid bolagsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag som kommunen äger eller annars har intressen i.
Kommunstyrelsen föreslås utse Robert Rasmussen (S) att företräda Botkyrka kommun på AB Vårljus årsstämma 2015.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-03-31
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§ 98
Anmälningsärenden (KS/2014:584, KS/2015:11,
KS/2015:112, KS/2015:137, KS/2015:270)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 28 februari 2015, dnr KS/2015:137.
Områdesgruppernas delårsrapporter 2014, dnr KS/2014:584.
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2015-03-19, dnr
KS/2015:270.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2015-03-27, dnr
KS/2015:112.
Prototokoll från personalutskottet 2015-03-02.
Protokoll från demokratiberedningen 2015-03-13.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2015-03-25.
Protokoll från extra möte med centrala samverkansgruppen, cesam, 201503-18 samt ordinarie möte 2015-04-08, dnr KS/2015:11.
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§ 99
Delegationsärenden (KS/2011:368, KS/2015:128,
KS/2015:138, KS/2015:200, KS/2015:206, KS/2015:208,
KS/2015:211, KS/2015:218, KS/2015:219, KS/2015:220,
KS/2015:221, KS/2015:227, KS/2015:279, KS/2015:280,
KS/2015:286, KS/2015:63, KS/2015:8, KS/2015:95)

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

Upptagande av lån, utlämnade lån samt genomförda swapaffärer enligt bifogad förteckning februari 2015, dnr KS/2015:138.
Kommunstyrelsens ordförande

Beslut att väcka motion till Kommunförbundet Stockholms Läns förbundsmöte 2015
(beslut 2015-02-20, dnr KS/2015:206).
Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
(beslut 2015-03-27, dnr KS/2015:95).
Ansökan om EU-bidrag inom ramen för strategiskt partnerskap inom programmet Erasmus+
(beslut 2015-03-30, dnr KS/2015:279).
Ansökan om ESF-medel samt medfinansiering till projekt inom programområde 2 – Hållbar stadsutveckling
(beslut 2015-03-30, dnr KS/2015:280).
Val av ombud till SYVAB:s extra bolagsstämma 2015-03-13
(beslut 2015-03-12, dnr KS/2015:211).
Val av ombud till Spårvagnsstädernas årsmöte 2015-03-26
(beslut 2015-03-25, dnr KS/2015:200).
Val av ombud till Botkyrka Stadsnät AB:s årsstämma 2015-03-26
(beslut 2015-03-25, dnr KS/2015:208).
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Val av ombud till SRF, Stockholmsregionens Försäkrings AB:s årsstämma
2015-03-26
(beslut 2015-03-25, dnr KS/2015:227).
Val av ombud till AB Botkyrkabyggens årsstämma 2015-04-13
(beslut 2015-04-07, dnr KS/2015:218).
Kommundirektören

Beslut om avgångsvederlag samt övriga villkor avseende upphörande av
anställning
(beslut 2015-03-13, dnr KS/2015:221).
Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för utbildningsförvaltningen
2015-03-16—2015-03-22
(beslut 2015-03-16, dnr KS/2015:63).
Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för utbildningsförvaltningen
2015-03-23—2015-08-22
(beslut 2015-03-19, dnr KS/2015:63).
Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen 2015-03-23—2015-08-22
(beslut 2015-03-19, dnr KS/2015:63).
Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för tekniska förvaltningen
2015-03-24—2015-04-14
(beslut 2015-03-19, dnr KS/2015:63).
Ökad sysselsättningsgrad – avtalstecknande
(beslut 2015-03-23, dnr KS/2011:368).
Förordnande av tjänsteförrättande kommundirektör
2015-04-08—2015-04-10
(beslut 2015-03-31, dnr KS/2015:63).
Verksamhetschefen samhällsutveckling

Anställning av utvecklingsledare samhällsplanering
(beslut 2015-03-01, dnr KS/2015:219).
Förordnande av tjänsteförrättande verksamhetschef samhällsutveckling
2015-03-09—2015-03-13
(beslut 2015-03-03, dnr KS/2015:63).
Anställning av projektchef
(beslut 2015-03-23, dnr KS/2015:220).
IT-chefen

Förordnande av tjänsteförrättande IT-chef 2015-04-02—2015-04-08
(beslut 2015-03-10, dnr KS/2015:63).
Förordnande av tjänsteförrättande IT-chef 2015-05-01—2015-05-08
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(beslut 2015-03-10, dnr KS/2015:63).
Kommunikationschefen

Förordnande av tjänsteförrättande kommunikationschef
2015-03-12—2015-03-31
(beslut 2015-03-10, dnr KS/2015:63).
Säkerhetschefen

Förordnande av tjänsteförrättande säkerhetschef 2015-04-07—2015-04-10
(beslut 2015-03-30, dnr KS/2015:63).
Upphandlingschefen

Redovisning av delegationsbeslut enligt bifogad förteckning 2015-03-30,
dnr KS/2015:8.
Chefen för kommunledningsförvaltningens stab

Förordnande av tjänsteförrättande chef för kommunledningsförvaltningens
stab 2015-04-06—2015-04-10 samt 2015-05-08—2015-05-15
(beslut 2015-03-30, dnr KS/2015:63).
HR-chefen

Överenskommelse om avgångsvederlag
(beslut 2015-04-01, dnr KS/2015:286).
Verksamhetschefen för demokrati och mänskliga rättigheter

Förordnande av tjänsteförrättande verksamhetschef för demokrati och
mänskliga rättigheter 2015-04-07—2015-04-10
(beslut 2015-04-07, dnr KS/2015:63).
Chefsjuristen

Begäran om utlämnande av handlingar
(beslut 2015-02-12, dnr KS/2015:128 och KS/2015:199).
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§ 100
Föreningsbildning Sthlm6000+ (KS/2015:269)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att Botkyrka kommun blir medlem i den ideella föreningen Sthlm6000+. Föreningen ersätter det tidigare partnerskapet
Studentbostadsmässan 2017/ Sthlm6000+ som Botkyrka kommun ingår i.
Sammanfattning

Sedan 2014 ingår Botkyrka kommun i partnerskapet Studentbostadsmässan
2017/Sthlm6000+. Kommunen ingår i projektets styrgrupp och arbetsgrupp.
I partnerskapet ingår bland annat Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i
Stockholm, Stockholms universitet, KTH, Södertörns högskola, kommuner,
byggbolag, kommunala och privata fastighetsbolag, arkitekter och studentorganisationer.
Botkyrka kommun ingår i partnerskapet för att få tillträde till ett nätverk
med stor kunskap i studentbostadsfrågan. Detta är särskilt intressant nu när
vi utreder studentbostäder i Fittja. Det är positivt för kommunen att synas i
det här sammanhanget och dela med sig av erfarenheterna kring de ungdomsbostäder vi bygger. Innan 2017 är slut kommer det ha byggts cirka 250
nya ungdomsbostäder i Botkyrka. Partnerskapet kan bidra till att nya aktörer
lockas till Botkyrka.
Partnerskapet behöver få en effektivare styrning för att säkra projektmålen,
därför har en föreningsbildning blivit aktuell. Föreningsbildningen kommer
även bidra till ökad transparens i och med de rutiner och praxis som en ideell förening omfattas av, exempelvis vad gäller styrelse, stadgar, årsmöte
och revision. Föreningen kommer att fortsätta ha samma inriktning som
partnerskapet haft.
I de föreslagna föreningsstadgarna står att föreningen ska verka för att öka
antalet studentbostäder i Stockholms län, att bidra till en ökad mångfald i utformning och produktion av bostäderna samt förbättra funktionaliteten i
förmedlingen av desamma
Föreningen kommer att ordna en studentbostadsmässa 2017. Samma år
kommer föreningen att upplösas.
Partnerskapets formalisering i en förening innebär inga ökade kostnader för
Botkyrka kommun. Kommunen betalar 100 000 årligen 2014-2017.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-03-30.
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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
Melinder Jill, ers
Aziz Youbert, ers
Alan Arzu BeGigo, ers
Aslan Robert, ers
Lund Tuva, ers t.o.m. § 70
Westberg Olle, ers
Lundgren Stina, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Sherif Yosra Yasmin, ers
Lindqvist Sebastian, ers
Carlson Pia, ers
Johansson Lars, ers
Steffens Robert, ers

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

Arzu Alan (S)
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