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Plats och tid

Kommunalhuset, 2:3, kl 16:00-18.10

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Oscar Arnell (kanslichef), Niclas Johansson (ekonomichef), Carl
Widercrantz, Fredrik Olsson, Johannes Svensson, Emanuel
Ksiazkiewicz (politiska sekreterare)
Gabriel Melki (S) och Jimmy Baker (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset plan 4, onsdag 2015-03-04 kl 13.00

Sekreterare

Paragrafer

42 - 66

Erik Sahlin

Ordförande

Katarina Berggren (S)

Justerare

Gabriel Melki (S)

Jimmy Baker (M)

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

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-03-02

Anslaget den

Nedtas den

2015-03-05

2015-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Lena Bogne
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-02

§ 42
Idéhus i Tullinge centrum - antagande av detaljplan
(KS/2015:111)
Beslut

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

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av idéhuset i enlighet
med det vinnande förslaget från en allmän arkitekttävling, samt att rusta upp
området närmast i söder till ett torg/mötesplats med en tillgänglighetsanpassad gång- och cykelväg, angöring och parkering.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (TUP), (SD) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden
Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-10-21, § 296, att godkänna förslaget till detaljplan för idéhus i Tullinge centrum, (40-35) och att den ställs
ut för granskning.
Detaljplanen har varit på granskning under tiden 2014-11-03 till 2014-1130.
Totalt har 27 yttranden kommit in under samrådet. Av de 27 yttranden som
kommit in är fyra remissinstanser, åtta bedöms vara sakägare enligt fastighetsförteckningen, som upprättats av lantmäteriet och uppdaterats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Av de återstående 15 yttranden som inkommit
har flera inte angivit adress, varpå det är svårt att avgöra om det även här
finns sakägare.
Det är framförallt tre synpunkter som framförts, samma som under samrådet: Antingen är de helt emot ett idéhus i Tullinge, eller också framför de att
de är positiva till ett idéhus, men på en annan plats. Frågan om hur parkeringen ska lösas har också förekomit i flera yttranden.
Inga nya synpunkter har framkommit under granskningen i jämförelse med
de som framkom under samrådet.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-01-27 § 18.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-12-17.
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Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Stefan Dayne (KD) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Anders Thorén (TUP) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Östen Granberg (SD) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget
mot Jimmy Bakers (M), Anders Thoréns (TUP) Östen Granbergs (SD) och
Stefan Daynes (KD) avslagsyrkanden.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Yttrande

Lars Johansson (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2015-03-02
Ärende 41

Idéhus i Tullinge Centrum – antagande av detaljplan (KS/2015:111)

Det är i huvudsak den politiska majoriteten, S+V+MP, som vill bygga ett idéhus i Tullinge.
Om Botkyrkaborna eller de som bor i kommundelen har efterfrågat ett idéhus är
uppenbarligen av en sekundär betydelse. ”Med ett hus fyllt av kultur på plats, så kommer
säkerligen flertalet Tullingebor sluta önska sig en kommundelning”. Det kanske kan vara värt
hundra miljoner kronor, tycks majoriteten resonera.
Från moderat håll har vi varit tydliga i fler års tid. Ett ”idéhus” i Tullinge C kan säkert vara
”roligt” och ”kulturellt stimulerande”, men vi anser att annat behöver prioriteras högre. Till
exempel finns det eftersatt underhåll och upprustningsbehov av gator/vägar, gång- och
cykelbanor och offentliga lokaler såsom inom äldreomsorgen, förskolan osv.
Vi vill använda en del av de över hundra miljoner kronorna till sådant som vi nämner ovan,
men även så att kommunen, utan ökad upplåning, har råd att medfinansiera en ny (andra)
pendeltågsuppgång i Tullinge (med tillhörande gångbro och g/c-vägar).
Vi har hela tiden, förgäves, lyft att kommunen borde ha undersökt alternativa lokaler för den
här typen av verksamhetsinnehåll framför nybyggnation. Det är en väg som borde ha provats,
om man nu ska ha ett idéhus.
Vi vill även betona vikten av att förtäta med kollektivtrafiknära bostäder i Tullinge C.
Kollektivtrafiknära förtätningar är något som vi Moderater ställer oss positiva till, såväl i
Tullinge som i övriga kommunen.
Ett tillräckligt antal pendlingsparkeringsplatser i och nära Tullinge C måste också anläggas,
särskilt med tanke på att det försvinner platser i t.ex. Flemingsberg.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
att

avslå ärendet.

Jimmy Baker

Kia Hjelte

Kommunstyrelsen
Yrkande
Ärende: Idéhus i Tullinge Centrum – antagande av detaljplan (KS/2015:111)
Kristdemokraternas syn på hushållning grundar sig på förvaltarskapstanken, där de
förtroendevaldas uppdrag är att förvalta de medel som finns för att få ut mesta möjliga
nytta av satsade medel. Förvaltarskap är långsiktigt, det innehåller ett hållbarhetsperspektiv
och ett ansvar mot kommande generationer. En god ekonomi är grunden för utveckling av
kommunal service. Med detta menar vi en god hushållning med de medel som anförtrotts
de förtroendevalda att använda till den gemensamt finansierade kommunala servicen.
Vårt ansvar och vår skyldighet som politiker är att se till att värna skattebetalarnas pengar
och se till att man först och främst tillgodoser de primära behoven. Det finns många
investeringar som bör prioriteras i Tullinge, såsom upprustning av skolor, satsningar inom
äldreomsorgen, infrastruktursatsningar gällande både vägar och dagvattenhantering,
pendeltågstationen, parkering m.m. Vi menar att Tullinge är en viktig del av Botkyrka.
Vidare är vi som parti positiva till kultursatsningar i kommunen, så även i Tullinge.
Att investera minst 100 miljoner kronor på ett idéhus när det behöver göras andra mer
angelägna satsningar i kommunen anser vi inte är ansvarsfull politik i dagsläget!
Vi måste möta de stora och växande underhållsbehoven när det gäller kommunala lokaler
såsom skola, förskola, äldreboende samt gator och vägar. Detta är vårt främsta ansvar som
politiker.
Mot bakgrund av ovan stående, yrkar vi
•

Att avslå Kommunstyrelsens förslag till beslut

Tumba 2015-03-02
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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Vi i Tullingepartiet är kritiska mot planerna på byggandet av ett så kallat idéhus i Tullinge centrum.
Vår kritik mot idéhuset handlar huvudsakligen om följande punkter:
• Den jättelika byggnaden riskerar att blockera alla alternativa lösningar i centrum.
• Innan man avsätter stora pengar för ett idéhus i Tullinge centrum finns det behov av annat
som bör prioriteras. Viktigare prioriteringar är t ex ett bättre centrum, bättre skolor,
äldreboenden och en ny pendeltågsstation.
• Bibliotek och medborgarkontor finns redan – för detta behövs inget idéhus.
• Det finns allvarliga brister med den föreslagna placeringen av idéhuset. Det blir trångt, tar
bort utsikt och ljus för intilliggande fastigheter och gör det svårt att parkera i centrum.
Om kommunledningen ändå väljer att framhärda och köra över Tullingeborna så är det oseriöst att
fatta besluta utan att känna till den totala kostnaden. Dessutom är det oansvarigt att inte utvärdera
olika placeringar av idéhuset för att sedan anta det alternativ som är bäst för kommuninvånarna.
Tullingepartiet har presenterat olika alternativa placeringar, exempelvis att integrera idéhuset med
Falkbergsskolan i samband med en ombyggnad av skolan. Då får skolan bättre lokaler samtidigt
som föreningslivet och allmänheten också kan ta del av funktionerna. Kostnaderna blir låga jämfört
med vad idéhuset skulle kosta och kommunen behöver inte bygga ett ”landmärke” som försvårar en
framtida helhetslösning för Tullinge centrum.
Ett annat alternativ är att placera idéhuset på den östra sidan av centrumbyggnaden. Med tanke på
en ny uppgång i norra änden av Tullinge pendeltågsstation blir den placeringen mer naturlig. Och
på så sätt slipper de närboende få sin utsikt förstörd. Dessutom skulle en byggnad här förmodligen
bli betydligt billigare att uppföra eftersom terrängen på den västra sidan innebär att huskroppens
utformning behöver anpassas efter terräng och läge. De parkeringar som försvinner vid placering av
huset på den östra sidan, kan med fördel kompenseras med ett vidbyggt parkeringshus.
Beslut skall vara välgrundade och bygga på objektiva grunder. Vi vill därför ha alla kort på bordet
avseende kostnader för projektet. Kommunledningen måste dessutom utvärdera olika placeringar
för idéhuset och presentera den totala kostnaden för dessa. För det är väl inte så illa att enskilda
politiker har sådan makt att deras vilja går före kommuninvånarnas bästa?
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
ordförandeförslaget avslås 	
  
	
  
Anders	
  Thorén	
  (TUP)

Yrkande
Kommunstyrelsen 2015-03-02
Ärende 42 Idéhus i Tullinge centrum- antagande av detaljplan (KS/2015111)
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
Med anledning till ovanstående yrkar vi avslag till förslaget

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg

Särskilt Yttrande

Idéhus i Tullinge centrum – antagande av detaljplan
Om jag hade haft yrkanderätt hade jag yrkat avslag på ordförandeförslaget.
Motivering
Folkpartiet har sedan första början ifrågasatt nyttan med ett idéhus i Tullinge centrum som vi
tycker haltar betänkligt. Vi anser inte att ett hus av denna typ i Tullinge är en prioriterad
investering. Det är inte något som efterfrågas av bredare grupper och det finns så många andra
eftersatta behov i kommundelen.
Främst gäller det, som Folkpartiet anslagit pengar till i våra budgetalternativ, upprustning av
skolorna i Tullinge. Men det finns också stora investeringsbehov när det gäller t ex vägnätet
och gatubelysningen i Tullinge.
En annan viktig fråga som är av avgörande i samband med byggandet av ett idéhus och som
är av största betydelse för affärernas framtid i Tullinge centrum är om hur parkeringen ska
lösas. Här borde man verkligen lyssna till yttrandet från Tullinge centrums företagarförening.
I ett läge där Tumba centrum ska byggas ut med mer än 50 % samt tillkommande stora
affärslokaler intill Tumba köpcenter, samtidigt att det ska byggas ett stort inköpscentrum i
Flemingsberg är situationen för Tullinge centrums affärer mycket problematiskt.
Det är inte framsynt att i detta läge försämra centrumets utvecklingsmöjligheter genom en
jättestor byggnad och begränsningar av parkeringsplatserna. Hittar man ingen lättillgänglig
parkeringsplats så åker man bara vidare mot Tumba eller Flemingsberg för att handla där.
De positiva effekterna som man har förhoppningar på låter sig lösas mycket enklare och bättre
genom Folkpartiets förslag om att prova en inglasning av centrumgången. Därmed skulle man
på ett jordnära sätt kunna utveckla Tullinge centrum som en attraktiv plats och som en viktig
mötesplats för Tullingeborna. Och detta för en bråkdel av det som idéhuset skulle kosta.
Sammantaget innebär detta att om jag hade haft yrkanderätt så hade jag yrkat avslag på
ordförandeförslaget.

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-02

§ 43
Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun
(KS/2014:495)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att dessa riktlinjer i sin helhet ska gälla för
alla nya kommunövergripande styrdokument eller kommunövergripande
styrdokument som revideras från den 1 januari 2016.
Kommunfullmäktige beslutar att dessa riktlinjer för styrdokument, med undantag för kravet om dokumentmallar i riktlinjerna, ska tillämpas för alla
nya kommunövergripande styrdokument eller kommunövergripande styrdokument som revideras från den 1 april 2015.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att stödja
och samordna genomförandet av riktlinjerna enligt rekommendationerna i
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-03.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återrapportera uppdraget senast den 31 januari 2017.
Reservation

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

Riktlinjerna har tagits fram för att förtydliga vilka huvudtyper av styrdokument vi har i Botkyrka kommun, hur de bör tolkas och vad de ska innehålla.
Syftet är en gemensam förståelse av dokumenten och att säkra genomslaget
för de politiska besluten. Riktlinjerna är vägledande men det finns också
några ska-krav, bland annat att styrdokument är giltiga i högst fem år.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-11-03.
Yrkande

Kia Hjelte (M) och Anders Thorén (TUP) yrkar att ärendet ska återremitteras, bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer Kia Hjeltes (M) och
Anders Thoréns (TUP) yrkande om återremiss mot att ärendet ska avgöras
idag.

4[43]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-02

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Yttrande

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2015-03-02
Ärende 43

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun (KS/2014:495)

Det är bra att den nye kommundirektören går vidare i sitt ”städarbete” som han har initierat i
kommunen med att förtydliga processer samt rensa upp bland kommunens policys, strategier
och styrdokument.
Dessa förslag till riktlinjer är i huvudsak bra men det blir konstigt när ett dokument som
handlar om att ”rensa/städa upp” i sig självt till del är otydligt, onödigt byråkratiskt och
krångligt och delvis också en sammanblandning av manual, riktlinjer, verksamhetsstöd.
Vi anser att dokumentet behöver dras tillbaka för att ta bort krångligheterna samt rätta till
felaktigheterna.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
att

återremittera ärendet

Jimmy Baker (M)

Anders Thorén (TuP)

Kommunstyrelsen
Särskilt yttrande

Ärende: Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun (KS/2014:495)
Mot bakgrund av de i granskningen identifierade bristerna ser vi positivt på att det
påbörjats ett utvecklingsarbete med att förtydliga samtliga av kommunens styrdokument,
både när det gäller, ansvar, hierarki och mer tydliga definitioner samt att göra dem mer
tillgängliga.
Det är mycket viktigt att bedöma i vilken omfattning som kommunens styrdokument är
uppdaterade, kända av medarbetarna och vilka rutiner som föreligger för att se till att de
efterlevs. En löpande granskning bör även genomföras för att bedöma om styrdokumenten
är aktuella utifrån vad nationell lagstiftning kräver. Om inte dokumenten revideras och
uppdateras över tid så är risken att de successivt kommer att bli kraftlösa, mindre
användbara och omvandlas till ”hyllvärmare”.
En tydlig kedja behövs också mellan styrdokument, mål, uppföljning och utvärdering. Ett
mål som inte är tydligt kopplat till styrdokumenten, följs upp och utvärderas blir inget
resultatrikt mål och effektiviserar inte heller verksamheten.

Tumba 2015-03-02
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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§ 44
Revidering av Tjänstgörings- och ersättningsbestämmelser
för kommunalråden/kommunalråd i opposition
(KS/2015:152)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner ändringarna i Tjänstgörings- och ersättningsbestämmelser för kommunalråden/kommunalråd i opposition enligt
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-20.
Ärendet

Som en följd av att nya arvodesbestämmelser antogs av kommunfullmäktige
2014-12-18 § 46 behöver kommunens Tjänstgörings- och ersättningsbestämmelser för kommunalråden/kommunalråd i opposition uppdateras enligt
följande:
Ursprunglig text:
§1
Ordföranden, 1:e vice ordföranden i kommunstyrelsen tillika ordförande i utbildningsnämnden samt ordförande i arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden har heltidsuppdrag och ges titeln kommunalråd.
2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen har heltidsuppdrag och ges titeln kommunalråd i opposition.
Reviderad text (ändring i kursiv stil):
§1
Ordföranden, 1:e vice ordföranden i kommunstyrelsen tillika ordförande i utbildningsnämnden samt ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden har heltidsuppdrag och ges titeln kommunalråd.
2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen har heltidsuppdrag och ges titeln kommunalråd i opposition.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-20.

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-02

§ 45
Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd
(KS/2014:769)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
Sammanfattning

Den 30 november 2004 beslutade socialnämnden om riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Botkyrka kommun. Kommunfullmäktige beslutade om en
revidering den 30 oktober 2008 och 29 september 2011. Socialförvaltningen
har nu tagit fram ett förslag till ytterligare en revidering. Ändringarna innebär bl a:
•
•
•
•
•

Förslag på ny beräkningsgrund för hemutrustning. Vi har tidigare utgått från en schablon utifrån basbelopp, men föreslår att vi istället utgår
från antal rum i lägenhet.
Konsekvenser för ny lagstiftning om s k fritidspeng för barn.
Förtydliganden kring nödvändig uppehållande tandvård.
Merkostnad för umgänge med barn moderniseras.
Tandvård – Vi föreslår förändringar/förenklingar med anledning av
ändrad praxis.

Socialnämnden har behandlat ärendet 2014-11-25 § 152.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-11-05.
Yrkande

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Yttrande

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2015-03-02
Ärende 45

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd (KS/2014:769)

När en person är i ett tillfälligt behov av försörjningsstöd är det rimligt att denne garanteras en
skälig livsnivå. Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd ska dock som regel inte vara någonting
annat än temporärt – dvs. ett tillfälligt stöd. Utgångspunkten är att så gott som alla med
arbetsförmåga ska komma i arbete och egen försörjning så fort som möjligt. I detta ligger
alltid även ett eget ansvar för individen själv att förbättra sin egen situation och så snabbt som
möjligt bli en del av det reguljära arbetslivet.
Vad som nu ska betraktas som ”skäliga kostnader” för en rimlig livsnivå är reglerat i lagen.
Det som nu ligger utöver riksnormen finns också reglerat i lagen, men även i de riktlinjer som
vi har att ta ställning till idag. Utbetalandet av försörjningsstöd utöver norm måste alltid
präglas av en restriktiv grundhållning.
I förarbetena till lagen går det att utläsa att försörjningsstödsnivån ska vara i paritet med vad
en förvärvsarbetande låginkomsttagare har råd med. Detta är en viktig princip för oss att det
alltid ska löna sig att arbeta. Det är exempelvis inte rimligt att det ska löna sig mer att erhålla
försörjningsstöd än att ex. arbeta för lägstalön i Botkyrka kommun (18 100 kr/mån för nivå ett
respektive 20 000 kr/mån för nivå två). Vi anser vidare att det därför finns skäl att titta
närmare på riktlinjerna och undersöka hur vi kan koppla tydliga krav på återbetalning till flera
av insatserna som görs idag. Vi är tyvärr inte helt säkra på att jämförelsen med en
låginkomsttagare skulle hålla för en granskning i samtliga fall.
Vi har sedan länge även drivit förslaget om att koppla ett krav på motprestation till
utbetalandet av försörjningsstöd. Detta då vi vet att alla mår bättre om man får någonting
meningsfullt att syssla med, om så bara några timmar per dag, samt att man blir del av ett
socialt sammanhang och behåller en närmare kontakt med hur det är att förvärvsarbeta. Detta
är även något som stärker den enskildes självkänsla och möjligheter att bli mer
anställningsbar.
Den som är arbetslös och får försörjningsstöd måste givetvis få en ordnad hjälp i att ex. kunna
söka ett jobb och så fort det är möjligt kunna klara sin egen försörjning.
Försörjningsstödet, som helhet betraktat, ska vara en väg för den enskilde att få de redskapen
som behövs för att kunna ta ansvar för sitt eget liv.

Jimmy Baker

Kia Hjelte

Stina Lundgren

Yngve RK Jönsson

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-02

§ 46
Nya förskolepaviljonger och upprustning av förskolor
(KS/2015:115, KS/2014:808, KS/2014:779, KS/2014:777,
KS/2014:770, KS/2014:519)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige medger utbildningsnämnden ett anslag om 62 miljoner
kr för rivning och återuppbyggnad av förskolan Sörgården samt 5 miljoner
kr för att etablera evakueringspaviljonger under byggtiden. Anslagen tillförs
tekniska nämndens investeringsbudget.
Kommunfullmäktige medger utbildningsnämnden ett anslag om 34 miljoner
kr för reinvesteringsarbeten på förskolan Humlan. Anslaget tillförs tekniska
nämndens investeringsbudget.
Kommunfullmäktige medger utbildningsnämnden ett anslag om 7 miljoner
kr för att etablera paviljonger för åtta förskoleavdelningar i Hallunda/ Norsborg. Anslaget tillförs tekniska nämndens investeringsbudget.
Kommunfullmäktige medger utbildningsnämnden ett anslag om 3,5 miljoner kr för att etablera paviljonger för fyra förskoleavdelningar i Riksten. Anslaget tillförs tekniska nämndens investeringsbudget.
Kommunfullmäktige medger utbildningsnämnden ett anslag om sammanlagt 8,5 miljoner kr för inventarier till förskolan Humlan (2,5 miljoner kr),
paviljonger i Hallunda/ Norsborg (4 miljoner kr) och till paviljonger i Riksten (2 miljoner kr).
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av ovanstående investeringar
sker genom de särskilt avsatta medlen till kommunfullmäktiges förfogande
för upprustning av skolor och förskolor i ettårsplan 2015.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Att behandla frågan om driftkonsekvenser till följd av investeringarna i
samband med kommande flerårsplan för 2016-2019.
Att behandla utbildningsnämndens hemställan om ytterligare medel för omoch tillbyggnader på Falkbergsskolan och på Björkhaga skola i samband
med kommande flerårsplan 2016-2019.
Att utbildningsnämndens äskanden avseende ökade lokalkostnader för gymnasiesärskolan och avseende inventarier till paviljonger till förskolan i Alby
behandlas i samband med kommande flerårsplan 2016-2019.
Att utbildningsnämndens förslag om överflyttning av investeringsmedel för
lokalanpassning på Tumba gymnasium från utbildningsnämnden till tek-
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niska nämnden behandlas i samband med förslaget till ombudgetering av
investeringsmedel från 2014 till 2015.
Sammanfattning

Föreliggande tjänsteskrivelse behandlar ärendena ”Sörgårdens upprustning,
dnr 2014:88, ”Förskolepaviljonger i Riksten, dnr KS/2014:99, ”Förskolepaviljonger i Hallunda/Norsborg, dnr KS/2014:77. I skrivelsen beaktas även
utbildningsförvaltningens förslag i ärendet ”Upprustning av förskolan Humlan” vilket förelagts utbildningsnämnden för beslut vid sammanträde den 17
februari.
Utbildningsnämnden har inom förskoleverksamheten framfört behov av
upprustningar och etableringar av nya paviljonger i flera fall. Upprustningsbehoven hör ihop med att de statusbesiktningar som utförts påvisat brister
vilka bedömts kräva omfattande åtgärder i byggnaderna alternativt rivning
och återuppbyggnad.
Paviljonglösningarna är i huvudsak volymrelaterade och beror på att antalet
barn har ökat snabbare än vad som förutsetts.
Med undantag för förskolan Sörgården har projekten inte funnits med i den
investeringsplanering som legat till grund för flerårsplan 2015-2018.
I investeringsplanen i 2015 års budget avsattes 100 miljoner kr för upprustning av skolor och förskolor till kommunfullmäktiges förfogande. Motsvarande belopp finns avsatt årligen i flerårsplanen 2015-2018. Kommunledningsförvaltningens föreliggande förslag innebär att 98 miljoner kr av de
avsatta medlen används för finansiering av åtgärderna. De tidigare medgivna medlen avseende Sörgården, 22 miljoner kr, har då frånräknats.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-11.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2014-08-26 § 71, 2014-10-28 §
93, 2014-10-28 § 96, 2014-11-25 § 111, 2014-12-16 § 121 och 2015-02-17
§ 15.
Yttranden

Stina Lundgren (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2015-03-02
Ärende 46

Nya förskolepaviljonger och upprustning av förskolor (KS/2015:115,
KS/2014:808, KS/2014:779, KS/2014:777, KS/2014:770, KS/2014:519)

I Botkyrka står vi inför en stor utmaning när det gäller lokaler för skola och förskolor. Ett
långt och stort eftersatt underhåll ger sig nu till känna, och det slår hårt mot kommunen.
I Utbildningsnämndens framåtsikt för 2016-2019 kan vi läsa att inom den närmaste
fyraårsperioden, så äskar nämnden 3 - 3,5 miljarder kronor i investeringar - enkom för
lokaler.
I dagens ärende ska vi bl.a. besluta om nya förskolepaviljonger och upprusning av förskolor i
Botkyrka. Till Sörgårdens förskola beräknar man att det kommer kosta 62 + 5 Mkr, varav
rivningskostnader ligger under miljonen. Humlans förskola, som redan påbörjat sin
renovering, ger en beräkning för reinvestering på 34 Mkr och så fortsätter det.
Vi moderater ställer oss frågan – måste det alltid bli så kostsamt?
Hur kommer det sig att våra förskolor i Botkyrka är så mycket dyrare att renovera och bygga
nytt, jämfört med grannkommunen Huddinge - eller för den delen Stockholms stad?
Vem eller vilka är det som gör beräkningarna och hur kommer man fram till den summan som
är satt? Borde vi inte i dagens läge, med den massrenovering och byggnation vi står inför,
kunna förhandla till oss bättre priser?
Vi måste nå ett sätt att bygga billigare om det ska vara hållbart för framtiden och samtidigt
värna om skattebetalarnas pengar!

Jimmy Baker

Kia Hjelte

Stina Lundgren

Yngve RK Jönsson
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Det finns ett eftersatt underhåll av Botkyrkas skolor. Vi i Tullingepartiet välkomnar därför
nödvändiga upprustningar. Men vi vill samtidigt poängtera att underhållet måste skötas
kontinuerligt och systematiskt för att inte arbete med akuta räddningsaktioner helt ska ta
överhanden. Om inte detta görs riskerar skolorna att bli så nergångna att det inte längre går att
åtgärda med rimliga insatser. Att minimera driftskostnaderna genom ett kontinuerligt eftersatt
underhåll, är inte förenligt med god ekonomisk hushållning, och bidrar till att successivt höja
Botkyrkas och invånarnas skuldbörda. Detta kan få förödande konsekvenser om räntorna hamnar på
en högre nivå än idag. Vidare bör vi undvika baracklösningar som kan vara bristfälliga, både när det
gäller byggnad, ventilation och den pedagogiska utformningen.
Höga ambitioner är bra, men upprustningarna måste ta utgångspunkt i elevers och lärares behov.
Skolorna ska inte anpassas efter den överstandard som arkitekter ibland vill uppnå. Eleverna som
går i äldre skolor presterar inte sämre resultat jämfört med elever som går i skolor med en
arkitektonisk överstandard. När arkitekter och konsulter får ”fria händer” riskerar vi onödiga
kostnadsöverdrag.
Annat som kan leda till stora kostnadsöverdrag är bristfälliga beslutsunderlag, brister i
genomförande, styrning, kontroll och uppföljning. Ovanstående brister är exempel på förhållanden
som lättare kan överblickas och kontrolleras effektivare i en medelstor kommun.
Falkbergsskolan är ett bra men dåligt exempel. Renoveringen blir betydligt dyrare och mer
omfattande än vad man trodde från början. Tullingepartiet ser allvarligt på att Falkbergsskolan har
fått förfalla på det sätt som skett under många år. Vi vill dock redan nu flagga för att
Falkbergsskolan inte nödvändigtvis behöver rivas. Eventuellt kan en upprustning rädda den
befintliga skolan. Vi kommer inte att stödja ett beslut om rivning utan att ett ordentligt
beslutsunderlag presenteras. Alla inventeringar, bedömningar och underlag bör redovisas i detalj.
Anders	
  Thorén	
  (TUP)	
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§ 47
Platslogotyp för platsen Botkyrka (KS/2015:59)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen antar förslag till platslogotyp för platsen Botkyrka i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat den 4 februari
2015.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att senast den
1 april 2015 infoga platslogotypen i kommunens grafiska manual.
Kommunstyrelsen uppdrar till samtliga nämnder att senast den 30 juni 2015
använda platslogotypen i sitt kommunikationsmaterial.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta tillägg till gällande ägardirektiv att de
helägda kommunala bolagen ska implementera platslogotypen senast den 30
juni 2015 samt uppmanar stiftelsen Mångkulturellt centrum (MKC) att implementera platslogotypen senast den 30 juni 2015.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i kommande beredning av nya ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen och nytt avtal med stiftelsen MKC implementera krav på användande av platslogotypen.
Sammanfattning

Ju större kännedom och positiva känslor för en plats som finns, desto större
attraktionskraft har platsen. Ett platsvarumärke beskriver på vilket sätt man
ska berätta om platsen och hur man vill att platsen ska uppfattas. Företag,
offentlig verksamhet, invånare, besökare, organisationer – alla måste förmedla samma bild för att varumärket ska bli tydligt och känt. Därför är det
viktigt att vi alla på platsen har en gemensam symbol som verktyg för att
stärka platsens exponering och därmed höja intresset. Därför har vi tagit
fram en platslogotyp för platsen Botkyrka. Logotypen får användas av alla
som har för avsikt att marknadsföra den geografiska platsen Botkyrka och
som står bakom kommunens värderingar om ett jämställt interkulturellt
Botkyrka fritt från diskriminering. Logotypen får användas i all kommunikation som rör platsen eller dess intressenter.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-04.
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§ 48
Svar på motion: Premiera energismart byggande (M)
(KS/2013:678)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservation

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

Jimmy Baker (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-12-17 §
180 lämnat en motion: Premiera energismart byggande. Motionären föreslår
att kommunfullmäktige ska ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att,
tillsammans med övriga förvaltningar och markägare, ta fram områden för
uppförande av energieffektiva bostäder. Vidare föreslår han även att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna till ett rabattsystem för energismarta hus, såsom ”näranollenergi-hus”, ”passivhus” och ”plusenergihus”.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2015-01-27 § 15.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-16.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Nämnden anför att arbetet med energieffektivisering är något som pågått
länge i Botkyrka kommun. Bland annat tillsattes en parlamentarisk grupp
under 2007 för att ta fram en klimatstrategi för Botkyrka. Den s.k. Klimatgruppen överlämnade också en sådan under maj 2009 och ärendet behandlades i kommunfullmäktige i juni samma år.
Ett mer konkret exempel finns i den av kommunen framtagna strategin för
energieffektivisering som antogs av kommunstyrelsen i mars 2011. Här
anges t.ex. det konkreta målet att all energianvändning för el och värme i
kommunens anläggningar ska minska till 211 kWh/kvadratmeter och att den
kommunala organisationen ska bli fossilbränslefri senast under 2015.
Samhällsbyggnadsnämnden säger även i sitt yttrande att kommunen har
höga ambitioner när det gäller energieffektivisering. Men det är också viktigt att vi inser att det ibland inte är möjligt med en helt energieffektiv
byggnation överallt.
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När det gäller ett eventuellt införande av ett rabattsystem för energismarta
hus, så är detta på grund av den gällande lagstiftningen inte möjligt att införa när det gäller bygglov. Däremot är det givetvis möjligt, om så önskas,
att ha lägre priser än normalt på mark som kommunen har till försäljning.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget
mot Jimmy Bakers (M) yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 49
Svar på motion: Plantera "barnens träd" i Botkyrka kommun (M) (KS/2012:439)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, inom ram, verkställa motionen med ambition att trädet ska planteras i Hågelbyparken.
Ärendet
Jimmy Baker m.fl. (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-1025 § 130 lämnat en motion – Plantera ”barnens träd” i Botkyrka. Motionärerna vill lyfta frågan om barnkonventionen och arbetet med barns rättigheter genom att samarbeta med föreningen Barnens Träd. Därför föreslår de
att kommunen låter plantera ”barnens träd” på ett eller flera ställen i kommunen. Dessutom föreslår motionärerna att man i anslutning till detta arrangerar en lämplig aktivitet i samband med planteringen, samt att ge berörda
förvaltningar i uppdrag att, tillsammans med barnombudsmannen, finna
former för en ökad kännedom om kommunens arbete med barns rättigheter
likväl som former för en ökad kunskap om FN:s barnkonvention.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över motionen i en tjänsteskrivelse 2013-01-21.
Socialnämnden har yttrat sig över motionen 2013-02-26 § 29.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-03-01 § 9.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-16.
Motivering
Kommunledningsförvaltningen anser att motionen är besvarad. Förvaltningen är positiv till aktiviteter där utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen kan samverka för att förstärka efterlevnaden av konventionen för barnets rättigheter. Kommunledningsförvaltningen har redan
identifierat behovet av en handlingsplan för hur barnkonventionen ska få
genomslag.
Kommunledningsförvaltningen säger vidare att motionen lyfter ett exempel
på en konkret aktivitet som kan ge liv åt en handlingsplan. I dagsläget finns
inte en bra och tydlig inriktning för hur kommunens förvaltningar ska följa
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konventionen för barnets rättigheter. Kommunledningsförvaltningen tar med
sig förslaget in i kommande arbete med framtagandet av en handlingsplan
för kommunens efterlevnad av barnkonventionen.
Socialnämnden tillstyrker motionen. Nämnden anför att frågan om att lyfta
barnkonventionen och barns rättigheter ligger i linje med förvaltningens
uppdrag och åtaganden. Det är socialförvaltningens bedömning att om det
som motionärerna föreslår inte endast ska bli symbolhandlingar krävs dock
en utökning av resurser kopplat till de uppdrag som motionärerna anser att
socialförvaltningen med flera nämnder bör få.
Utbildningsnämnden avstyrker förslaget att plantera ”barnens träd” men
ställer sig positiv till att tillsammans med barnombudsmannen finna former
för ökad kunskap om barns rättigheter och FN:s barnkonvention. Nämnden
anför att om ”barnens träd” ska uppfylla sitt syfte, att lyfta frågan om arbetet
med barnkonventionen, bör pedagogerna vara motiverade och engagerade i
frågan om ”barnens träd” och involvera trädet i sin undervisning. Att besluta
om ”barnens träd” utan ett engagemang från pedagogernas sida ökar risken
att barnens träd enbart blir en tillfällig symbolhandling som inte på längre
sikt ökar barns och ungdomars medvetande om barnkonventionen. Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att tillsammans med barnombudsmannen finna lämpliga former för en ökad kännedom om kommunens arbete med barns rättigheter samt för en ökad kunskap om barnkonventionen.
Motionen tar upp en mycket viktig fråga, barns rättigheter. Kommunledningen tycker det är mycket viktigt att ha ett aktivt barnrättsarbete och en
levande samhällsdiskussion om det samma. Barnkonventionen är enligt
Unicef “ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är
individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andras ägodelar”. Regeringen som tillträdde 2014 tog direkt upp arbetet med att göra konventionen
till svensk lag. Därför är det aktuellt att både peka på vårt arbete med barnens rättigheter men också skapa en levande samhällsdiskussion om det
samma.
Precis som regeringen, anser kommunledningen att barnens rättigheter är av
yttersta vikt. Åsa Ragnér, barnminister, har startat en dialoggrupp av barn
och unga för att få hjälp med de beslut som regeringen kommer att ta kring
att göra barnens konvention till lag. I detta arbete har hon tagit hjälp av
barnombudsmannen.
I Botkyrka har vi länge arbetat med barnens rättigheter, bland annat genom
ungdomsfullmäktige som drivs av ungdomar med hjälp av en ungdomslots.
Botkyrka tillhör också en av de få kommuner som har en barnombudsman.
Kommunen ingår också i ett nätverk mellan kommuner i Stockholms län
och Rädda Barnen, för att göra barnens rätt till en verklighet för alla barn.
Motionen syftar till att skapa ett samarbete mellan kommunen och organisationen Barnens träd. Samarbetet går ut på att kommunen planterar ett, eller flera träd och döper de till “barnens träd”. I och med invigning och i aktiviteter efter så involveras barn och unga i diskussion kring deras rättigheter.
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I Botkyrka sker ett aktivt arbete med alla barns och ungas lika rätt. Att plantera ett “barnens träd” blir en fin symbol för detta arbete och ett sätt att hålla
en levande diskussion om alla barns lika rättigheter. Därför tycker kommunledningen att ett sådant träd ska planteras i kommunen. En central plats i
kommunen för Barnens Träd skulle kunna vara i Hågelbyparken.
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§ 50
Svar på motion - Spola isbanor i Tullinge (TUP)
(KS/2013:710)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över intresset för
spolning av isbanor i området samt eventuella samordningsmöjligheter.
Reservation

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

Therese Lind m.fl. (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 201312-17 § 180 lämnat en motion: Spola isbanor i Tullinge. Motionärerna anser
bl. a. att kommunen bör eftersträva centralt belägna isbanor runtom i Tullinge så att även barn, som inte har föräldrar med bil, kan spontanidrotta.
Motionärerna föreslår kommunen får i uppdrag att, i mån av gynnsam väderlek, spola is i anslutning till de platser i enlighet med vad som i motionen
anförs, samt att kommunen etablerar en kontakt med närboende och föreningslivet för att undersöka om de på frivillig basis är intresserade av att
hjälpa till i enlighet med vad som i motionen anförs.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-03-19 § 28.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-16.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Nämnden håller med om att
möjligheter till spontanidrott utomhus vintertid i närmiljö är ett viktigt uppdrag för kommunen. En rapport i ämnet färdigställdes av kultur- och fritidsförvaltningen under hösten 2013. Rapporten innehåller en inventering som
visar på att majoriteten av anläggningar för vintersport finns i Tullinge med
betoning på Lida. Det finns en vilja från kommunen att sprida möjligheterna
till motion utomhus vintertid till fler kommundelar. Därför kommer prioriteringen vintern 2014-2015 att vara att skapa vintersportmöjligheter i Tumba
(Storvreten) och Norsborg (Brunna IP).
Kommunledningen håller med om vikten av möjligheter till spontanidrott på
såväl vinter som sommar. Precis som motionären påpekar är möjligheten till
spontanidrott i sin närmiljö av central betydelse för att skapa en grund i
folkhälsan.
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Majoriteten av kommunens anläggningar för vintersport finns i Tullinge
med betoning på Lida. Det finns en vilja från kultur- och fritidsförvaltningen att sprida på möjligheterna till motion utomhus. Därför har prioriteringen
varit att skapa vintersportmöjligheter i Storvreten och Brunna.
Kommunledningen ser dock positivt på lokala initiativ till spolning på egen
hand, i samråd med kommunen. Områdesutvecklaren skulle därmed kunna
se över intresset för spolning av isbanor i området och hjälpa till med eventuella samordningsmöjligheter.
Yrkande

Katarina Berggren (S) yrkar genom ett reviderat ordförandeförslag att den
andra beslutssatsen ska lyda: ”Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att se över intresset för spolning av isbanor i området samt eventuella samordningsmöjligheter.”
Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer det reviderade ordförandeförslaget mot Anders Thoréns (TUP) yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det reviderade ordförandeförslaget.
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§ 51
Svar på motion: Babysim (M) (KS/2014:362)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att undersöka
efterfrågan av babysim i kommunen, samt att om en konstaterad efterfrågan
finns, beräkna kostnaden för att erbjuda babysim i någon av våra simhallar.
Ärendet

Jimmy Baker (M) och Stina Lundgren (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2014-05-22 § 111 lämnat en motion: Babysim. Motionärerna
anser bl. a. att babysim medför att barnet tidigt får en kontakt med vatten
vilket ger en grundläggande vattentrygghet som är positivt för simkunnigheten när barnet blir äldre. De anför även att det innebär en mysig stund för
barn och föräldrar tillsammans, under ledning av en babysimutbildad instruktör. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över efterfrågan av babysim i kommunen, samt
att om en konstaterad efterfrågan finns, beräkna kostnaden för att erbjuda
babysim i någon av våra simhallar.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-12-08 § 108.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-16.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen. Nämnden anför att kommunen tidigare har erbjudit babysim i simhallarna. Men efter att man byggt
om vattenanläggningarna i båda simhallarna har denna möjlighet försvunnit.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det är en bra idé att undersöka om
det finns en efterfrågan efter babysim. Om denna efterfrågan finns behöver
förvaltningen fortsätta arbetet med att undersöka om det är möjligt och vad
det i så fall skulle kosta.
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§ 52
Svar på motion: Översyn av äldre detaljplaner (TUP)
(KS/2013:726)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

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

Anders Thorén m.fl. (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde
2013-12-17 § 180 lämnat en motion: Översyn av äldre detaljplaner. Motionärerna anför att det i Tullinge finns många detaljplaner kvar sedan lång tid
tillbaka och att dessa detaljplaner tjänade med all säkerhet ett gott syfte under den tid som planerna skapades. Men samhällsutvecklingen går snabbt
och flera Tullingebor har noterat komplikationer till följd av föråldrade detaljplaner. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta:
•
•
•

att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en inventering av alla villaområden i Botkyrka
att utifrån denna inventering ta ställning till vilka detaljplaner som ska
prioriteras för ändringar.
att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att initiera en planändring så att generella områdesbestämmelser införs som tillägg till alla
detaljplaner i gamla villaområden.

Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-10-21 § 297.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-20.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Nämnden anför att den inventering som efterfrågas i motionen redan har genomförts och redovisats i den dåvarande byggnadsnämnden under hösten
2006. Nämnden beslutade då att uppdra åt den dåvarande tekniska förvaltningen att ändra detaljplanen för Tullinge Lanthem. Området delades då in i
sex mindre områden och i dessa genomfördes förändringar av detaljplanerna.
Samhällsbyggnadsnämnden håller med motionärerna om att vissa detaljplaner inom Tullinge är otidsenliga. Det arbete som påbörjades av den dåvarande tekniska förvaltningen borde därför återupptas. Frågan får beaktas i
den kommande flerårsplanen.
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Motionen syftar till att initiera en planändring i alla kommunens villaområden för att bevara områdenas särskilda kvalitéer. Den politiska ledningen
vill poängtera att sådant arbete både är kostsamt och tidskrävande. Då det
inte finns någon extern part som kan vara med och finansiera detta, behöver
kostnaderna hanteras inom kommunens ram. Det innebär givetvis att tid och
resurser tas från annat prioriterat arbete.
Samhällsbyggnadsnämnden har idag redan genomfört och påbörjat ett moderniseringsarbete för vissa detaljplaner i Hallunda/Norsborg. Dessutom genomförde dåvarande tekniska förvaltningen moderniserade detaljplaneförändringar i Tullinge Lanthem under hösten 2006.
Yrkande

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

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget
mot Anders Thoréns (TUP) yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 53
Svar på motion: Värna Ulfsbergsgården genom skydd i ny
detaljplan (TUP) (KS/2013:532)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

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

Anders Thorén (TUP) och Anders Markie (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-09-26 § 129 lämnat en motion – Värna Ulfsbergsgården genom skydd i ny detaljplan. Motionärerna anför bl. a. att Ulfsbergsgården i Tullinge har klassificerats som kulturhistoriskt intressant i
länsantikvariens bebyggelseinventering. De kvalitéer man vill bevara ska
vara skyddade i en detaljplan men fastigheten omfattas inte av någon sådan
vilket ger ägaren ett stort handlingsutrymme att t ex riva byggnaden om de
så önskar.
Motionärerna föreslår att berörda förvaltningar får i uppdrag att upprätta en
detaljplan för det berörda området (delar av Tullinge Lanthem och Tullinge
Parkhem som ligger närmast Tullingesjön) samt att berörda förvaltningar får
i uppdrag att komplettera kommunens aktuella kulturmiljöinventering med
att identifiera viktiga byggnader och kulturobjekt som inte omfattas av någon detaljplan.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-04-08 § 113.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-20.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Nämnden anför att gällande kulturmiljöinventering är från 1988 och utfördes av länsstyrelsen på kommunens uppdrag. I denna klassas Ulfsbergsgården som intressant. Nämnden hänvisar även till det kulturmiljöprogram för
hela kommunen som antogs under 2014. I arbetet deltog en grupp tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med en konsult som är byggnadsantikvarie. I denna grupp
diskuterades Ulfsbergsgården, men bedömningen var att gården inte har
sådana kvaliteter att den skulle tas med i inventeringen som skyddsvärd.
Kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som än så länge bara omfattar
hela kulturmiljöer och där är inte Ulfsbergsgården omskriven. Det finns
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dock en strävan att genomföra en etapp två för kulturmiljöprogrammet som
ska beröra enskilda byggnader, men det är ännu inte beslutat om.
Idag ägs Ulfsbergsgården av Rikshem AB som är en privat fastighetsägare.
Ulfsbergsgården har betydelse såväl arkitektoniskt som stadsbildsmässigt.
Att som föreslås skydda byggnaden i ny detaljplan är dock en komplex
fråga, som bland annat kan leda till ersättningsanspråk mot kommunen. I
detta fall borde det dock finnas flera framtida användningar av fastigheten
som möjliggör ett bevarande, utan kommunalt ekonomiskt engagemang.
Den politiska ledningen är givetvis beredd till en dialog om detta med ägaren i syfte att säkra ett bevarande.
Yrkande

Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen.
Gabriel Melki (S) och Jimmy Baker (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget
mot Anders Thoréns (TUP) yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 54
Svar på medborgarförslag: Utomhusgym vid Parkhemsskolan i Tullinge (KS/2013:118)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (KD) och (TUP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2013-02-21 § 32 ett medborgarförslag - Utomhusgym vid Parkhemsskolan i Tullinge. Förslagsställaren menar att ett
utomhusgym skulle underlätta för och fungera som en mötesplats för de som
uppskattar en hälsosam livsstil.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över förslaget 2014-01-28 § 2.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget 2013-04-15 § 33.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-11-10.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget vara besvarat. Nämnden anför att den inte har någonting emot att ett utomhusgym anläggs vid
Parkhemsskolan. Men eftersom kultur- och fritidsförvaltningen har planer
på att anlägga ett flertal utomhusgym på andra platser i kommunen (Sven
Tumbas park, Brantbrink, Fittja, Hallunda/Norsborg och Lida friluftsområde), så lär inte ett utomhusgym vid Parkhemsskolan vara aktuellt för tillfället.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Nämnden anför
att kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till utomhusgym, och kommer
att anlägga fem nya utomhusgym. Gymmen kommer att placeras i Sven
Tumbas Park, Brantbrink, Fittja, Hallunda/Norsborg och troligen i Lida friluftsområde. Ett utegym vid Parkhemsskolan är ett bra förslag, men det ligger inte med i planerna för det närmaste året.
Utifrån nämndernas svar och det faktum att fyra av de fem planerade utomhusgymmen är på plats är kommunledningsförvaltningens samlade bedömning av ärendet att medborgarförslaget ska avslås.
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Yrkanden

Kia Hjelte (M) yrkar bifall till medborgarförslaget, bilaga.
Stefan Dayne (KD) och Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget
mot Kia Hjeltes (M), Stefan Daynes (KD) och Anders Thoréns (TUP) yrkanden.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2015-03-02
Ärende 54

Utomhusgym vid Parkhemsskolan i Tullinge (KS/2013:118)

Den dagliga vardagsmotionen är ett framgångsrecept för god hälsa – som i sig ger ett rikare
liv. En av vägarna dit, som även pekas ut i bokslutet, är att bättre möjliggöra för fysisk
aktivitet på̊ de platser där människor, oavsett ålder, befinner sig. Motionsspår, Hälsans stig,
parkourbanor och utomhusgym är några spontanidrottsalternativ som främjar
vardagsmotionen.
Utomhusgym har en relativt låg kostnad för konstruktion och anläggande, jämfört med den
vinning man får tillbaka i form av förbättrad folkhälsa. Dessutom är många redskapen i
dagens utegym anpassade för funktionshindrade, vilket på så sätt kan nå ännu fler utövare.
I ordförandeförslaget anser man att detta medborgarförslag är bra men hänvisar till att man
redan planerat för fem nya utomshusgym på andra platser än där förslagsställaren anvisar. Vi
moderater anser att, även om man nu planerar för utegym i både Brantbrink samt Riksten, så
ligger de förhållandevis långt ifrån Parkhemsområdet. Måste man ta sig dit med bil eller annat
färdmedel eller genom en längre löpning, så tappar vi en hel del potentiella användare.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

Jimmy Baker

bifalla medborgarförslaget och anlägga ett utomshusgym vid Parkhemsskolan i
Tullinge. Medlen för detta bör tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Kia Hjelte
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§ 55
Projektplan för Södertörns nyckeltal (KS/2015:116)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner projektplan för arbetet med 2014 års nyckeltal
i Södertörnskommunerna.
Ärendet

Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter. Arbetet har efterhand utvecklats till att omfatta fler verksamhetsområden och fått ökad inriktning mot att jämföra kvalitet och service snarare än bara kostnader.
Huvudsyftet med arbetet är att för kommunernas politiska ledningar ge en
översiktlig bild av dels service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen över tiden inom den egna
kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etc.
Kommunstyrelsen i respektive kommun fastställer projektplanen.
Resultatet av arbetet presenteras under en konferens den 8 oktober 2015.
Botkyrka är denna gång värd för konferensen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-09.
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§ 56
Tilläggsanslag - Begäran om medel för gymnasial vuxenutbildning (KS/2015:113)
Beslut

Kommunstyrelsen medger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
6,3 miljoner kronor i tilläggsanslag i syfte att kompensera nämnden för
minskat statsbidrag till den gymnasiala vuxenutbildningen. Anslaget finansieras med medel ur kommunstyrelsens förfogande.
Erhåller nämnden statsbidrag utöver beräknade 3 miljoner kronor ska detta
prövas i kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden äskar 15,2 miljoner kronor
i tilläggsanslag för att upprätthålla och utöka den gymnasiala vuxenutbildningen. Av äskat belopp utgör 6,3 miljoner kronor nämndens bedömning
om minskade statsbidrag jämfört med 2014.
I äskandet ingår utöver det minskade statsbidraget önskemål om kompensation för den tillfälliga omfördelning som nämnden gjorde inom sin ram 2014
på 5 miljoner kronor och en ytterligare utökning på 3,9 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 400 deltagare.
I ettårsplanen för 2015 avsattes extra medel till kommunstyrelsens förfogande med anledning av det osäkra läget om förslagen i budgetpropositionen. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att nämnden tillförs 6,3
miljoner kronor av avsatta medel, vilket kompenserar för minskade statsbidrag 2015. Föreslaget tillskott ligger också i nivå med vad arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsförvaltningen bedömde att regeringens budgetproposition från hösten 2014 innebar i statsbidrag. Eventuell övrig ökad kommunal
finansiering och ökade volymer måste nämnden hantera inom sin budgetram.
2014
Kommunalt budgeterade medel
Statsbidrag
Nämndens omfördelning inom
ram
Tilläggsanslag kompensation för
reducerat statsbidrag
Tilläggsanslag motsvarande
förra årets omfördelning
Tilläggsanslag utökat antal deltagare
Summa
-varav kommunal finansiering

8,8
9,3
5,0

Avux förslag
2015
8,8
3,0
6,3*
5,0*
3,9*

23,1
13,8

27,0
24,0
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Antal deltagare
1 881
*ingår i äskat tilläggsanslag på 15,2 miljoner kronor

2 300

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2015-01-27 § 9.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-09.
Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget, bilaga.
Yttranden

Lars Johansson (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Yngve RK Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Yrkande
Kommunstyrelsen 2015-03-02
Ärende 56 Tilläggsanslag- Begäran
vuxenutbildning (KS/2015:113)

om

medel

för

gymnasial

Sverigedemokraterna har i sin ettårsplan poängterat vikten av att ha en fungerande gymnasial
vuxenutbildning. Sverigedemokraterna ser positivt på att fler invånare i Botkyrka som söker
till vuxenutbildningen kan få möjligheter till att läsa upp sina betyg.
Med anledning till ovanstående yrkar vi bifall till förslaget

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2015-03-02
Ärende 56

Tilläggsanslag gymnasial vuxenutbildning (KS/2015:113)

När vi hade alliansregeringen 2006-2014 så krävde den styrande rödgröna majoriteten att
staten skulle avsätta mer pengar till kommunal vuxenutbildning. Samtidigt prioriterades den
kommunala vuxenutbildningen i Botkyrka ner – för att kunna skylla på regeringen.
Nu när vi dessvärre har en historiskt svag rödgrön regering är det helt plötsligt är det okej att
anslå mer kommunala pengar till kommunal vuxenutbildning.
Vi har, från moderat håll, hela tiden sagt att vi vill prioritera exempelvis kommunal
vuxenutbildning men stryka sådant som rena ”hittepå-jobb” (kom-i-jobb mm), men hela tiden
fått nej från majoriteten.
Det är en smula underligt agerande från majoriteten. Men vi står bakom tilläggsanslaget som
sådant. Den gymnasiala vuxenutbildningen är en fortsatt viktig del i att få fler Botkyrkabor
anställningsbara på den reguljära arbetsmarknaden och det är viktigt att den har tillräckliga
resurser för att klara ökningen.

Jimmy Baker

Kia Hjelte

Stina Lundgren

Yngve RK Jönsson

SÄRSKILT YTTRANDE

Tilläggsanslag – Begäran om medel för gymnasial vuxenutbildning
Det är glädjande att Kommunstyrelsen medger ett tilläggsanlag på 6,3 miljoner kronor till
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för gymnasial vuxenutbildning. Folkpartiet
har under en rad år i våra budgetalternativ avsatt extra medel till detta ändamål. Detta är
viktigt för att kunna hålla uppe antalet platser inom vuxenutbildningen. All erfarenhet visar på
att en gymnasieexamen är en viktig nyckel till ett jobb och därför är detta tilläggsanslag av
största vikt.
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§ 57
Uppdrag att ta fram riktlinjer för gatukostnader
(KS/2015:46)
Beslut

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag till riktlinjer för uttag av gatukostnader för de fall där exploateringsavtal inte tillämpas.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav i oktober 2007 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag
att upprätta ett förslag till detaljplan för Skårdal. Avsikten var att få till fler
bostäder och en väl fungerande gatu- och VA-försörjning för området. För
att finansiera utbyggnad av gator i området har kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att upprätta ett förslag till gatukostnadsutredning. Utredningen skulle ligga till grund för kommande debitering av gatukostnadsavgift. För vatten och avlopp planerades att anläggningsavgifter skulle debiteras enligt gällande VA-taxa.
Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för Skårdal 2013-08-27.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-07 att avvakta med godkännande av
detaljplan (KS/2013:494) och gatukostnadsutredning (KS/2008:209) och
genomförande av Skårdal tills utfallet av en nationell lagrådsremiss klargjordes samt gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att följa utvecklingen och återkomma med nytt förslag. Men den nationella lagrådsremissen
resulterade inte i några lagförändringar som berörde gatukostnadsersättning.
För att kunna fullfölja uppdraget med Skårdal och för framtida liknande situationer föreslås här att kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till gatukostnadsriktlinjer. Riktlinjerna ska
inte omfatta nya exploateringsprojekt med byggbolag och större fastighetsägare. I de fallen regleras kostnader för gator och infrastruktur i exploateringsavtal.
Gatukostnadsutredning enligt plan- och bygglagen tillämpas vanligen enbart
i förtätningsområden med i huvudsak småhusbebyggelse. Det är i de fall när
inte exploateringsavtal tecknas som riktlinjerna behöver tillämpas. Riktlinjernas syfte bör vara att göra det tydligare för medborgarna hur lagstiftningen tillämpas i Botkyrka kommun. Lagstiftningen i plan- och bygglagen ger
stort utrymme för den enskilda kommunen att bestämma hur lagen ska tilllämpas. Riktlinjerna ska tydlig visa när Botkyrka kommun avser att tillämpa
uttag av gatukostnader. Betalningskrav och anståndsregler för uttag av avgiften varierar stort mellan de kommuner som tillämpar uttag av gatukostnader. Det gäller också huvudprinciperna hur fördelningen sker mellan fastighetsägare. Lagstiftningen anger att det ska ske på en rättvis och skälig
grund vilket ger utrymme för tolkning i varje enskilt projekt. Kommunens
sätt att ta ut gatukostnader ska vara förutsägbart för medborgarna.
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Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-02-11 § 5.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-29.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 58
Markanvisningstävling för Solskensvägen i Tullinge
(KS/2015:41)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner genomförd markanvisningstävling.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta
ramavtal och plankostnadsavtal med det vinnande förslaget, Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan enligt det vinnande förslaget, Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.
Sammanfattning

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 samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten genomfört en
markanvisningstävling i syfte att utvärdera olika byggföretag för genomförandet.
I tävlingen har efterfrågats ett varierat utbud av prisvärda, mindre lägenheter
som genom hyresrätt kan erbjudas till ungdomar under 26 år. Extra uppmärksamhet har ägnats åt energieffektivitet och projektets möjligheter att
bidra till en levande och estetiskt tilltalande stadsdel. Samspelet mellan föreslagen bebyggelse och det intilliggande naturområdet har också varit en
viktig förutsättning.
Sju projektförslag har lämnats in. Det vinnande förslaget, Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB föreslås erbjudas markanvisningen.
Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB är en del av Wästbygg Gruppen
AB som är Sveriges största privatägda byggföretag. Wästbygg utvecklar och
bygger bostäder, kommersiella fastigheter och logistikanläggningar.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-02-11 § 4
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-21.
Yttrande

Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ungdomar behöver ofta en hyresrätt som sitt första boende. Bristen på ungdomsbostäder i
Stockholm är dock större än någonsin. Vi kan aldrig acceptera en situation där exempelvis
ungdomar tvingas tacka nej till studier på grund av svårigheter med att hitta en bostad.
Även om bostadsfrågan i första hand ska lösas på nationell nivå så måste alla kommuner dra sitt strå
till stacken. Tullingepartiet har föreslagit nya bostäder i samband med en utveckling av Tullinge
centrum. Vi anser att nya bostäder bör byggas i centrala lägen med närhet till service, affärer och
kommunikationer. Ungdomsbostäder på Solskensvägen är därför en bra idé samtidigt som
byggandet givetvis måste ske på ett klokt sätt med stor hänsyn till närboendes synpunkter.
De nya bostäderna gör att en ny pendeltågsuppgång, som kan avlasta den nuvarande uppgången,
blir än mer angelägen. Men en ny uppgång skulle gångavståndet till tåget förkortas för
ungdomar/studenter som flyttar in i bostäderna vid Solskensvägen.
Anders	
  Thorén	
  (TUP)	
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§ 59
Svar på revisionsskrivelse - Samverkan och stöd gentemot
ideell sektor (KS/2014:782, KS/2013:712)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2015-01-30 som svar på genomförd revisionsgranskning av kommunens
samverkan och stöd gentemot ideell sektor.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en
översyn över vilka föreningsbidrag som hanteras i kommunstyrelsen och att
därefter om nödvändigt se över delegationsordningen med avseende på
föreningsstöd.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ompröva
principbeslutet om årlig bidragsgivning till Hela Människan.
Sammanfattning

Revisionen har genomfört en granskning av kommunens samverkan och
stöd gentemot ideell sektor utifrån frågeställningen: ”Är kommunens samverkan och stöd gentemot ideell sektor ändamålsenligt utformad?”.
Revisionen ber om kommunstyrelsens, socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens syn på granskningsresultatet tillsammans med en redovisning
av vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av lämnade rekommendationer.
Efter genomförd granskning är revisionens sammanfattande bedömning att
kommunens samverkan och stöd gentemot ideell sektor i huvudsak är
ändamålsenligt utformat.
Revisionen tar bland annat upp att:
•

Det finns en tydlig politisk organisation och ansvarsfördelning inom
det granskande området. Kommunstyrelsens beslutsordning kring bidragsgivning bedöms dock i vissa delar vara otydlig.

•

Kommunen bedöms i huvudsak ha aktuella, men inte i alla delar
ändamålsenliga, styrande och stödjande dokument inom området. Detta
gäller bland annat handboken för samverkan mellan kommunen och
idéburna organisationer som inte har uppdaterats löpande som var
tänkt.

•

Överenskommelsen kring den sociala ekonomin bedöms ha fått ett begränsat genomslag i kommunorganisationen. Det har saknats styrning
och ansvarsfördelning mellan förvaltningarna, vilket även utgör bakgrunden till det beredningsuppdrag om struktur för arbetet med social
ekonomi som lämnades av kommunstyrelsens ordförande i december
2013.
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Revisionen har lämnat rekommendationer för fortsatt arbete. Dessa är:
•

Genomför en översyn av vilket föreningsstöd som samfällt ska beslutas
i kommunstyrelsen och vad som eventuellt ska delegeras till tjänstemän.

•

Utveckla ytterligare samverkan över förvaltningsgränserna kring stödet
till ideell sektor samt en större enighet och transparens utåt gentemot
denna.

•

Uppdatera handboken för samverkan med idéburna organisationer alternativt ersätt den med en konkret handlingsplan. Ompröva principbeslutet från 2009-04-06 om årlig bidragsgivning till Hela Människan.

•

Se över bidragsreglerna inom socialnämndens ansvarsområde, utifrån
pågående översyn av bidragsreglementet inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

•

Kvalitetssäkra kostnadsslagen för köp av verksamhet från föreningar
och stiftelser samt bidragsgivning.

Kommunledningsförvaltningen bemöter revisionens rekommendationer i
tjänsteskrivelse 2015-01-30 och föreslår att tjänsteskrivelsen ska utgöra
kommunstyrelsens svar på granskningen.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det finns en medvetenhet om merparten av de utmaningar som revisionen pekar på. I samband
med arbetet med beredningsuppdraget ”Struktur för organisering och samordning av kommunens arbete med social ekonomi KS/2013:712 ” har
kommunledningsförvaltningen själva identifierat behov som utvecklad samverkan över förvaltningsgränserna samt omprövning av beslut av årlig bidragsgivning till Hela Människan.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-30.
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§ 60
Ansökan om finansiering för Antidiskrimineringsbyrån
Stockholm Syd (KS/2015:32)

Beslut

Kommunstyrelsen bifaller ansökan om att finansiera verksamheten för antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd under 2014 med beloppet 300 000
kronor. Medlen tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
Reservation

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

Antidiskrimineringsbyrån Syd (ADB syd) skickade 2014-02-26 en ansökan
om fortsatt stöd till verksamheten under 2014. Ansökan skickades direkt till
ansvariga förtroendevalda. Detta sammanföll med förändringar i den politiska ledningen vilket ledde till att ansökan inte nådde tjänstemannaorganisationen förrän i december.
Botkyrkas ekonomiska stöd har använts till lokalhyra, kostnadsfria seminarier för lokala föreningar, förbrukningsmaterial, inventarier samt personalkostnader. Byrån har prioriterat sökande från kommunen.
ADB syd har uppfyllt alla de önskemål och kriterier som Botkyrka kommun
ställde för ett verksamhetsstöd. Den redovisning som lämnats rör endast
Albykontorets insatser. Botkyrka har haft ett gott samarbete med Antidiskrimineringsbyrån, med många utbildningar, seminarier och samarbeten
både inom förvaltningsorganisationen och för lokala civilsamhället i Botkyrka som resultat.
Kommunledningsförvaltningen och SIOS/ADB syd har uppfyllt kommunstyrelsens förväntan att aktivt söka andra finansieringsvägar, och har även
fört samtal med Haninge och Huddinge för motsvarande stöd som Botkyrka.
Demokratiberedningen har behandla ärendet 2015-02-16 § 1.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-03.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP) och Serkan Köse (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Östen Granberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget, bilaga.
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Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget
mot Östen Granbergs (SD) avslagsyrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Yrkande
Kommunstyrelsen 2015-03-02
Ärende 60 Ansökan om finansiering för Antidiskrimineringsbyrån
Stockholm Syd (KS/2015:32)
Kommunstyrelsen har under de senaste åren, genom tilläggsanslag beviljat bidrag till
antidiskrimineringsbyrån Stockholm syd. Anslaget har lagts in i kommunstyrelsens ordinarie
budget och utökat ramen med 0,3 miljoner kronor. Sverigedemokraterna har i sin ettårsplan
yrkat avslag till att ramen skulle utökas med 0,3 miljoner kronor men har även yrkat avslag
till att dessa pengar skulle komma i formen av tilläggsanslag.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag till förslaget.

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg
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§ 61
Ansökan om medel för finansiering av utbildningssatsning
för interreligiöst arbete (KS/2015:36)
Beslut

Kommunstyrelsen beviljar Interreligiösa rådet i Botkyrka 80 000 kr för ett
inledande studiebesök på Interreligiöst centrum i Göteborg och som uppstart
i en gemensam utbildningssatsning. Studiebesöket finansieras med kommunstyrelsens medel till förfogande.
Kommunstyrelsen beslutar att villkora bidraget med att en process inleds
under våren för att bilda en registrerad förening. Då det inte finns en förening att betala ut medel till, behöver det tydliggöras hur bidraget ska administreras.
Kommunstyrelsen avslår ansökan om 600 000 kr för att täcka Interreligiösa
rådets deltagande vid The Parliament of the World´s Religions, Salt Lake
City, USA.
Reservation

Samtliga ledamöter för (M) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna yrkanden.
Sammanfattning

Interreligiösa rådet ansöker totalt om 680 000 kr för en utbildningssatsning
som innebär två studiebesök, ett till Göteborg och ett till Salt Lake City.
Kommunen kan finansiera besöket i Göteborg men saknar möjlighet att finansiera kostnaden för studiebesöket i Salt Lake City.
Ett inledande stöd till Interreligiösa rådet förutsätter att det bildas en förening med tydligt syfte som kopplar till målen i kommunens interkulturella
strategi samt att Interreligiösa rådet är öppen för alla religiösa inriktningar.
För att underlätta föreningsbildning av detta slag ska kommunledningsförvaltningen i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen inleda en diskussion om hur Botkyrka kommun kan utgöra ett
stöd i föreningsbildningar över gruppgränser.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2015-02-06 § 2.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-20.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP), Serkan Köse (S) och Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Östen Granberg (SD) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
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Jimmy Baker (M) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget
mot Jimmy Bakers (M) och Östen Granbergs (SD) avslagsyrkanden.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Yrkande
Kommunstyrelsen 2015-03-02
Ärende 61 Ansökan om medel för finansiering av utbildningssatsning för
interreligiöst arbete (KS/2015:36)
Sverigedemokraterna har tagit del av interreligiösa rådets ansökan om att få en studieresa
finansierad. Sverigedemokraterna anser inte att denna typ av verksamhet ingår i kommunens
kärnverksamhet. Det kan inte heller anses vara en kommunal angelägenhet att finansiera dessa
typer av resor.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag till ansökan

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg

YRKANDE
Kommunstyrelsen
2015-03-02
Ärende 61

Ansökan om medel för finansiering av utbildningssatsning för interreligiöst
arbete (KS/2015:36)

Moderaterna har hela tiden varit positiv till att olika samfund och föreningar träffas, för att
uppnå samförstånd och inte minst lära känna varandra. Det är en viktig del av det
interkulturella arbetet. I en uppstartsfas kan förstås kommunen vara behjälplig kring en del
saker, som att bistå med en viss administration, lokaler, fika, diskussionsunderlag etc. Men
det är allt. Rådets verksamhet ska ju kunna fungera på egen hand.
För oss moderater så sträcker sig inte kommunens åtaganden kring det interreligiösa rådets
arbete till att vara en kassa att äska medel för resor ur. Kan vilka eller vem som helst bara
söka medel från KS förfogande (utan att t.ex. vara en förening)?
Vi har större respekt för skattebetalarnas pengar än att vi skulle kunna gå med på att lägga
80 000 kr respektive 680 000 kr av Botkyrkabornas pengar för två olika studieresor.
För oss är det självklart att avslå bägge ansökningarna.
Om principen är att vi inte ska finansiera den här typen av resor, då ska det inte spela någon
roll om den ena kostar 680 000 kr och den andra 80 000 kr. En lägre summa för någonting
som är fel gör det inte mer rätt i sig.
Om en av parterna, Svenska Kyrkan, anser dessa resor vara omistliga, för att ”lära känna
varandra, äta mat och ha trevligt tillsammans”, så saknar den organisationen inte medel för att
finansiera detta på helt egen hand. Det faktum att man är villiga att lägga 200 000 kr av egna
medel på USA-resan vittnar ju om detta.
Vi hoppas och utgår vidare från att även den socialdemokratiskt ledda majoriteten i
kommunstyrelsen anser att det finns mer angelägna saker att lägga Botkyrkabornas, med eget
arbete intjänade, skattepengar på.
Vi föreslår kommunstyrelsen
att
att

avslå ansökan avseende studieresa till Göteborg
avslå ansökan avseende studieresa till Salt Lake City, USA

Jimmy Baker

Kia Hjelte
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§ 62
Val av politisk styrgrupp för Fairtrade City (KS/2014:401)
Beslut

Kommunstyrelsen väljer 4 ledamöter i politisk styrgrupp för Fairtrade City.
Bland ledamöterna väljs en ordförande.
Valen avser tiden 1 april 2015 – 31 december 2018.
Ordförande
Ledamöter

Elisabeth Nobuoka Nordin
David Persson
Marie Spennare
Monica Brundin

MP
S
M
V

Yrkande

Katarina Berggren (S) yrkar genom ett reviderat ordförandeförslag att valen
ska avse tiden 1 april 2015 – 31 december 2018.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det reviderade ordförandeförslaget.
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§ 63
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
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 tf fastighetschef/förvaltningschef 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, jour- och träningslägenheter och så kallade kommunala kontrakt.
3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mattias Jansson och
ekonomichef Niclas Johansson att var för sig underteckna borgensförbindelser och leasingkontrakt.
4. Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och derivatkontrakt. Därutöver har kommundirektören rätt att genom delegationsbeslut utse ytterligare personer som kan underteckna denna typ av avtal.
5. Kommunstyrelsen bemyndigar exploateringschef Heléne Hill, verksamhetschef Sara Wrethed och kommundirektör Mattias Jansson att var för sig
underteckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och andra överlåtelseeller upplåtelseavtal avseende fast egendom.
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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

Oscar Arnell

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

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens
bankfack.
Redovisningschef Karin Wallqvist, eller den hon utser, ges rätt att underteckna deklaration för mervärdeskatt.
Ärendet

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 13, ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.
Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid behov.
Följande ändringar är gjorda sedan tidigare beslut 2015-02-02:

Ekonomiassistent Ingrid Hagman och ekonom Senada Zilic har tagits bort.
Ekonomiassistent Ildiko Kozak, redovisningsekonom Camilla Engström och
ekonomiassistent Suzana Milosavljevic har lagts till. Ändringarna är gjorda
under punkten 6.
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§ 64
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2015:5)
Inga nya avsägelser eller fyllnadsval föreligger.
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§ 65
Anmälningsärenden (KS/2015:137, KS/2015:112,
KS/2015:97, KS/2015:15, KS/2015:11, KS/2014:479,
KS/2014:313)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 januari 2015, dnr KS/2015:137.
Introduktion och utbildning för förtroendevalda mandatperioden 2015-2018,
dnr KS/2014:313.
Protokoll från AB Vårljus 2014-12-03, dnr KS/2014:479.
Protokoll från Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 201501-23, dnr KS/2015:97.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2015-01-30, dnr
KS/2015:112.
Minnesanteckningar från folkhälsokommittén 2015-01-19, dnr KS/2015:15.
Protokoll från demokratiberedningen 2015-02-06.
Protokoll från arbets- och näringslivsberedningen 2015-02-09.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2015-02-11.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2015-02-25, dnr
KS/2015:11.
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§ 66
Delegationsärenden (KS/2015:138, KS/2015:99, KS/2015:63,
KS/2015:55, KS/2015:8, KS/2014:807, KS/2014:518)

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:
Kommunstyrelsens ordförande

Deltagande i EU-projekt DAPHNE, om våld i nära relationer
(beslut 2015-02-04, dnr KS/2015:99).
Finansansvarig Internbanken

Upptagande av lån, utlämnade lån samt genomförda swapaffärer enligt bifogad förteckning januari 2015, dnr KS/2015:138.
Upphandlingschefen

Redovisning av delegationsbeslut enligt bifogad förteckning 2015-02-12,
dnr KS/2015:8.
Kommunikationschefen

Förordnande av tjänsteförrättande kommunikationschef 2015-02-20—201503-07
(beslut 2015-02-18, dnr KS/2015:63).
Verksamhetschefen demokrati och mänskliga rättigheter

Förordnande av tjänsteförrättande verksamhetschef demokrati och mänskliga rättigheter 2015-02-24—2015-02-27
(beslut 2015-02-21, dnr KS/2015:63).
Kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande kommundirektör 2015-05-18—2015-0525
(beslut 2015-02-24, dnr KS/2015:63).
HR-chefen

Beslut i arbetsrättsliga tvister
(beslut 2014-08-29, dnr KS/2014:518).
Anställning av två HR-utvecklare
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(beslut 2015-01-10, dnr KS/2014:807).
Anställning av tillförordnad lönechef
(beslut 2015-02-01, dnr KS/2015:63)
Nytt kollektivavtal med Kommunal gällande nya arbetstidsmodeller med
anledning av ökad sysselsättningsgrad
(beslut 2015-02-01, dnr KS/2015:55).
Näringslivschefen

Förordnande av tjänsteförrättande näringslivschef 2015-02-26—2015-03-02
(beslut 2015-02-24, dnr KS/2015:63).
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Kommunstyrelsen, kl. 16.00-18.10
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
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
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