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Plats och tid

Kommunalhuset 2:3, kl 16:00 – 17:20

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Mattias Jansson (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef) Emanuel Ksiazkiewicz, Johannes Svensson, Carl
Widercrantz (politiska sekreterare)
Mats Einarsson (V) och Stefan Dayne (KD)

Utses att justera

Plats och tid för justering

2015-02-09 kl 13:00, Kommunalhuset plan 4

Sekreterare

Paragrafer

25-36, 38-41

Erik Sahlin

Ordförande

Katarina Berggren (S)

Justerare

Mats Einarsson (V)

Stefan Dayne (KD)

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

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-02-02

Anslaget den

Nedtas den

2015-02-10

2015-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Lena Bogne
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§ 25
Informationspunkt: Leif Magnusson, verksamhetschef på
stiftelsen Mångkulturellt centrum
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen
Ärendet

Leif Magnusson, verksamhetschef på stiftelsen Mångkulturellt centrum
(MKC), redogör för stiftelsens verksamhet.
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§ 26
Svar på motion: Tillsätt en stjärnkock på nya äldreboendet
Tornet (FP) (KS/2014:217)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet

Stig Bjernerup (FP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-27
§ 62 lämnat en motion: Tillsätt en "stjärnkock" på nya äldreboendet Tornet.
Motionären anser bl. a. att maten som serveras på kommunens äldreboenden
inte smakar tillräckligt bra, samt att näringsinnehållet i maten bör höjas.
Motionären föreslår att kommunen ska tillsätta en ”stjärnkock” på det nya
vård- och omsorgsboendet Tornet för att kunna erbjuda mat som uppfyller
näringsmässiga krav och levererar måltider som är av god kvalité.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-09-23 § 62.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-12.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden avstyrker motionen. Nämnden anför att man
instämmer med motionären om betydelsen av att våra brukare serveras en
välsmakande, näringsrik och på alla sätt tilltalande mat. Maten som lagas på
Botkyrkas äldreboenden uppfyller dessa krav. Nämnden hänvisar också till
undersökningar som gjorts bland kommunens brukare som visar att 92 procent av de tillfrågade är nöjda med maten.
Men visst kan förbättringar ske. För att ytterligare öka nöjdheten kommer
därför vård- och omsorgsförvaltningen att se över hela matsituationen. Detta
sker genom att verksamheten Kost och måltid bjuder in såväl personal som
brukare till öppet hus på alla enheter. Under 2015 tas även en utbildning för
matombuden på enheterna fram, där kostfrågor, dukning, engagemang och
dylikt kommer att ingå. På så sätt kommer hela matsituationen att ses över
med förhoppningen att maten och upplevelsen av den ska bli ännu bättre.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. I sak instämmer kommunledningen med motionären om betydelsen av att våra brukare får en näringsrik och god kost. ”Stjärnkock” skulle helt klart vara ett intressant sätt att bibehålla god kost för brukarna, men med den ökade kostnaden det medför innebär att neddragningar på annat håll i verksamheten
skulle behöva göras. Det är då nödvändigare att, som förvaltningen beskriver, se över hela matsituationen och därmed öka både kvalité och nöjdhet.
Det är också viktigt att lyfta fram att brukarenkäter visar att en stor majoritet
av kommuninvånarna är nöjda med maten i nuläget samt att det i våra till-

3[27]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-02

lagningskök arbetar personal som har kockutbildning. Dessa kockar besitter
specifik kunskap och fortbildas för att kunna tillgodose brukarnas behov på
ett äldreboende.
Yttrande

Lars Johansson (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Särskilt Yttrande
Svar på motion: Tillsätt en stjärnkock på nya äldreboendet Tornet
Om jag hade haft yrkanderätt så hade jag yrkat bifall till motionen
Motivering
Kosten inom vård och omsorg har en grundläggande betydelse för hur brukaren upplever
kvalitén i hela äldreverksamheten. Det finns många saker vi kan förbättra för dem men genom
att öka kvalitén vid varje måltid för våra äldre kan vi på ett enkelt sätt öka deras livskvalité,
samtidigt som det skapar goda förutsättningar för att måltiden kan fungera som ett verktyg för
aktivitet och samvaro med andra.
De facto är att maten är för dålig idag. Smakar inte tillräckligt gott. Våra äldre är värda mer än
vad som erbjuds idag. Välsmakande mat måste vara prioriterad.
Flera undersökningar visar dessutom att näringsbristen bland äldre är utbredd och det kan leda
till ökad ohälsa. Mat ska även ses som en del av den medicinska behandlingen, en fullvärdig
kost är förutsättning för ett bra näringstillstånd.
Folkpartiet anser att vi bör tillsätta en kock som uppfyller näringsmässiga krav och levererar
måltider som är av god kvalité. Äldreboendet Tornet är utrustat med ett tillagningskök, som
kan användas även för Alby Äng. Här borde en ”stjärnkock” tillsättas som kan fylla dels
kraven, dels laga utsökt mat dels utbilda övrig kökspersonal.
I svaret på motionen instämmer man i att det är en god tanke som förs fram i motionen, men
man anser ändå att det ska avslås. Trots att en del görs på området så vill man inte ens anse
motionen som besvarad som annars är brukligt. Hade jag haft yrkanderätt så hande jag yrkat
bifall till motionen.
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§ 27
Svar på motion: Ledsagning och kontaktpersoner (M)
(KS/2014:365)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad.
Reservationer

Kia Hjelte (M), Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Ärendet

Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-22 § 111 lämnat en motion: Ledsagning och kontaktpersoner. Motionärerna anför bl. a. att kommunen idag har mycket svårt att rekrytera personer som kan och vill arbeta med ledsagning eller som kontaktpersoner för personer inom ramen för LSS och menar att kommunen behöver göra en insats för att locka personer som är kunniga inom området och
som kan arbeta med detta. Vidare föreslår motionärerna att alla som är i behov av ledsagning och/eller har kontaktpersoner, så långt det är möjligt
själva måste kunna få välja vem de vill ha. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta initiativ till att
starta en utbildning för ledsagning och kontaktpersoner, till gagn för de personer som har fått biståndsbedömning genom LSS. Dessutom föreslår de att
ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över hur man ska kunna öka
valfriheten kring ledsagare/kontaktperson för den enskilde brukaren.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-09-23 § 63.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-09.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden anser att motionen ska vara besvarad. Nämnden
anför att syftet med kontaktperson är att minska risken för isolering. Det ska
vara en person utanför det direkta nätverket för att utöka brukarens nätverk.
Lagen ger den enskilde möjlighet att i stor utsträckning påverka vem som
ska utföra uppdraget. Samma gäller för ledsagning.
Rekryteringen av personer som vill och lämpar sig för att jobba som ledsagare och kontaktpersoner är svår. I motionen föreslås att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att starta en utbildning för ledsagare och kontaktpersoner samt att man ser över hur man kan öka valfriheten för den enskilda
brukaren gällande kontaktperson/ ledsagare.
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Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under våren 2015 ta fram nytt informationsmaterial i syfte att locka fler till uppdraget men också för att öka
kunskapen om vad uppdraget innebär. Utöver detta har förvaltningen under
hösten 2014 tagit fram nytt skriftligt material till nyanställda för att stärka
dem kring frågor som tystnadsplikt och rutiner m m.
Yrkanden

Kia Hjelte yrkar bifall till motionen.
Stefan Dayne yrkar bifall till motionen, bilaga.
Gabriel Melki yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Kommunstyrelsen
Yrkande
Ärende: Svar på motion: Ledsagning och kontaktpersoner (KS/2014:365)
Motionen tar upp en av kristdemokraternas viktigaste hjärtefrågor. Att vårda och stödja
människor är bland det finaste och mest givande man kan ägna sig åt. Det är mycket viktigt
att kommunen erbjuder en bra utbildning för kontaktpersoner och ledsagare till personer
inom ramen för LSS. Det gäller att skapa en attitydförändring så att fler vill gå
omvårdnadsutbildningar. Vi står inför en stor brist inom vården och omsorgen och de som
nu arbetar som ledsagare och kontaktpersoner kan här också med kommunens hjälp bidra
genom att informera om sitt yrke och ge en positiv bild.
Kontaktpersonen eller ledsagaren är tänkt att vara en vän eller en följeslagare ute i
samhället att umgås med för att ta sig ut och främja ett rikt socialt liv eller som hjälper till
med t.ex. besök på vårdinrättning eller myndigheter. Det är därför av stor vikt att brukaren
själv får välja kontaktperson och/eller ledsagare då dessa på olika sätt kommer att ta del av
personens privata liv.
Vi yrkar bifall till motionen.
Tumba 2015-02-02
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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§ 28
Svar på motion: Rätt till en kulturupplevelse per år i skolan
(M) (KS/2014:195)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad.
Reservation

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

Jimmy Baker (M) och Stina Lundgren (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2014-03-27 § 62 lämnat en motion: Rätt till en kulturupplevelse per år i skolan. Motionärerna anser att Botkyrkas strategi att söka
pengar ur det statliga kulturstödet ”Skapande skola” ska ändras så att fler
skolklasser får del av medlen. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige
ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att ändra ansökningsförfarandet
kring ”Skapande skola” så skolklasserna själva ansöker om medel för de aktiviteter de själva vill göra.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-09-03 § 75.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-12.
Motivering

Utbildningsnämnden anser att motionen är besvarad. Nämnden anför att det
är huvudman för skolorna som kan söka medel från Kulturrådet för Skapande skola, men inom ansökan från utbildningsförvaltningen söker några
skolor i Botkyrka kommun självständigt. Läsåret 2013/2014 gjorde åtta skolor självständiga ansökningar. Däremot anser flera andra skolor att det inte
finns tillräckligt med tid för att ansvara för egna ansökningar. För att alla
elever ska få ta del av kulturutbudet och erbjudas en rik palett av kulturaktiviteter ansöker utbildningsförvaltningen även centralt. Programutbudet som
utbildningsförvaltningen har skapat är inriktat mot de prioriterade områdena
i ettårsplanen. Inriktningen ligger i linje med det långsiktiga perspektiv som
Kulturrådet anser vara centralt för att Skapande skola-medlen ska få önskad
effekt och bidra till en ökad samverkan mellan skola och kulturlivet.
Konst, kultur och språk förändrar barns möjligheter att ta plats i världen.
Kultur är en grundläggande rättighet. Det kan man läsa om i FN:s barnkonvention, i skolans läroplan och Botkyrka kommuns mål. Konst, kultur och
språk är livsviktigt och kan vara avgörande för barns och ungas utveckling.
Kultur är att möta och påverkas av andra människors berättelser i en föreställning, en bok, en film eller i konst.
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Därför är den kulturella allemansrätten ett viktigt arbete som Botkyrkas politiska ledning länge prioriterat. I Botkyrkas kulturella allemansrätt ryms
kulturella upplevelser och eget skapande, som ofta anknyter till skolans eller
förskolans arbete.
I den del som kallas Basutbud för grundskolan garanteras varje elev plats,
och gör det till en rättighet för alla. Med Basutbudet är tanken att det ska
vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen. Botkyrkas kulturella allemansrätt innehåller dessutom ett omfattande program
med stöd av den statliga satsningen Skapande skola och möjligheter till projekt med tematisk fördjupning. Långsiktighet och förankring i skolans läroplan garanteras genom ett nära samarbete mellan utbildningsförvaltningen
och kultur- och fritidsförvaltningen. Programmet är kostnadsfritt för alla
skolor och förskolor i Botkyrka.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Deniz Bulduk (MP) och Youbert Aziz (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

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

8[27]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-02

§ 29
Svar på medborgarförslag: Behåll rekreationsområdet
Skårdal/norra Vretarna (KS/2009:309)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2009-09-24 § 148 ett medborgarförslag: Behåll
rekreationsområdet Skårdal/Norra Vretarna. Förslagsställaren anför följande:
”Vi föreslår i enlighet med kommunens översiktsplan och skogsbruksplan
samt sociala utredningar,
•
att befintligt grusat vägnät (ca 900 meter) bibehålls och underhålls med
ett vedertaget underhållsprogram inkluderande dikesresning, grusning
och eventuellt en årlig sk. väghyvling,
•
att strandskyddet skall bibehållas för att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv,
•
att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växter,
•
att allmänheten skall kunna ströva på naturstigen runt ”skårdalsgärdet”
och se utsikten över sjön och uppleva djurlivet med bla älg, räv, rådjur,
bäver, rovfåglar och mängder av småfåglar. Således är den nu föreslagna utbyggnaden med bostäder och vägar i Skårdal helt onödig”
Kommunledningsförvaltningen, verksamhetsområdet för samhällsutveckling, har yttrat sig över förslaget i en tjänsteskrivelse 2013-09-09.
Motivering

För Skårdal i norra delen av Tumba pågår detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning. (KS/2008:209). De förslag som framförs i medborgarförslaget har delvis beaktats i arbetet med detaljplanen och gatukostnadsutredningen.
I utformningen av bebyggelsen och infrastrukturen har kommunen noggrant
tagit hänsyn till möjligheterna till rekreation och allmänhetens tillgänglighet. Vi har också tagit hänsyn till det natur och djurliv som finns i området.
Införandet av kommunalt vatten och avlopp medför en påtaglig förbättring
av vattenkvalitén och för djurlivet i sjön Aspen.
De delar av medborgarförslaget som handlar om att behålla strandskyddet
och befintlig väg har inte tillgodosetts i arbetet med detaljplanen. Men detaljplanen säkrar ändå allmänhetens tillgång till stranden.
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Kommunen arbetar för närvarande med en gatukostnadsersättningsutredning. Utredningen väntas bli klar under hösten 2015. Innan utredningen är
klar saknas det tillräckligt med underlag för att ta ställning till medborgarförslaget. Kommunstyrelsen föreslår därför för kommunfullmäktige att
medborgarförslaget får anses vara besvarat.

10[27]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-02

§ 30
Svar på medborgarförslag: Etablering av seniorboendet
Bovieran med ny placering (KS/2014:179)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2014-03-27 § 63 ett medborgarförslag - Etablering av seniorboendet Bovieran med ny placering. Förslagsställaren föreslår att ett seniorboende enligt Bovieran-konceptet ska etableras på föreslagen tomt i Lilltumba.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över förslaget 2014-09-23 § 60.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över förslaget 2014-12-09 § 338.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-09.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden anser att det är samhällsbyggnadsnämndens sak
att yttra sig i frågan. Nämnden hänvisar i övrigt till ett svar på en snarlik
motion från (FP) (KS/2012:196) där nämnden tillstyrker motionen med motiveringen att en etablering av Bovieran kan vara ett av flera möjliga alternativ att tillgodose kommuninvånarnas behov av varierat boende.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att medborgarförslaget är besvarat.
Nämnden anför att den aktuella fastigheten ägs av Statens Fastighetsverk
(SFV), och att förslagsställaren bör inspirera Bovieran att kontakta SFV för
ett samarbete.
Kommunledningsförvaltningens samlade bedömning av nämndernas svar är
att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Bovieran är ett boendekoncept som riktar sig till den äldre delen av befolkningen. Lägenheterna är byggda så att de lätt kan anpassas efter eventuella
funktionshinder – med låga trösklar, breda dörröppningar, stora badrum och
breda loftgångar – vilket förlänger tiden de boende kan bo kvar innan behov
av särskilt boende uppstår.
Den politiska ledningen välkomnar förslaget då en etablering av bostäder för
äldre är ett bra sätt att tillgodose kommuninvånarnas behov av varierat boende. Olika aktörers koncept ställer olika krav på plats och förutsättningar.
Bovieran kan vara en, av flera möjliga, typer av etableringar som tillgodoser
detta behov.
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Botkyrka jobbar idag brett med att möjliggöra för fler bostäder för äldre.
Kommunledningen är positiv till olika typer av boende och samarbeten med
olika aktörer.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Yttrande

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

Svar på Medborgarförslag – Etablering av seniorboendet Bovieran med ny placering
Förslagsställaren tar upp en intressant fråga, nämligen att bygga seniorboenden enligt helt nya
koncept där Bovieran kan vara ett sådant. Allt fler äldre vill kunna sälja sina hus och flytta till
lägenheter och då måste kommunen kunna möta deras behov genom att erbjuda mark till nya
typer av boende för seniorer.
Den i medborgarförslaget föreslagna placeringen av ett seniorboende enligt
Bovierankonceptet går inte då Statens fastighetsverk (SFV), som äger marken, inte kan
avyttra marken pga de avtal som finns mellan SFV och staten. Området i närheten; Lilltumba,
är enligt kommunens översiktsplan ett område som kommer att bebyggas med bostäder i
framtiden, och här kunde ett seniorboende av denna typ inplaneras.
Men nya typer av seniorboende av t ex Bovierankonceptet behövs redan nu. Därför bör
samhällsbyggandsförvaltningen ha täta kontakter med entreprenörer typ Bovieran för att få
fram tomter där byggnation av seniorboenden kan ske.

Lars Johansson (FP)
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§ 31
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget
2015 (KS/2015:31)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till verksamhetsplan samt internbudget 2015 för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan
och internbudget för kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens
verksamhetsområden 2015. I förslaget till verksamhetsplan har sex kompletterande åtaganden för kommunstyrelsen lagts till.
Förslaget baseras på de förutsättningar och ramar som kommunens ettårsplan 2015 innehåller. Budgetförslaget omsluter 276,9 miljoner kronor, vilket
är i överensstämmelse med den ram som kommunfullmäktige fastställt för
2015.
Ekonomidelen redovisas på verksamhetsnivå. I och med organisationsförändringar är det inte i alla delar möjligt att jämföra det ekonomiska utfallet
2013 med budgetsiffrorna för 2014 och 2015.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-23.
Yttranden

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2015-02-02
Ärende 31

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2015 (KS/2015:31)

Vi tackar för en föredömlig redovisning för vad som ligger under kommunstyrelsens ansvar.
Inte minst redogörelsen för måluppfyllelser är lättöverskådlig och pedagogisk. Det är bra att
hälften av indikatorerna går åt rätt håll. Däremot kanske det är dags att fråga sig om
indikatorer som inte ens går att mäta bör finnas kvar till nästa gång.
Vi kan även konstatera att valdeltagandet sjönk i höstas, speciellt i de områden där
kommunen gjorde särskilda valinsatser. Vi anser även att kommunens styrfart när det gäller
kompetensutveckling kring interkulturalitet har varit alldeles för låg så här långt. När det
gäller näringslivets rankning så finns det uppenbarligen mycket arbete kvar att göra innan
Botkyrka intar den position vi borde göra, sett till våra förutsättningar och läge i
Stockholmsregionen.
Men vi vill alldeles särskilt uppmärksamma resursfördelningsavsnittet, som på ett mycket
transparent vis visar vad exakt de kommunala skattemedlen går till. I denna redovisning får vi
moderater svart på vitt att det, som vi länge påpekat, finns en betydande
effektiviseringspotential under kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen.
En effektiviseringspotential som i realiteten skulle bli en signifikant del av en välbehövlig
skattesänkning. Något som dessutom skulle kunna genomföras utan att spara in på den
kommunala kärnverksamheten och utan att de flesta kommuninvånarna skulle märka
någonting i överhuvudtaget.

Jimmy Baker

Kia Hjelte

Stina Lundgren

Yngve RK Jönsson

Kommunstyrelsen
Särskilt yttrande
Ärende: Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2015 (KS/2015:31)
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan och
internbudget för kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens
verksamhetsområden 2015. Kommunstyrelsen ska driva på och stödja nämnderna för att
uppnå en positiv utveckling samt göra en uppföljning av de målsättningar som man
beslutat om i kommunfullmäktige.
Kommuninvånarnas hälsa och trygghet är viktiga frågor och det ska vara enkelt att göra sig
hörd och att föra fram idéer och synpunkter till kommunen. Barnen är vår framtid och att
så många mår psykiskt dåligt i så ung ålder är mycket oroväckande och måste lyftas fram.
Vi har synpunkter gällande några av de målsättningar och ambitioner som berör dessa
frågor.
Rörande ”psykisk ohälsa bland unga: ledsen utan att veta varför, år 2 gymnasiet” (s. 10)
saknas det en målsättning och det blir endast ett konstaterande av att situationen
försämrats. Vi kan se att psykisk ohälsa bland unga stadigt har ökat under de presenterade
årtalen, speciellt bland flickor och vi saknar en kortare analys av detta resultat samt en
målsättning att förbättra dessa siffror inom området inför kommande år.
Utfallet 2013 angående ”andelen kvinnor och män som upplever ett gott bemötande vid
kontakt med kommunen” (s. 13) var 53 %. För 2015 sätter man ett mål på samma siffra 53
%, alltså ett mål där endast drygt hälften av invånarna ska uppleva att de bemöts väl. 2014
var dock målet 55 %. Målsättningen för 2015 borde rimligtvis inte vara lägre än föregående
år.
Beträffande ”andelen kvinnor och män som upplever att det är tryggt i deras närområde”
(s. 14) så var utfallet för 2013 39 %, i de stadsdelar som hade lägst siffror, och
målsättningen för 2015 är 40 %, alltså endast 1 % högre som mål. Vi undrar vad denna låga
målsättning beror på. Planerar man inte åtgärder för att öka tryggheten för medborgare i
dessa områden under 2015 och vad är anledningen till att man sätter ett så lågt mål inför
kommande år?
För övrigt så saknas det mycket siffor i tabellerna vilket gör det svårt att följa utvecklingen
av nämndernas olika åtaganden och målsättningar.
Tumba 2015-02-02
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

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-02

§ 32
Uppföljning av kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2014 (KS/2014:732)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2014, vilken kommer att ligga till grund för en
handlingsplan för att åtgärda förvaltningens brister.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återrapportera vidtagna åtgärder senast i samband med delårsrapport 2, 2015.
Sammanfattning

Den internkontrollplan som är framtagen för 2014 innehåller fyra delar. Den
ekonomiska delen innefattar bl.a. periodisering, representation, bensinkort
och tjänsteresor utanför EU. Upphandlingsdelen innefattar bl.a. upphandlingsform och ramavtal. HR-delen består av uppföljning av bisysslor och
den administrativa delen innefattar ärendebalanser och delegationsordning.
De delar av internkontrollen som avser verksamheterna upphandling och
HR har på grund av tidsbrist inte kunnat genomföras.
Ekonomi
Under området ekonomi finns det fortfarande brister kring bensinkort, periodisering av intäkter och kostnader, betalning av leverantörsfakturor i tid
samt kostnader och därtill hörande underlag för intern och extern representation.
Vår slutsats är att det finns ett behov av utbildningsinsatser i dessa frågor.
Inga avvikelser har noterats när det gäller attestrutiner, bokföringsorder och
tjänsteresor utanför EU.
Administration
När det gäller diarieföring och ärendebalanser kan vi konstatera att arbetet
med ärendebalanslistorna gått framåt men att en fortsatt kraftsamling behövs
för att förbättra handläggningstiderna. Vi kan också se att en översyn av
medborgarförslagen, i enlighet med beslutet om översyn av nämndorganisationen, behöver komma till stånd. Ett arbete inleddes 2013 och har
fortsatt 2014 för att få ner ärendebalansen genom påminnelser till chefer och
handläggare om att avsluta öppna ärenden. Arbetet kommer sannolikt behöva intensifieras kommande år.
I fråga om delegationsordningen kan vi konstatera att delegationsordningen
i huvudsak hålls uppdaterad och kontinuerligt anpassas efter verksamhetsförändringar. Uppföljningen av fattade delegationsbeslut behöver dock förbättras för att tillförsäkra kommunstyrelsen en korrekt ärendebalans, insyn
och kontroll över fattade delegationsbeslut.
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-05.
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§ 33
Svar på revisionsrapport: Uppföljande granskning av investeringsprojekt (KS/2014:598)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-13 som svar på revisionsskrivelsen, Uppföljande granskning
av investeringsprojekt.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen se över beloppsgränsen för rapportering av
slutredovisning av investeringsprojekt. Förslag till ändring ska lämnas till
kommunstyrelsen senast i juni 2015.
Sammanfattning

På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en uppföljande granskning av
investeringsprojekt, daterad 2014-10-07. Den tidigare granskningen är daterad 2013-06-03.
Revisorernas uppföljande granskning berör både kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Tekniska nämnden har besvarat de synpunkter som rör dem
och överlämnat svaret till revisorerna, beslut i tekniska nämnden den 8 december 2014.
För kommunstyrelsens del är revisorernas sammanfattande bedömning att
kommunstyrelsen, via sitt samordnings- och uppföljningsansvar, vidtagit
tillräckliga åtgärder inom granskat område, men inte i alla delar följt upp
verkställigheten av dessa. Nedan beskrivs revisorernas synpunkter och rekommendationer därefter följer kommunledningsförvaltningens svar.
Revisorernas synpunkter och rekommendationer
•
Revisorerna påtalar att kommunstyrelsen beslutade i sitt yttrande till
revisionsgranskningen av investeringsprojekt att tekniska nämnden
senast i juni 2014 skulle återrapportera arbetet med sin handlingsplan
till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden har följt upp planen, men
återrapportering har inte gjorts till kommunstyrelsen och kommunstyrelsen har heller inte följt upp att lämnat uppdrag blivit återredovisat.
•

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att ta ställning till om
det är ändamålsenligt att redovisa uppföljning av lämnade uppdrag i
samband med behandlingen av årsredovisningen i april och i samband
med delårsrapport per augusti som politiskt behandlas i oktober. Det
revisorerna anför är att den första uppdragsuppföljningen sker först i
delårsrapport per augusti. Revisorerna poängterar dock att kommunstyrelsen, utifrån tidigare granskning av verkställighet och uppföljning av
beslut, vidtagit ett antal åtgärder i form av att lämnade uppdrag numera
i betydligt större utsträckning är tidsatta samt att fullgjorda uppdrag
numera särredovisas, vilket är positivt.
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•

Revisorerna bedömer att gällande beloppsgräns (50 basbelopp) för separat slutredovisning av investeringsprojekt är låg, främst när det gäller
fastighetsinvesteringsprojekt. De föreslår att kommunstyrelsen, i dialog
med tekniska nämnden, ska ta ställning till beloppsgränsen för slutredovisning.

Kommunledningsförvaltningens svar
•
Normalt redovisas alla uppdrag/återrapporter i den uppdrags-/återrapporteringslista som lämnas till kommunstyrelsen två gånger om året. I
detta fall har detta inte skett, vilket medfört att kommunledningsförvaltningen missat att bevaka denna återrapport. Tekniska nämndens
återrapport av handlingsplan från i maj 2014 anmäls till kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-02.
•

Kommunledningsförvaltningen bedömer för närvarande att de två tillfällen som det återrapporteras till kommunstyrelsen är tillräckliga. Förteckningen över uppdrag är att se som en checklista. Den primära återrapporteringen sker oftast i särskilt ärende, och som inte följer dessa
två rapporteringstillfällen utan behandlas löpande i kommunstyrelsen
under året. Men i det utvecklingsarbete som påbörjats inom kommunledningsförvaltningen kommer frågan om uppföljning av uppdrag att
behandlas.

•

Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med
tekniska förvaltningen se över beloppsgränsen för rapportering av slutredovisning. Förslag till ändring ska lämnas till kommunstyrelsen senast i juni 2015.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-13.
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§ 34
Svar på remiss från länsstyrelsen om byggande längs Mälaren - lägsta grundläggningsnivå (KS/2014:739)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2015-01-14 till länsstyrelsen som kommunens yttrande över remissen ”Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Mälarens stränder”.
Sammanfattning

Länsstyrelserna runt Mälaren har gemensamt tagit fram rekommendationer
för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse längs Mälarens stränder.
Rekommendationerna är avsedda som stöd i kommunernas planering av ny
bebyggelse som ligger i översvämningshotade områden vid Mälaren.
Kommunen välkomnar länsstyrelsernas rekommendationer, som ger likvärdiga förutsättningar för kommunerna att planera den framtida bebyggelsen.
De nivåer som nu är föreslagna kommer från länsstyrelsernas arbete med att
uppfylla EU:s översvämningsdirektiv. De är anpassade både till klimatförändringarna och till nya förutsättningar som ombyggnaden av Slussen i
Stockholm kommer att ge. Länsstyrelserna anser att:
•
•

Ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande
vikt behöver placeras ovan nivån 2,7 meter (RH2000)
Enstaka byggnader av lägre värde och mindre känslig natur bör inte
ligga under nivån 1,50 meter (RH2000)

Kommunen fattade under år 2009 beslut om en klimatstrategi, med riktlinjer
för byggandet vid Mälaren:
•
•

Nybyggnation av viktiga samhällsfunktioner ska ligga minst 3.0 m
över Mälarens medelvattennivå.
Ny bebyggelse ska ligga minst 2.0 m över Mälarens medelvattennivå. Undantag kan ske om risken för översvämningar på annat sätt
kan minimeras.

Den nya översiktsplan, som kommunfullmäktige antog i maj 2014, lägger
fast samma riktlinjer. Kommunens riktlinjer är rent tekniskt formulerade på
ett annat sätt än länsstyrelsernas förslag, men i praktiken uppfyller vi de nya
rekommendationerna. I samband med aktualiseringen av översiktsplanen får
vi återkomma till om våra riktlinjer behöver vara formulerade på annat sätt.
Botkyrka kommun har sammanfattningsvis inga invändningar mot länsstyrelsernas förslag till rekommendationer.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-14.
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Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-01-14 § 1.
Yrkande

Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 35
Earth Hour 2015 (KS/2015:19)
Beslut

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra uppmärksammandet av Earth Hour i enlighet med förslaget i tjänsteskrivelse 2015-01-19.
Reservationer

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

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Earth Hour 2015 uppmärksammas på samma sätt som 2014. Botkyrka kommun arrangerar tillsammans
med det lokala föreningslivet ett publikt evenemang som koncentreras till
kvällstid i Tumba. Lokala föreningar får möjlighet att söka stöd för att arrangera aktiviteter kopplade till klimatfrågan och Earth Hour. Earth Hour infaller i år lördagen den 28 mars.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-19.
Yrkanden

Jimmy Baker yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Östen Granberg (SD) och Anders Thorén (TUP) biträder Jimmy Bakers avslagsyrkande.
Dan Gahnström (MP), Gabriel Melki (S) och Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Earth Hour 2015 (KS/2015:19)

Kommunen avser återigen att genomföra en manifestation gällande Earth Hour tillsammans
med lokala föreningar och näringslivet. Detta är något som, av vissa, är en nödvändig
manifestation för ”att uppmärksamma klimatutmaningen, kommunicera kommunens
klimatarbete och engagera det lokala förenings- och näringslivet”.
Vad det egentligen handlar om är en s.k. ”Warm glow 1-effekt”, d.v.s. genom att symboliskt
släcka lamporna en timme så har vi dövat samvetet för en stund och lurar oss själva att vi gör
en miljöinsats. Detta trots att jippot som sådant inte fyller någon egentlig funktion.
Det enda som gör att människor ändrar sina beteenden är skarpa, ekonomiska incitament, inte
flummiga vädjanden om miljöhänsyn och annat. De allra flesta gör helt enkelt det som är
enklast och billigast för dem själva.
Under avsnittet ”Lärdomar 2014” står det i tjänsteskrivelsen att tidigare arrangemang
upplevdes som ”förvirrat” och att det ”tar tid att göra det till tradition”, att nedsläckning av
kommunala byggnaderna ”inte genomförts på ett tillfredställande sätt”, ”att symbolvärdet är
stort” o.s.v.
Nu har kommunen genomfört detta jippo under ett antal år, utan reella resultat och utan att ha
uträttat något (eller ha uppnått någon klimatmässig effekt).
Vi bör därför lägga ner jippot och istället lägga alla de övertidsresurser och annat som det
kostar på något vettigt istället. Exempel på detta är klimatåtgärder i fastigheter såsom
installation av rörelsevakter, tilläggsisolering, byte av dåliga fönster, trasiga radiatorer, etc.
På det sättet bidrar vi på riktigt till en minskad negativ miljöpåverkan.
Vi föreslår kommunstyrelsen
att

avslå ärendet.

Jimmy Baker

1

Kia Hjelte

James Andreoni, The Economic Journal, Vol. 100, No. 401 (Jun., 1990), s. 464-477.
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§ 36
Tjänsteresa utanför EU inom ramen för utvecklingsprogrammet kommundirektörsprogrammet 2.0 (KS/2015:48)
Beslut

Kommunstyrelsen beviljar kommundirektör Mattias Jansson tjänsteresa till
USA och Kanada under maj 2015 inom ramen för utvecklingsprogrammet
kommundirektörsprogrammet 2.0.
Kostnaden för tjänsteresan belastar kommunledningsförvaltningens budget.
Ärendet

Kommundirektör Mattias Jansson medverkar i utvecklingsprogrammet
kommundirektörsprogrammet 2.0. Programmet arrangeras under 2014 och
2015 av PricewaterhouseCoopers i Sverige AB, PWC. Programmets fokusområden rör omvärldsanalys, ledarskap och tillväxt. Sista delen i programmet utgörs av en så kallad lärresa. Syftet med att programmet avslutas med
en lärresa är att knyta an till programmets olika programdelar med fokus på
omvärldsanalys och ledarens samt organisationens behov av ständig förnyelse och utveckling.
Lärresans tema är tillväxt och utveckling med fokus på förändring samt
stads- och näringslivsutveckling. Destinationer för lärresan är Pearland och
Houston i USA samt Edmonton i Kanada. Resan pågår mellan 13-20 maj
2015.
Pearland är en del av Houstons storstadsområde och har en av USAs snabbaste tillväxtsiffror. Sedan år 2000 har Pearland vuxit från cirka 37 000 invånare till att idag vara över 100 000 invånare. Pearland har genom sin snabba
tillväxt fått hantera en rad komplicerade och utmanande frågor som kan ge
inspiration och idéer för den egna kommunens utveckling.
Edmonton arbetar med en storskalig stadsomvandling. Edmonton har mot
bakgrund av sin strategiska plan ”The Way Ahead”, initierat många intressanta utvecklingsprojekt för en stad i omvandling. Genom sitt arbete har
Edmonton utifrån en konkret vision och tydliga målsättningar för samhällets
utveckling gått från ord till handling.
PWC har valt ut destinationerna för att de i flera avseenden sticker ut inom
ramen för temat och att deltagarna genom resan ska kunna inspireras och få
konkret kunskap till gagn för ledarskapet och den egna organisationen.
Det är kommunstyrelsen som beslutar om beviljande av tjänsteresor utanför
EU.
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§ 37
Val av ombud till extra föreningsstämma i Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening (KS/2015:50)
Beslut

Kommunstyrelsen utser Ulf Andersson-Greek som ombud på extra föreningsstämma för Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening.
Kommunstyrelsen beslutar att som ombudsinstruktion ge ombudet i uppdrag
att rösta enligt föreningens förslag.
Ärendet

Filmregion Stockholm-Mälardalen är ett regionalt produktionscentrum för
film – ett samarbete mellan offentlig och privat sektor för att stimulera filmproduktion i Stockholm-Mälardalen.
Organisationen grundades 2007 av Botkyrka kommun, Regionförbundet
Örebro (nu Region Örebro län), Solna stad (genom Stiftelsen Filmstadens
Kultur) och branschorganisationen som idag heter FAS (Filmallians Stockholm-Mälardalen). Sedan dess har fler medlemmar anslutit: Gotlands kommun (genom Gotlands Filmfond), Järfälla kommun, Nacka kommun, Nyköpings kommun, Nynäshamns kommun, Sollentuna kommun, Stockholms
stad och Ålands landskapsregering.
I kommunstyrelsens reglemente § 2 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 utser Ulf Andersson Greek, samordnare för film, kultur
och kreativa näringar på kultur- och fritidsförvaltningen, som ombud på en
extra föreningsstämma den 3 februari 2015.
På föreningsstämman ska föreningen bland annat besluta om nya stadgar
och bolagsordning. Kommunstyrelsen ger som ombudsinstruktion ombudet
i uppdrag att rösta enligt föreningens förslag.
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§ 38
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

ekonomiassistent

Ingrid Hagman

ekonomikonsult

Susanna Brenander

ekonom

Senada Zilic

ekonom

Bodil Sundström

redovisningschef

Karin Wallqvist

redovisningsekonom

Jeanette Sätterqvist

ekonomikonsult

Irina Järvinen

ekonomiassistent

Britt-Marie Hallberg

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 2015-01-07:

Maud Andersson Pekkanen har slutat sin tjänstgöring som fastighetschef.
Fram till att en ny fastighetschef tillträder kommer nuvarande förvaltningschef för tekniska förvaltningen, Jörgen Skagerdahl, tjänstgöra både som tf
fastighetschef och förvaltningschef. Ändringen är gjord under punkten 2.
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§ 39
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2015:5)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om följande fyllnadsval:
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET t o m 2019-01-07
Ledamot på tidigare vakant plats (M)
Yngve R K Jönsson (M)
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET t o m 2019-01-07
Ledamot på tidigare vakant plats (MP)
Liaquat Khan (MP)
Ärendet

Kommunstyrelsen har tidigare bordlagt följande fyllnadsval:
Ny ledamot (M) i brottsförebyggande rådet.
Ny ledamot (MP) i brottsförebyggande rådet.
Inga nya avsägelser har inkommit
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§ 40
Anmälningsärenden (KS/2015:11, KS/2015:3, KS/2014:133,
KS/2014:3)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 december 2014, dnr KS/2014:133.
§ 36 Tekniska nämnden 2014-05-19 Slutredovisning av investeringsprojekt
(sbf/2014:55), dnr KS/2015:3.
Sveriges Kommuner och Landsting – Överenskommelse med Verket för innovationssystem (VINNOVA) om stärkt innovationsförmåga i offentlig
verksamhet 2015-2017, dnr KS/2015:3.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2015-01-14.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2015-01-28, dnr
KS/2015:11.
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§ 41
Delegationsärenden (KS/2015:63, KS/2015:8, KS/2014:135,
KS/2014:10)

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 december 2014, dnr KS/2014:135.
Upphandlingschefen
Redovisning av delegationsbeslut enligt bifogad förteckning 2015-01-28,
dnr KS/2015:8.
Säkerhetschefen
Förordnande av tjänsteförrättande säkerhetschef 2015-02-02—2015-02-20
(beslut 2015-01-29, dnr KS/2015:63.
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Kommunstyrelsen, kl. 16.00-17.20

§§ 26-36, 38-41

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

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

X
X

Youbert Aziz (S)

X
X

Arzu BeGigo Alan (S)
Robert Aslan (S)

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Datum: 2015-02-02, bilaga
ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

NEJ

