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Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00 – 16.33

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Mattias Jansson (kommundirektör), Oscar Arnell (kanslichef), Niclas
Johansson (ekonomichef), Marica Nordwall (kommunikationschef),
Emanuel Ksiazkiewicz, Peter Siebert (politiska sekreterare)
Gabriel Melki (S) och Jimmy Baker (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset, plan 10, 2014-10-08 kl 13.00

Sekreterare

Paragrafer

198 - 216

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

2014-10-06

Anslaget den

Nedtas den

2014-10-09

2014-11-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Lena Bogne
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§ 198
Kommunens delårsrapport 2 (KS/2014:448)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapport avseende perioden januari-augusti 2014 till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar medge socialnämnden tilläggsanslag med 1,7
miljoner för inköp av bostadsrätter. Anslaget tillförs tekniska nämndens investeringsbudget. Finansiering sker genom ökad upplåning.
Kommunfullmäktige beslutar om utökad budget för exploateringsverksamheten med sammanlagt 4,2 miljoner. Anslagen finansieras genom ökad upplåning.
Kommunfullmäktige beslutar avslå utbildningsnämndens förslag om
tilläggsanslag avseende förskoleverksamhet, lokalkostnader och gymnasiesärskola med den motivering som framgår i ärendet.
Kommunfullmäktige medger uttag ur kompetensfonden med ytterligare 3
miljoner vilket innebär att totalt 14 miljoner disponeras ur fonden under
2014. Uttaget från fonden under året kommer därmed att vara 4 miljoner
högre än riktlinjernas tak för det årliga uttaget.
Kommunfullmäktige uppmanar socialnämnden, tekniska nämnden och utbildningsnämnden att vidta åtgärder i syfte att uppnå balans i förhållande till
årets budget.
Kommunfullmäktige har tagit del av återrapporteringen av uppdrag från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-augusti 2014 är positivt med
248 miljoner. Det höga delårsresultatet förklaras av att nämnderna vanligtvis
redovisar lägre kostnader för perioden jämfört med en linjärt fördelad budget. En ytterligare förklaring är den säsongsmässiga minskningen av personalens semesterlöneskuld.
Prognosen för hela 2014 pekar mot ett resultat på 24,1 miljoner vilket är 29
miljoner bättre än budget. Prognosen över resultatet enligt balanskravsavstämningen uppgår till 43,6 miljoner vilket motsvarar 1 procent av skatteoch generella statsbidragsintäkter.
Nämndernas prognoser över budgetutfallet ser betydligt bättre ut i nuvarande prognos jämfört med prognoserna från i april. Nämnderna räknar nu
sammanlagt med ett positivt utfall om 3 miljoner. Utöver detta beräknas
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reavinster från exploateringsverksamheten bidra positivt till budgetutfallet
med 17 miljoner.
Nämnder som fortfarande inte räknar med att kunna uppnå balans i förhållande till budget är tekniska nämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden som prognostiserar negativa utfall på mellan 0,6-3,6 miljoner.
Till kommunens årsredovisning och delårsrapport 2 bifogas en lista på återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-09-23.
Yttrande

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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198

Delårsrapport (KS/2014:448)

Sverige och Botkyrka kommun är fortfarande, vilket de senaste åren har visat, gynnade
av att ha haft en stark och enad alliansregering som har prioriterat ordning och reda i
statsfinanserna, prioriterat arbetslinjen och infört reformer som jobbskatteavdragen,
ROT, RUT och sänkt restaurangmoms samt arbetsgivaravgifter.
Det är fler som jobbar och betalar skatt och Sverige står idag ännu mycket starkt,
omgivet av länder som får skära ner i offentlig sektor.
Tyvärr riskeras nu allt detta av en historiskt svag minoritetsregering utan ett tydligt
förändringsmandat från väljarna.
Gällande tilläggsanslaget till Socialnämnden för inköp av bostadsrätter, så förstår vi det
akuta behovet som föranleder åtgärden. Vi kan därför stå bakom densamma, trots att vår
principiella hållning är att den här typen av boende i första hand skall ordnas i
allmännyttan eller genom förhyrning hos privata aktörer.
Vi står bakom att nämnderna ska hämta hem de prognosticerade underskotten. Det finns
alltid effektiviseringspotential i socialdemokratiskt styrda kommunala organisationer.
Vi vill i övrigt framhålla det positiva i utökningen av, samt överskottet i,
exploateringsenheten. En ökad självfinansieringsgrad vid investeringar är bra och något
som vi har påtalat länge.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Stina Lundgren
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§ 199
Begäran om investeringsmedel: ombyggnad av barnboende på Stendalsvägen 61 (KS/2014:558)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel enligt vård- och omsorgsnämndens förslag på 2,4 miljoner kronor för att bygga om barnboendet på
Stendalsvägen 61 till ett fullvärdig gruppboende. Medlen tillförs tekniska
nämndens investeringsbudget. Investeringsmedlen finansieras genom ökad
upplåning
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i mars 2014 (von/2014:39) att lägga
ned barnboendet på Stendalsvägen 61 då insatsen barnboende inte efterfrågas. Efter det har en byggkalkyl tagits fram med hjälp av fastighetsenheten
(bifogas).
Samtidigt har vi ett stort behov av att utöka antalet gruppbostäder. Utöver de
21 icke fullvärdiga gruppbostadsplatser som vi har idag ser vi ett behov av
15 nya platser 2014.
Vård- och omsorgsförvaltningen har, via upphandling, uppdragit åt arkitektfirman Aperto att göra en fördjupad skissutredning av planlösningen för att
se huruvida det inom fastighetens skal vore möjligt att bygga om barn- och
ungdomsboendet på Stendalsvägen 61 till en fullvärdig gruppbostad.
Det är, enligt det ritningsförslag som är lämnat, fullt möjligt att göra en invändig ombyggnad till en fullvärdig gruppbostad om sex lägenheter.
Funktionskraven är generella för en fullvärdig gruppbostad men kan anpassas utifrån kommande hyresgästers behov.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2014-09-23 § 69.
Vård- och omsorgsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-09-18.

4[26]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-06

§ 200
Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum
(KS/2014:497)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar ramavtalet och plankostnadsavtalet för Forbonden 4 och del av Fittja 17:1.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag till exploateringsavtal och tillgodose att andra nödvändiga avtal upprättas.
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för utökad bebyggelse i Fittja centrum.
Kommunstyrelsen fastställer budget för utredningar av arkeologi och avtalsskrivning till 700 000 kr.
Reservation

Samtliga ledamöter för (FP) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning

Ägarna till Fittja centrum, Fittja Centrum Fastigheter AB har gjort en framställan till Botkyrka kommun om att utveckla Fittja centrum med dels bostadsbebyggelse och dels med ökad mängd affärslokaler. Att utveckla centrumet är en av de idéer som togs fram i detaljprogrammet ”Framtid Fittja”
för att utveckla stadsdelen, 2012-05-08.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till ramavtal och ett förslag till plankostnadsavtal, som i korthet innebär att Fittja centrums ägare bekostar arbetet med
detaljplanen samt att de får en option under 2 år att förhandla om kommunens mark. Kommunen står för den ekonomiska risken för de arkeologiska
utredningarna på kommunal mark. Förslaget är också att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att starta ett detaljplanearbete. Antal bostäder som
prövas är cirka 300 och en större andel bostäder kommer att skapa behov av
ytterligare förskoleplatser i Fittja.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2014-09-17 § 34.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-09-17.
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Yrkanden

Lars Johansson (FP) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer bifall mot avslag på
tilläggsyrkandet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Yttranden

Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anna Herdy (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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TILLÄGGSYRKANDE
2014-10-06

Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum
Förslag till beslut:
Att kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag, att i det kommande
detaljplanarbetet beakta synpunkterna som framförs i detta yrkande.

Motivering
Folkpartiet ser ombyggnaden av Fittja Centrum som en mycket välkommen investering i Fittjas
framtid. Det ska här byggas cirka 300 bostäder samt med ”… utökade kommersiella lokaler …”.
Vi har inga invändningar mot denna målsättning. – Men den i detaljplaneförslaget föreslagna
lösningen med bara ett parkeringsplan svarar inte på långa vägar mot behovet av parkeringsplatser
i Fittja centrum. Det finns idag enligt det medskickade underlaget 127 parkeringsplatser på den
platsen som ska överdäckas för att bygga bostadshusen ovanpå. Med den skisserade utformningen
av byggnaden kommer troligen även en del av dessa parkeringsplatser försvinna.
För de 300 nya bostäder ”… ska ett parkeringstal av minst 0,33 uppnås.” Detta innebär minst 99
parkeringsplatser för de nya boendes behov. Det är med andra ord nästan alla de platser som redan
idag ofta är fullt utnyttjade. Samma gäller även de ca 20 P-platser som idag finns direkt utanför
centrumet, det ser i detaljplaneskissen inte ut som de skulle vara kvar heller.
Hur går det då med alla de som i dag förmodligen har helt legitima skäl för att använda dessa
platser som då skulle försvinna? Med de tillkommande affärslokalerna skulle detta behov även
ökas. Hur går det för Fittja centrums affärer när kunderna inte längre kan hitta någon ledig plats?
Det räcker säkerligen inte med bara de kunder som bor i omedelbar närhet av centrumet! Det finns
många andra inköpscenter på bekvämt bilavstånd.
När vi idag planlägger tätbebyggda områden i centrumläge kommer detta låsa den framtida
utvecklingen under mycket lång tid. I detta begränsade område är det till och med tveksamt om att
ens ett dubbelt parkeringsdäck skulle uppfylla dagens parkeringsplatsbehov. Om morgondagens
behov vet vi inget! Men det gäller ändå inte att bara hänge sig åt förhoppningar om framtida
”smarta parkeringslösningar” och cykling – det gäller att verklig ta ansvar för
samhällsutvecklingen! Visar det sig att det framöver finns för många P-platser går de alltid att
använda till annat, men att senare hitta nya platser när allt är fullbyggt det lär vara svårare.
Det skulle dessutom även i Fittja C, som vid all andra tunnelbanestationer, behövas ett antal
infartsparkeringsplatser, det ligger dock utanför detta detaljplaneuppdrag.
Lars Johansson (FP)

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
200

SÄRSKILT YTTRANDE
2014-10-06

Fittja C – ramavtal och plankostnadsavtal (KS/2014:497)

I Fittja C har det inte skett någon egentlig utveckling de senaste 40 åren. Vi välkomnar
därför den idé om utveckling av centrum som nu föreligger. Ett tillskott av bostäder och
affärslokaler, i samklang med en tilltalande estetisk utformning, kan bli ett riktigt lyft
för såväl centrumområdet som hela Fittja.
Vi vill dock göra några medskick in i den fortsatta processen.
För oss är det viktigt att det tillkommer bostäder med blandade upplåtelseformer. Fittja
är, även efter Fittjaterrassens tillkomst, en kommundel med stark dominans av
hyresrätter. Vi skulle vilja att det inom ramen för projektet skulle produceras både
bostadsrätter och hyresrätter - men särskilt också pröva möjligheten till ägarlägenheter.
Fler bör få chansen att göra boendekarriär inom sin kommundel, varvid vi vill framhålla
vikten av att det blir ännu fler bostadsrätter i projektet. Något som saknas i Fittja är ju
främst ettor och sedan lite större lägenheter, som fyror och femmor. Detta är något som
vi hoppas det kommer att tas särskild hänsyn till.
Parkeringsnormen på 0,33 per lägenhet är för låg. Läget är förvisso mycket
kollektivtrafiknära, men i nyproducerade bostäder brukar alltid fler barnfamiljer flytta in
än vad som man brukar tro. Dessa behöver ofta åtminstone en bil, för att få ihop
livspusslet. Parkeringsnormen bör därför vara minst dubbelt så hög, där alternativet
parkeringshus under markplan och/eller i markplan bör utredas.
Frågan om äldreboende i Fitta C samt framtagandet av lägenheter med särskild service
bör också utredas i samband med detta projekt. Behovet av fler omsorgsplatser och fler
servicelägenheter är fortsatt stort. I Fittja bör även efterfrågan kring ex. en turkisk
avdelning utredas bland Fittjaborna.
Samtidigt bör även trygghetsaspekterna lyftas in i utvecklingen. Delar av Fittja C
upplevs som otryggt vissa tider på dygnet av våra medborgare. Här finns det mer
kommunen och centrumaktören kan göra för att öka tryggheten. Det kan handla om
sådant som belysning eller fysisk utformning, men också etableringar av aktörer och
verksamheter som gör att centrum blir mer levande under fler timmar på dygnet.
En utökning av de kommersiella lokalerna är något vi välkomnar, med rätt mix och
marknadsföring så har Fittja C alla förutsättningar att bli ett ännu mer välbesökt
centrum. Läget, precis vid E4:an och med trafik ut på Glömstavägen samt till och från
Ekeröfärjan, är ju geografiskt betydligt starkare än för ex. Tumba C.
Jimmy Baker (M)

Yngve RK Jönsson (M) Stina Lundgren (M) Stefan Dayne (KD)
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200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja Centrum
Vänsterpartiet välkomnar att arbetet med att omgestalta och bygga ut Fittja
Centrum nu kommer igång. I ärendet framhålls att bl.a. upplåtelseformen för
de planerade bostäderna är en viktig fråga i detaljplanen. Vänsterpartiet vill
med detta särskilda yttrande göra klart att det är mycket angeläget att de tillkommande bostäderna helt eller till stor del utgörs av hyresrätter, speciellt små och stora lägenheter, och att ansträngningar görs för att garantera att
hyresnivåerna blir rimliga.
Mats Einarsson (V)
Anna Herdy (V)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-06

§ 201
Redovisning av obesvarade medborgarförslag
(KS/2014:178)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år, i april och oktober, redovisa för fullmäktige vilka medborgarförslag
som ännu inte har beretts färdigt.
Av redovisningen daterad 2014-09-09 framgår vilka medborgarförslag som
för närvarande bereds.
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§ 202
Redovisning av obesvarade motioner (KS/2014:177)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år, i april och oktober, redovisa för fullmäktige vilka motioner som
ännu inte har beretts färdigt.
Av redovisningen daterad 2014-09-09 framgår vilka motioner som för närvarande bereds.
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§ 203
Svar på motion - Upphandla driften av Botkyrka rackethall
(M) (KS/2014:81)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

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

Jimmy Baker m.fl. (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-0220 § 45 lämnat en motion – Upphandla driften av Botkyrka rackethall.
Motionärerna anser bl. a. att det inte kan betecknas som en kommunal kärnverksamhet att hyra ut bantider, solarium och sälja sportartiklar samt att
verksamheten konkurrerar med det privata näringslivet och bör därför upphöra. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att upphandla driften av Botkyrka rackethall.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-05-20 § 50.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-09-23.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Nämnden anför att kulturoch fritidsförvaltningen har ett uppdrag att erbjuda framförallt barn och
unga möjligheten att prova på olika idrotter och vara fysiskt aktiv. I uppdraget ligger att olika idrotter ska vara representerade i kommunen och tillgängliga. Att lägga ut drift av Botkyrka rackethall på andra aktörer kan innebära att anläggningen blir mindre tillgänglig för av kommunen prioriterade grupper. Om driften av rackethallen läggs ut på externa aktörer måste
kommunens nyttjande av anläggningen säkras. Det bör i förevarande sammanhang också noteras att det för närvarande pågår ett utvecklingsarbete för
Brunna och arbetet kan komma att påverka Rackethallens framtid. Beslut
avseende rackethallens framtida drift bör därför avvakta tills det klarlagts
dels hur kommunens tillgång till en rackethall lämpligen säkras, dels hur
Brunnaområdet ska nyttjas framgent.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
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Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 204
Svar på motion - Kritisk granskning av kunskapsmål (TUP)
(KS/2013:725)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

Samtliga ledamöter för (TUP) reserverar sig mot förslaget till förmån för
eget yrkande.
Ärendet

Anders Thorén och Therese Lind (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-12-17 § 180 lämnat en motion – Kritisk granskning av kunskapsmål. Motionärerna anser bl. a. att utbildningsförvaltningen ska behandla sin verksamhetsplan för att kritiskt granska om kunskapsmålen är
tillräckligt ambitiöst satta. Vidare föreslår motionärerna att kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att återigen behandla verksamhetsplanen 2014 för att kritiskt granska om kunskapsmålen är tillräckligt
ambitiöst satta, samt att kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen i
uppdrag att, om målen inte bedöms vara tillräckligt ambitiösa, återkomma
med förslag på åtgärder och justerade kunskapsmål.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-04-22 § 140.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-09-23.
Motivering

Utbildningsnämnden avstyrker motionen. Nämnden anför att målen redan är
tillräckligt ambitiösa och att de stämmer väl överens med forskning och beprövad erfarenhet, samt utgår från enheternas inlämnade kvalitetsredovisningar och av förvaltningsledningen genomförda kvalitetsdialoger.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget
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§ 205
Svar på medborgarförslag - Bygg en simhall i Rikstens friluftsstad (KS/2013:564)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2013-10-24 § 148 ett medborgarförslag - Bygg
en simhall i Rikstens friluftsstad. Förslagsställaren föreslår att kommunen
anlägger en traditionell simhall, gärna med vattenland för barnen och stor
utomhuspool för nyttjande under sommarmånaderna. Simhallen föreslås
ligga i Rikstens friluftsstad med motiveringen att det inom ett friluftsområde
behöver finnas möjligheter till att simma.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget 2014-02-10 § 6.
Tekniska nämnden har yttrat sig över förslaget 2014-02-10 § 8.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-09-24.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Nämnden anför
att baden i Botkyrka kommun, Fittjabadet och Storvretsbadet, har som
främsta uppgift att tillhandahålla tjänster för att främja ett aktivt motionsliv
och göra det möjlig för föreningar och skolor att bedriva verksamhet samt
att erbjuda simskolor för ökad simkunnighet hos barn och vuxna. Kulturoch fritidsnämndens prioritering är därför att underhålla och utveckla anläggningar som redan finns i kommunen.
Tekniska nämnden avstyrker medborgarförslaget. Nämnden hänvisar till att
Botkyrka kommuns kultur- och fritidsförvaltning ska utreda framtida behov
av olika typer av idrottsanläggningar. Uppdraget och planen för utredningen
är att få en helhetsbild och ett helhetsgrepp över vad Botkyrkaborna efterfrågar och är i behov av. Badanläggningar är dyra investeringar och dyra att
förvalta. Fastighetsdriften är dyr men även underhållet av en badanläggning
kostar mycket varje år. Fler mindre badanläggningar blir dyrare att driva än
ett fåtal större anläggningar. Om kultur- och fritidsförvaltningens utredning
pekar på att ökad yta för sim- och träningsaktiviteter behövs, så kommer utredningen inte exakt att peka på i vilken kommundel anläggningen ska vara
placerad. Det blir ett senare ställningstagande för kultur- och fritidsnämnden.
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Kommunstyrelsen delar förslagsställarens åsikt att det ska finnas goda möjligheter till friluftsliv på Riksten. År 2006 fattade kommunfullmäktige beslut om ett inriktningsprogram för Lida och Riksten med syfte att utveckla
ett tillgängligt och attraktivt friluftsområde.
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§ 206
Svar på medborgarförslag - Promenadspår i Brantbrinks
friluftsområde för okopplade hundar (KS/2014:54)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2014-02-20 § 46 ett medborgarförslag – Promenadspår i Brantbrinks friluftsområde – för hundägare med okopplade
hundar – skyltat för allas kännedom. Förslagsställaren menar på att om
kommunen avsätter/utmärker ett spår där motionärer får vara beredda på att
det förekommer löst springande hundar, kan konflikter mellan hundägare
och andra motionärer undvikas.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-28.
Motivering

I kommunens lokala ordningsföreskrifter (15 §) finns i dag ett kopplingstvång inom tätbebyggelsen i kommundelarna Norsborg, Hallunda, Eriksberg, Fittja, Slagsta, Alby, Tumba, Vårsta och Tullinge samt i park eller vid
plantering, på samtliga torg, på kommunala skolgårdar, inom angiven del av
Lida Friluftsgård och på av kommunen anlagda samt utmärkta motionsspår,
skidspår och skidbackar samt på Sörmlandsleden.
Enligt förarbetena till ordningslagen kan lokala föreskrifter om hundar avse
bl.a. kopplingstvång och förbud mot att låta hundar vistas på vissa platser.
Lösa hundar kan vålla olägenheter för allmänheten, t.ex. genom att skrämma
förbipasserande eller utgöra en fara för trafiken. För att hindra ordningsstörningar har kommunen därför infört lokala föreskrifter om hållande av hundar. Vidare framgår av lagen om tillsyn över hundar och katter att hundar
och katter ska hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
Kommunen har således av ordningsskäl infört kopplingstvång i tätbebyggda
områden och andra områden som är avsedda för allmänheten att röra sig fritt
i. Att införa ett motionsspår för löst springande hundar i Brantbrinks friluftsområde skulle således strida mot de lokala ordningsföreskrifterna och
dess bakomliggande syften. Kommunledningsförvaltningen anser därför inte
att det är möjligt att tillmötesgå medborgarförslaget.

14[26]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-06

§ 207
Svar på medborgarförslag - Laglig graffitivägg på planket
utmed tunnelbanedepå-arbetsplatsen längs Hallundavägen
i Norsborg (KS/2013:624)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2013-11-21 § 162 ett medborgarförslag - Laglig graffitivägg på planket utmed tunnelbanedepåarbetsplatsen längs med
Hallundavägen i Norsborg. Förslagsställaren föreslår att planket som åsyftas
i förslaget ska bli en laglig graffitivägg och därmed bidra till en trevligare
utemiljö i området.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget
2014-02-10 § 7.
Samhällbyggnadsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget
2014-05-20 § 144.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-09-24.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Nämnden anför
att platsen som anges i förslaget inte är kommunens fastighet och därför kan
beslut inte fattas i frågan. Vidare hänvisar nämnden till den lagliga graffitiväggen som finns i Alby, vid Hangaren, som tillhör Subtopias verksamhet.
Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Nämnden håller
med förslagsställaren om att det aktuella planket kan behöva färgläggas,
men marken längs med tunnelbanedepån ägs inte av Botkyrka kommun utan
av landstinget. Samhällsbyggnadsnämnden anser att marken inte är lämplig
för graffiti med hänsyn till trafiken på Hallundavägen. Nämnden vill också i
detta sammanhang hänvisa till att det redan idag finns en laglig graffitivägg
vid Subtopia i Alby.
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§ 208
Kommunstyrelsens delårsrapport 2 (KS/2014:449)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för januari till augusti 2014 för
kommunledningsförvaltningen och exploateringsverksamheten, samt förslaget att fördela ut det prognostiserade överskottet inom verksamhetsområdet
IT/-e på 2,5 miljoner kronor till de köpande förvaltningarna.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen och exploateringsverksamheten har upprättat delårsrapporter för perioden januari till och med augusti 2014.
I delårsrapporten för kommunledningsförvaltningen finns en ekonomisk redovisning av periodens resultat och ett prognostiserat utfall för året. Prognosen för kommunledningsförvaltningen visar ett överskott mot budget på
cirka 5 033 000 kronor, varav 4 733 000 kronor avser verksamhetsblocket
förvaltningen och 300 000 kronor verksamhetsblocket politik. Kommunstyrelsen beslutar att fördela ut IT-stöds prognostiserade överskott på 2,5 miljoner kronor till berörda nämnder. I rapporten finns även en uppföljning av
kommunstyrelsens åtaganden.
Delårsrapporten för exploateringsverksamheten hanterar prognos för aktuellt
skede i projekten.
Exploateringsverksamheten redovisar ett överskott mot driftbudgeten för
året på 16,6 miljoner. Den beräknade nettovinsten för året uppgår till 26,6
miljoner medan budgeten ligger på 10,0 miljoner. Av den beräknade nettovinsten avser 21,7 miljoner tomtförsäljningar inom projekt Tegelstenen. Intäkterna från försäljningen av tomterna var beräknade till 2015, men har inträffat nu under augusti och september. I övrigt beror överskottet på att ett
antal projekt ska avslutas under året. Det gäller Eriksberg/Hantlangaren,
Koborg, Sjöudden, Skjutshållet, Tornbergsskolan, Stenbron 1 och Centrala
Riksten – etapp 2.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-09-22.
Yttrande

Stina Lundgren (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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208

Kommunstyrelsens delårsrapport (KS/2014:449)

Vi är nöjda med att det som vi framhärdat med i åratal äntligen hörsammas.
IT har ju tillåtits att göra stora överskott, på de köpande förvaltningarnas bekostnad.
Förslaget att nu istället återföra de medlen tillbaka till förvaltningarna ligger helt i linje
med vår uppfattning.
Det är trots allt bättre att medlen faktiskt behålls inom ex. Utbildningsförvaltningen och
används till verksamhet, snarare än omvandlas till överskott/vinst i en annan
förvaltning.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Stina Lundgren
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§ 209
Tjänsteresa utanför EU - Konferens med tema barnkonventionen i Istanbul (KS/2014:492)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att Ewa Hollén barnombudsman på enheten
för demokrati, mänskliga rättigheter och interkulturell utveckling, kommunledningsförvaltningen medverkar på konferens i Istanbul, Turkiet 16 – 19
november 2014.
Sammanfattning

Svenska konsulatet i Istanbul arbetar med att sprida barnkonventionen i
Turkiet och de vill visa på goda exempel. Barnombudsmannen i Botkyrka är
inbjuden av Svenska institutet i Istanbul till Istanbul för att berätta om hur
Botkyrka kommun arbetar med barnkonventionen och dess spridning. Detta
i samband med att konventionen fyller 25 år.
På konferensen presenteras Botkyrkas arbete med barnkonventionen och hur
barnombudsmannens arbete med att ge barn och unga ökade kunskaper om
sina rättigheter. Det finns relevans att bidra till en utveckling av barnrättsfrågorna i Turkiet, det är ett sätt att bygga förtroende och skapa tillit och
dialog med den turkiska gruppen i Botkyrka.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att Botkyrkas medverkan på
denna konferens får positiv effekt för platsen Botkyrka, och ger en starkare
röst i Botkyrkas arbete med barnkonventionen. Övriga deltagare från Sverige är Bris och myndigheten Barnombudsmannen från Sverige. Svenska
konsulatet i Istanbul står för alla kostnader.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-08-26.
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§ 210
Svar på remiss - IT-forums framtida inriktning
(KS/2014:423)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2014-09-12 som kommunens yttrande över remissen ”IT-forums framtida
inriktning 2015-”.
Sammanfattning

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har lämnat möjlighet för länets
kommuner att yttra sig över ett förslag till inriktning för det regionala samverkansorganet IT-forum. Förslaget syftar till att höja ambitionsnivån i det
regionala samarbetet. Botkyrka kommun ställer sig i stort bakom förslaget
och är mycket positiv till ett tydligt regionalt samverkansorgan inom eutvecklingsområdet. Vi ser gärna att IT-forum får ett ännu tydligare uppdrag
att verka för en mer integrerad region. Vi efterlyser också utveckling av
former för ökad delaktighet av medlemskommunerna i det gemensamma
regionala arbetet så att den samlade effekten i regionen kan breddas och
snabbas upp. Botkyrka föreslår också att IT-forums stödjande roll stärks ytterligare genom att former för att underlätta och stödja realisering av regiongemensamma lösningar i de enskilda kommunerna utvecklas.
Kommunledningsförvaltning redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-09-12.
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§ 211
Svar på remiss - Utveckling av KSL inför mandatperioden
2015-2018 (KS/2014:421)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2014-09-25 som kommunens yttrande över remissen ”Utveckling av KSL
inför mandatperioden 2015-2018” med följande tillägg:
Som framgått ser vi att KSL:s förslag i huvudsak är ett positivt steg
framåt. Men det kan också vara på sin plats att samtidigt konstatera att
ansvaret för den regionala utvecklingsplaneringen i Stockholmsregionen är uppdelat på flera aktörer, till skillnad från de andra storstadsregionerna. För en mer framgångsrik regional utvecklingsplanering behöver också vår region en huvudman som kan agera med en större auktoritet. Botkyrka kommun deltar gärna i ett nästa processteg för att skapa
ett regionförbund.
Botkyrka kommun ser också ett behov av att gå vidare med ökad regional samordning inom gymnasieskolan. Att ta steget från gymnasiesamordning till gymnasieregion skulle innebära större möjligheter att
styra utvecklingen i länet utifrån dess behov. För att bättre möta arbetsmarknadens behov och samtidigt möjliggöra för fler unga att få
jobb, krävs dessutom en närmare samordning med andra aktörer såsom
fristående gymnasieskolor och arbetsgivare.
Ärendet

Botkyrka kommun har ombetts att yttra sig över remissen ”Utveckling av
KSL inför mandatperioden 2015-2018”. Styrelsen för Kommunförbundet
Stockholms län (KSL) har inför nästa mandatperiod tagit initiativ till att föreslå ny inriktning, organisation och arbetsformer för KSL, vilket Botkyrka
kommun välkomnar som grund för förändringar som bidrar till ökad effektivitet och mervärde för medlemmarna.
Kommunens svar på remissen består av kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2014-09-25 samt kommunstyrelsens tillägg som framgår av
beslutet.
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§ 212
Svar på revisionsskrivelse - E-förvaltning och e-tjänster
(KS/2014:210)
Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-04 och överlämnar skrivelsen som svar på genomförd revisionsgranskning om E-förvaltning och e-tjänster. Behov om förnyat uppdrag föreligger inte.
Sammanfattning

Botkyrka kommun har i fler delar kommit en bra bit på väg i sitt arbete och
sin ambition inom e-tjänster och e-förvaltning. Kommunen positionerar sig
väl i de olika nationella undersökningar som fortlöpande görs. Det finns
dock även områden med utrymme för förbättring.
Kommundirektören har gett kommunens ledningsgrupp en ny roll med innebörden att kommunledningsgruppen är ägare till samtliga kommungemensamma processer, inklusive IT/e-processen. Härigenom skapas förutsättningar för en kommunövergripande styrning, inklusive prioritering och
uppföljning i dessa processer, vilket möter revisionens rekommendationer.
Ett arbete med revidering av e-strategin har påbörjats som en del av ett
större arbete med att se över strategi- och styrsystem för e- och IT-området.
Kommunens e-strategigrupp spelar en viktig roll för att driva och förankra
berörda frågor ute i förvaltningarna. Detta sammantaget med övriga insatser
som görs minskar riskerna för stuprörstänkande och suboptimering.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-09-04.
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§ 213
Firmatecknare 2014 - ändring (KS/2014:219)

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 fastighetschef Maud Andersson
Pekkanen 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

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 2014-09-08:

Oscar Arnell har tillträtt som kanslichef. Johan Holgersson har därmed återgått till sin tjänst som chefsjurist från att ha varit både tf kanslichef och
chefsjurist.
Rolf Gustafsson har slutat sin tjänstgöring som chefscontroller.
Daniel Johansson har slutat sin tjänstgöring som redovisningsekonom.
Ändringar är gjorda under punkterna 1 och 6.
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§ 214
Valärenden (KS/2014:5)

Beslut

Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:
POLITISK STYRGRUPP FÖR FAIRTRADE CITY t o m 2015-03-31
Ledamot på tidigare vakant plats (S)
DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ledamot efter Maxwell Mandela (FP)
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Mattias Franzén (M)
Ärendet

Kommunstyrelsen har tidigare bordlagt följande fyllnadsval:
Ny ledamot (S) i politisk styrgrupp för Fairtrade City.
Ny ledamot efter Maxwell Mandela (FP) i demokratiberedningen.
Ny ersättare efter Mattias Franzén (M) i klimat- och planeringsberedningen.
Inga nya avsägelser har inkommit
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§ 215
Anmälningsärenden (KS/2014:142, KS/2014:133,
KS/2014:13, KS/2014:3)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 augusti 2014, dnr KS/2014:133.
Södertörns brandsförsvarsförbunds medverkan i Västmanland, dnr
KS/2014:142.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2014-09-05, dnr
KS/2014:142.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2014-09-17.
Protokoll från personalutskottet 2014-09-17.
Protokoll från demokratiberedningen 2014-09-19.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2014-09-24, dnr
KS/2014:13.
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§ 216
Delegationsärenden (KS/2014:518, KS/2014:135,
KS/2014:19, 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 augusti 2014, dnr KS/2014:135.
Kommundirektören

Förordnande av tf kommundirektör 2014-10-29—2014-11-05
(beslut 2014-09-18, dnr KS/2014:19).
Verksamhetschefen demokrati och mänskliga rättigheter

Förordnande av tf verksamhetschef demokrati och mänskliga rättigheter
2014-06-30—2014-07-04
(beslut 2014-06-30, dnr KS/2014:19).
Förordnande av tf verksamhetschef demokrati och mänskliga rättigheter
2014-07-06—2014-07-13
(beslut 2014-06-30, dnr KS/2014:19).
Förordnande av tf verksamhetschef demokrati och mänskliga rättigheter
2014-07-14—2014-08-15
(beslut 2014-06-30, dnr KS/2014:19).
HR-chefen

Beslut i arbetsrättsliga tvister
(beslut 2014-08-29, dnr KS/2014:518).
Chefen för kommunledningsförvaltningens stab

Förordnande av tf chef för kommunledningsförvaltningens stab
2014-09-18—2014-09-19
(beslut 2014-09-15, dnr KS/2014:19).
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Verksamhetschefen samhällsutveckling

Förordnande av tf verksamhetschef samhällsutveckling
2014-10-27—2014-10-31
(beslut 2014-09-23, dnr KS/2014:19).
.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-16.33
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Berggren Katarina, ordf
Östlin Ebba, 1:e v ordf
Baker Jimmy, 2:e v. ordf
Mörk Birgitta, led
Melki Gabriel, led
Melinder Jill, led
Noyan Edip, led
Peterson Anders, led
Thorén Anders, led
Gahnström Dan, led
Einarsson Mats, led
Johansson Lars, led
Dayne Stefan, led
Alan Arzu, ers
Gökinan Mattias, ers
Ros Inger, ers
Lund Tuva, ers
Aziz Youbert, ers
Svensson Petja, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Lundgren Stina, ers
Lind Therese, ers
Nobuoka Nordin Elisabeth, ers
Herdy Anna, ers
Pilsäter Karin, ers §§201-216
Foltas Sandra, ers

S
S
M
S
S
S
M
TUP
MP
V
FP
KD
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare Ersättare M
Ersättare M
Ersättare TUP
Ersättare MP
Ersättare V
Ersättare FP
Ersättare BP

X
X

Arzu Alan (S)

X
X
X

Mattias Gökinan (S)
Yngve R K Jönsson (M)
Stina Lundgren (M)

X
X
X

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

Datum: 2014-10-06, bilaga
ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

NEJ

