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Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00 – 16:59

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Mattias Jansson, kommundirektör, Johan Holgersson, tf kanslichef,
Niclas Johansson, ekonomichef, Elisabet Laine, politisk sekreterare
Ebba Östlin (S) och Stefan Dayne (KD)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset, plan 10, onsdag 2014-09-10 kl 13.00

Sekreterare

Paragrafer

172 - 197

Erik Sahlin

Ordförande

Katarina Berggren (S)

Justerare

Ebba Östlin (S)

Stefan Dayne (KD)

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

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-08

Anslaget den

Nedtas den

2014-09-11

2014-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Lena Bogne
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§ 172
Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB
och Upplev Botkyrka AB
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen
Ärendet

Krister Kalte, VD för de av kommunen helägda bolagen Hågelbyparken AB
och Upplev Botkyrka AB, informerar om bolagens nuläge och kommande
utmaningar.
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§ 173
Omvandling av Tumba vård- och omsorgsboende
(KS/2014:318)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan med
kommunens upphandlingsenhet i första hand förbereda för en försäljning av
Tumba vård- och omsorgsboende kombinerat med upphandling av ett hyreskontrakt för ett vård- och omsorgsboende i nuvarande Tumba vård- och
omsorgsboende omfattande 50-70 platser. Beroende på dialogen kring utvecklingen av Fittja centrum kan försäljningen av Tumba vård- och omsorgsboende kompletteras med krav på ytterligare 50-70 platser för förhyrning på anvisad mark i Fittja. Förberedelserna bör påbörjas omgående så att
försäljnings- och upphandlingsprocessen kan startas i början av 2015.
Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att, i samverkan med kommunens upphandlingsenhet, genomföra en upphandling av
50-60 nya platser i ett för ändamålet nybyggt vård- och omsorgsboende. De
av kommunen förhyrda platserna i den nya anläggningen (boendet) ska dock
drivas i kommunal regi.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
att överföra 300 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
behov till tekniska nämnden för att täcka beräknade kostnader för projektledare m.m.
att ta upp 1,2 miljoner kronor per år i ettårsplanerna för 2015 och 2016 för
att täcka kostnader för projektledare m.m.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tidigare redovisat ett förslag till handlingsplan för en omvandling av nuvarande Tumba vård- och omsorgsboende. Förslaget innehöll en försäljning av Tumba vård- och omsorgsboende
samtidigt som den nya ägaren skulle bygga och hyra ut två nya vård- och
omsorgsboenden.
Då vi har behov av att snabbt komma igång med byggandet av ett nytt boende och en ny förskola i Vårsta föreslår kommunledningsförvaltningen att
denna utbyggnad ska drivas som ett eget projekt. Dessutom föreslås att det
nya vård- och omsorgsboendet i Vårsta ska utgöra det boende som behövs
p.g.a. ökad efterfrågan och därmed inte kopplas ihop med omvandlingen av
Tumba äldreboende.
Därutöver föreslår kommunledningsförvaltningen att man fullföljer förvaltningens tidigare förslag om att försälja Tumba vård- och omsorgsboende
och från den nye ägaren förhyra i första hand 50-70 platser för vård- och
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omsorgsboende. Platserna förutsätts vara i ett ombyggt Tumba vård- och
omsorgsboende. Beroende på dialogen kring utvecklingen av Fittja centrum
kan försäljningen av Tumba vård- och omsorgsboende komma att kompletteras med krav på ytterligare 50-70 platser för förhyrning i Tumba vård- och
omsorgsboende eller på anvisad mark i Fittja. Därutöver föreslås att kommunen även upphandlar 50-60 platser från en extern aktör, som åter sig att
uppföra ett vård- och omsorgsboende i Botkyrka, för drift i kommunal regi.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-08-22.
Yrkanden

Stefan Dayne (KD), Mats Einarsson (V) och Jimmy Baker (M) yrkar bifall
till ordförandeförslaget.
Yttrande

Mats Einarsson (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE

173 Omvandling av Tumba vård- och omsorgsboende
I ärendet föreslås att nya äldreboenden ska byggas av en privat intressent och
sedan förhyras av kommunen. Det kan i det enskilda fallet finnas särskilda
skäl för en sådan lösning, men enligt vår uppfattning ska kommunen normalt
själv låta uppföra och äga de lokaler som behövs för den kommunala verksamheten. Det är ekonomiskt mer fördelaktigt och ger kommunen full rådighet över fastigheterna vad gäller t.ex. underhåll och ombyggnader.
Mats Einarsson (V)
Anna Herdy (V)
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§ 174
Synpunktspolicy (KS/2013:484)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen policy för hantering av synpunkter. Policyn ska gälla 4 år fr.o.m. beslutsdatum.
Ärendet

Nuvarande policy för bemötande och riktlinjer och rutiner för synpunktshantering antogs av kommunstyrelsen 2005. Verksamhetschefen för medborgarservice har sedan 2013 det övergripande ansvaret för kommunens
synpunktshantering. Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag
2013-09-09 att ta fram ett förslag på policy avseende riktlinjer och rutiner
för synpunktshantering, Dnr KS/2013:484. Se Policy för hantering av synpunkter, bilaga 1.
Riktlinjer för hantering av synpunkter finns framtagna på tjänstemannanivå.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse
2014-08-20.
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§ 175
Antagande av detaljplan för Tumba centrum (KS/2014:268)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar detaljplan plannummer: 10-44x för Tumba C
Sammanfattning

Detaljplanen skapar möjlighet att bygga ut Tumba centrum. Idag rymmer
centrumet lokaler med en sammanlagd yta av 13 900 kvm. Detaljplanen innebär att 8 500 kvm nya lokaler för olika verksamheter kan komma
till. Dessutom kommer cirka 300 nya bostadslägenheter att kunna byggas på
och intill Tumba centrum, bland annat över bussterminalen som då blir
överdäckad.
För att klara utbyggnaden blir det förändringar av trafiklösningarna, där
busstrafiken ska fungera bättre och nya gång- och cykelbanor innebär att
tillgängligheten till Tumba blir bättre för fotgängare och cyklister. För att
klara fler verksamheter och bostäder kommer bilparkeringarna bli fler.
Pingstkyrkan får också möjligheter att bygga ut.
De avtal som är nödvändiga för att genomföra centrumutbyggnaden fattade
kommunfullmäktige beslut om i juni tidigare i år.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2014-08-20 § 29.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse
2014-08-08.
Yrkanden

Yngve RK Jönsson (M) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 176
Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för Sandstugan i Tumba (KS/2014:424)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för Sandstugan Uttran nr 60-35,
Kommunfullmäktige godkänner bilagt förslag till
exploateringsavtal med Uttran Förvaltnings AB.
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal med Riddarstigen AB ,
Uttran Sandstugan 1 AB och Uttran Sandstugan 2 AB samt
exploateringsavtal med Byggnadsfirman Viktor Hanson AB
Kommunfullmäktige godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till
genomförandebudgeten för projektet Sandstugan.
Sammanfattning

Detaljplanen för Uttran Sandstugan omfattar ett område väster om Tumba
vid kommungränsen till Salem och innehåller 300 nya bostäder, förskola
och gruppboende. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen den
10 juni. Kommunen behöver träffa exploateringsavtal med de två privata
fastighetsägarna inom planområdet, för att bland annat fördela kostnaden för
allmänna anläggningar. Ett exploateringsavtal som reglerar markförsäljning
av cirka 50 småhustomter för delar av kommunens fastighet har träffats med
Byggnadsfirman Viktor Hanson AB. Kommunen har dessutom ytterligare
18 småhustomter i området. Kostnader för allmänna anläggningar och detaljplanen är fördelad mellan markägarna i planområdet. Kommunens del av
kostnaderna finansieras genom markförsäljning. Netto i projektet beräknas
till ca +31 miljoner kronor.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2014-06-10 § 178.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-08-06.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2014-08-20 § 31.
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§ 177
Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i
Hallunda (KS/2014:389)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för hotell m m, del av Hallunda 4:34 m m.
Kommunfullmäktige godkänner bilagt förslag till köpeavtal med Living Design Development Sweden AB.
Kommunfullmäktige godkänner bilagt förslag till exploateringsavtal med
NSP Fastighet och Bygg AB.
Kommunfullmäktige godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till
budget för genomförande av detaljplan
Sammanfattning

Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett hotell på del av fastigheten Hallunda 4:34 vid Lucernvägen nära E4/E20. Planens nya bestämmelser gör det
också möjligt att på grannfastigheten, Brunna Äng 1, bygga en snabbmatsrestaurang och ny bilserviceanläggning där en bensinstation låg tidigare.
Exploateringsavtalet innebär att kommunen säljer en del av fastigheten
Hallunda 4:34 till Living Design Development Sweden AB för 13 miljoner
kronor. Köpet är villkorat av att kommunen kan ge bygglov och att exploatören kan visa en säkerställd investering för hotellbygget inom två år. Handpenningen täcker till viss del de planerings- och utredningskostnader kommunen haft för den norra tomten.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2014-06-10 § 177.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-08-07.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2014-08-20 § 32.
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§ 178
Ändring av detaljplan - Dagvatten Norra Botkyrka, Fittja III
(56-53) (KS/2014:426)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner detaljplanen för dagvatten Norra Botkyrka,
del av Fittja III, Botkyrka kommun.
Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya tekniska lösningar av dagvattenhanteringen som ska skydda Östra Mälarens vattenskyddsområde. Syftet
är också att göra det möjligt att bygga attraktiva utemiljöer längs med
kommande dagvattenstråk.
För att möjliggöra de nya tekniska lösningarna kommer ett område i gällande detaljplan med beteckningen idrott ändras till beteckningen park (anlagd park samt anläggningar för idrottsändamål och dagvattenanläggning).
De idrottsliga verksamheterna kommer inte att påverkas av detta utan detta
möjliggör endast att pågående verksamheter kan integreras med dagvattenlösningarna.
Förslaget är förenligt med översiktsplanen för Botkyrka kommun. Planändringarna sker med normalt planförfarande.
En behovsbedömning av planens miljöpåverkan har gjorts och
bedömningen är att detaljplanen inte ger en betydande miljöpåverkan.
Inga yttranden som framkommit under samrådet och granskningsskedet har
föranlett några korrigeringar av betydelse.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2014-06-10 § 180.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-19.
Yrkande

Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 179
Ändring av detaljplan - Dagvatten Norra Botkyrka, del av
Fittja V (KS/2014:425)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner detaljplanen för dagvatten Norra Botkyrka,
del av Fittja V, Botkyrka kommun.
Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya tekniska lösningar av dagvattenhanteringen som ska skydda Östra Mälarens vattenskyddsområde. Syftet
är också att göra det möjligt att bygga attraktiva utemiljöer längs med
kommande dagvattenstråk.
För att möjliggöra de nya tekniska lösningarna kommer ett område i gällande detaljplan med beteckningen rekreation ändras till beteckningen park
(park med till exempel dagvattendamm).
Detaljplaneuppdraget överensstämmer med detaljplaneprogrammet "Framtid Fittja" som godkändes av kommunstyrelsen i juni 2012. Förslaget är förenligt med översiktsplanen för Botkyrka kommun.
Planändringarna sker med normalt planförfarande.
En behovsbedömning av planens miljöpåverkan har gjorts och
bedömningen är att detaljplanen inte ger en betydande miljöpåverkan.
Inga yttranden som framkommit under samrådet och granskningsskedet har
föranlett några korrigeringar av betydelse.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2014-06-10 § 181.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-19.
Yrkande

Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 180
Omfördelning av politisk resurs (FP) (KS/2012:492)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Det förstärkta arvodet motsvarande 5 % av en kommunalrådslön för
Bo H Samuelson (FP) kopplat till hans arbete som ledamot i utbildningsnämnden upphör 2014-09-30.
De medel som frigörs fördelas i sin helhet till Stig Bjernerup (FP). Arvodet
motsvarande 5 % av en kommunalrådslön kopplas till hans arbete som ledamot i vård- och omsorgsnämnden och börjar gälla 2014-10-01.
Ärendet

Under mandatperioden disponerar den politiska oppositionen i Botkyrka
kommun 2,75 heltidsresurser för politisk ledning. Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-21 § 151 att Bo H Samuelson (FP) får ett arvode motsvarande 5 % av en kommunalrådslön kopplat till hans arbete som ledamot i
utbildningsnämnden.
Förslaget innebär att Bo H Samuelson fr.o.m 2014-10-01 inte längre ska
uppbära dessa resurser. De frigjorda medlen ska i sin helhet fördelas till Stig
Bjernerup (FP) och vara kopplat till hans arbete som ledamot i vård- och
omsorgsnämnden.
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§ 181
Begäran om medel - Förskolepaviljonger i Alby
(KS/2014:427)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige medger tilläggsanslag med 3,5 miljoner kronor för
etablering av förskolepaviljonger i Alby i enlighet med utbildningsnämndens förslag. Medlen tillförs tekniska nämndens investeringsbudget. Finansiering sker genom upplåning.
Kommunfullmäktige beslutar att behandla driftkonsekvenserna till följd av
lokalförändringarna i samband med beslutet om ettårsplan 2015.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden beslutade 2014-06-10 att äska investeringsmedel med
3,5 miljoner kronor för etablering av fyra förskolepaviljonger i Alby. Medlen föreslås tillföras tekniska nämnden.
Behovet av förskoleplatser i Alby har ökat snabbare än vad som tidigare
förutsetts, i första hand beroende på att servicegraden, andelen barn i förskolan, har ökat. Ökningen sker utifrån ett lågt utgångsläge. För att klara platsgarantin i förskolan föreslår utbildningsnämnden därför att fyra nya avdelningar inrättas i paviljonger. Lokalerna förhyrs men etableringskostnaderna
beräknas till 3,5 miljoner kronor. Etableringskostnaderna består bland annat
av markarbeten, anslutning av el och VA, samt IT. Enligt utbildningsförvaltningen kommer paviljongerna att placeras på f d Albyskolans tomt och
komma att behövas under åren 2015-2017.
Behovet har hittills täckts genom paviljongförskolan Örnen. Denna ersätts
av den nya förskolan i Albydalen som beräknas tas i bruk under 2016. Därefter planeras en upprustning av förskolan Måsen. Örnens lokaler behövs då
för evakuering under upprustningstiden vilket medför att de nu aktuella fyra
avdelningarna behövs även 2017.
I ärendet aktualiseras även driftkonsekvenserna av den föreslagna etableringen vilka beräknats till 2,6 miljoner per år. Kommunledningsförvaltningen föreslår att frågan om driftkostnaderna behandlas i samband med ettårsplanen 2015. I detta sammanhang vägs de sammantagna hyreskonsekvenserna in.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-08-25.
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§ 182
Ändringar av allmänna lokala ordningsföreskrifter
(KS/2014:418)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att införa två nya paragrafer i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Botkyrka kommun med följande lydelse
Skjutning med luftvapen m.m.
18 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats eller på plats som enligt § 3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats.
Fiske
20 § Fiske får inte ske inom följande område:
Färjeläget Slagsta inom det område som framgår av kartbilaga 8.
Kommunfullmäktige beslutar vidare med anledning av de nya paragraferna
18 och 20 att
nuvarande paragraf 18 får nummer 19,
nuvarande paragraf 19 får nummer 21,
nuvarande paragraf 20 får nummer 22 samt
att paragraf 22 ändras till följande lydelse
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
22 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av
5 - 9 §§, 1O § första stycket, 11 - 20 §§ kan dömas till penningböter
enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
l ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
Ändringarna börjar gälla fr o m 2014-11-01.
Sammanfattning

I ordningslagen finns ordningsföreskrifter som är allmänt hållna. Bestämmelserna i ordningslagen är dock inte tillräckliga för att reglera kommunernas behov av allmän ordning och kommuner har därför givits en rätt att utfärda lokala ordningsföreskrifter.
Skjutning med luftvapen m.m.

Ärende om att införa förbud att använda luftvapen m.m. har initierats av
samhällsbyggnadsförvaltningen efter att Södertörnspolisen har påpekat att
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sådant förbud saknas i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter och
att detta försvårar polisens arbete.
Motsvarande bestämmelse om förbud att använda luftvapen m.m. finns bl.a.
i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Huddinge, Haninge, Sollentuna och Solna kommun.
Fiskeförbud

Ärende om att införa fiskeförbud i de lokala ordningsföreskrifterna har initierats på samhällsbyggnadsförvaltningen då Trafikverket har skickat en förfrågan till kommunen om möjligheten att införa ett sådant förbud. Det föreligger olycksrisk när färjorna kommer in och det samtidigt fiskas vid färjeläget i Slagsta.
Ekerö kommun har infört motsvarande bestämmelse för färjeläget Jungfrusund i sina allmänna lokala ordningsföreskrifter.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2014-08-28 § 184
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-05-28.
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§ 183
Svar på motion - Fler profilinriktningar i våra skolor (M)
(KS/2013:675)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Jimmy Baker och Stina Lundgren (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-12-17 § 180 lämnat en motion – Fler profilinriktningar i våra
skolor. Motionärerna anser bl.a. att kommunens egna skolor ska göra sig
mer konkurrenskraftiga genom att exempelvis erbjuda mer och fler profilinriktningar. Sådana skulle till exempel kunna vara idrott och hälsa samt natur och miljö. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt utbildningsförvaltningen att se över hur fler skolor i Botkyrka kommun skulle
kunna erbjuda fler och attraktiva profilinriktningar i syfte att locka elever,
höja kvaliteten och bidra till resultathöjning.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-04-22 § 38.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-08-20.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden avstyrker motionen. Nämnden anför att för att säkerställa en kvalitetsmässigt god profilinriktning krävs intresse och kompetens
hos skolan och dess personal. Initiativ, intresse och kompetens måste
komma direkt från skolan och inte från förvaltningen. Därför föreslår förvaltningen att motionen avslås.
Just nu pågår det ett ambitiöst upprustningsarbete av kommunens förskolor
och skolor och i samband med dessa renoveringar kan det vara tillfälle för
skolorna att välja ny profil för skolan.
Vi vill också verka för bättre samverkan mellan föreningslivet i Botkyrka
och skolan. För att i samarbete få till mer gemensamma verksamheter, aktiviteter och attraktiva skolor.
Yrkanden

Stina Lundgren (M) och Stefan Dayne (KD) 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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§ 184
Svar på motion - Värdera Upplev Botkyrka AB:s goodwillvärde (M) (KS/2012:444)
Beslut

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

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

Jimmy Baker (M) m.fl. har vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-10-25 § 130 lämnat in en motion – Värdera Upplev Botkyrka AB:s
goodwill-värde. Motionärerna anser bl. a. att det inte räcker med att prata
om ”upplevelseindustrins stora värde för kommunen”, utan att vi måste veta
vad detta värde innebär i pengar. Vidare föreslår motionärerna att anlita en
expert som värderar Upplev Botkyrka AB:s goodwillvärde.
Kommunledningsförvaltningen, verksamhetsområdet kommunikation, har
yttrat sig över motionen i en tjänsteskrivelse 2012-11-19.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-04-15.
Motivering

Kommunledningsförvaltningen anser att motionen ska vara besvarad. Förvaltningen anför att frågan om att mäta och utvärdera hur Botkyrka kommuns verksamheter och bolag uppfattas och bidrar till att stärka Botkyrkas
varumärke och profil är viktig utifrån flera perspektiv.
År 2007 gjordes en imagemätning som klassas som en nollmätning över bilden av Botkyrka. 1100 telefonintervjuer genomfördes med slumpmässigt
utvalda målgrupper som invånare i Botkyrka och övriga Stockholms län
samt företagare i Stockholms län, samt några närliggande kommuner. Resultaten blev att Botkyrkas varumärke är svagt externt, såväl bland allmänhet
som hos företagare. Invånarnas bild var överlag mycket positiv. Sedan dess
har Botkyrka kommun och de kommunala bolagen arbetat med att öka kännedom om sin organisation och dess erbjudande, samt stärka bilden av Botkyrka.
Det är lägligt att senast under 2015 följa upp nollmätningen det vill säga
göra en kvantitativ mätning kring hur bilden av Botkyrka ser ut i nuläget.
Mätningen bör även kartlägga bilden av Botkyrkas besöksmål såsom Lida,
Hågelbyparken, Subtopia, Hangaren och Mångkulturellt centrum.

17[38]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-08

Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) 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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§ 185
Svar på motion - Hbt-certifiera Botkyrkas fritidsgårdar (S)
(KS/2014:245)
Beslut

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

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

Serkan Köse (S) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-27 §
62 lämnat en motion – Hbt-certifiera Botkyrkas fritidsgårdar. Motionären
understryker att fritidsgården ska vara en mötesplats för alla ungdomar och att
de ska känna sig välkomna oavsett sexuell läggning. Därför föreslår motionären
att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utbilda all fritidsgårdspersonal inom kommunen i hbtq-frågor, samt att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för att på
lång sikt verka för att alla kommunens fritidsgårdar hbt-certifieras.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-06-16 § 61.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-08-19.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen. Nämnden anför att kulturoch fritidsförvaltningen sedan tidigare är medvetna om att hälsan hos unga
hbtq-personer är sämre än hos ungdomsgruppen som helhet, och särskilt dålig är hälsan hos unga transpersoner. Därför finns det ett behov av att arbeta
med hbtq, normer och inkludering i våra fritidsverksamheter.
Under hösten 2014 kommer kultur- och fritidsförvaltningen leda utredningen av möjligheten att starta en mötesplats för unga hbtq-personer i Botkyrka. I samband med detta gör förvaltningen också en analys av hur förvaltningen bör arbeta mer övergripande med hbtq-frågor inom våra öppna
fritidsverksamheter. Förvaltningen föreslår att den utredningen får ligga till
grund för om vi väljer hbt-certifiering som metod eller inte.
Personalen på alla fritidsgårdar kommer också att bjudas in till en kunskapskonferens i november 2014. Konferensens fokus kommer vara hbtqfrågor, normer och inkludering i öppen fritidsverksamhet.
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Kommunstyrelsen bedömer utifrån nämndens yttrande att kultur- och fritidsförvaltningen påbörjat ett arbete i motionens anda och anser därför motionen vara besvarad.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till motionens första att-sats och avslag till
motionens andra att-sats.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen rörande
motionens första att-sats mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen rörande
motionens andra att-sats mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 186
Svar på motion - Se över hur vi kan erbjuda mer s.k. föräldracoachning (M) och (KD) (KS/2013:674)
Beslut

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

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

Jimmy Baker och Yngve RK Jönsson båda (M) samt Stefan Dayne (KD) har
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-12-17 § 180 lämnat en motion
– Se över hur vi kan erbjuda mer s.k. "föräldracoachning". Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att ge socialförvaltningen i uppdrag att, i samarbete med aktörer inom civilsamhället, hitta former för hur vi kan nå fler
Botkyrkaföräldrar och erbjuda dessa olika former av föräldracoachning.
Socialnämnden har yttrat sig över motionen 2014-04-29 § 61.
Folkhälsokommittén har yttrat sig över motionen 2014-05-20.
Socialförvaltningen har yttrat sig över motionen i en tjänsteskrivelse
2014-05-20.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-08-21.
Sammanfattning

Socialförvaltningen föreslår att motionen ska anses vara besvarad. Nämnden
anför bland annat att Botkyrka kommun i samverkan med andra aktörer har
arbetat med främjande och förebyggande föräldrastöd under en period om
mer än tio år. Sedan år 2011 finns en projektanställd föräldrastödssamordnare. Samordningen har varit en framgångsfaktor och arbetet har utvecklats
mycket positivt. Kommunen når fler föräldrar och barn med flera olika former av föräldrastöd och antalet gruppledare som är utbildade i metoden
ABC, Allas Barn i Centrum, ökar. Kommunen har ett samarbete med civilsamhället runt dessa frågor, bland annat med studieförbunden men samarbetet med föreningsliv och andra aktörer inom civilsamhället kan utvecklas
under förutsättning att det finns resurser att samordna detta arbete.
Folkhälsokommittén föreslår att motionen ska anses vara besvarad. Kommittén ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2014-05-20 där förvaltningen framhåller att Botkyrka kommun sedan mer
än ett decennium tillbaka har erbjudit föräldrastöd till alla föräldrar i syfte
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att främja barns psykiska hälsa och positiva utveckling. Verksamheten har
på senare år utvecklats mycket positivt och kommunen når allt fler barn och
föräldrar med olika former av föräldrastöd. En framgångsfaktor har varit
projektanställningen sedan 2011 av en föräldrastödssamordnare. Flera utvecklingsbehov är dock identifierade i ambitionen att nå ut till alla föräldrar,
oavsett bakgrund, socioekonomisk situation, kulturell eller etnisk tillhörighet. Behovet av samverkan med fler föräldrastödsaktörer, exempelvis inom
civilsamhället, är ett av dessa identifierade områden. Motionen kan därmed
anses vara besvarad.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) 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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§ 187
Nytt vård- och omsorgsboende och förskola i Vårsta
(KS/2014:262)
Beslut

Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan med
kommunens upphandlingsenhet snarast påbörja upphandling av hyreskontrakt för ett nytt vård- och omsorgsboende och en ny förskola i Vårsta
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträder 2013-03-04 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan för förskola och
vård- och omsorgsboende i Vårsta. Samtidigt har det pågått en process kring
omvandlingen av Tumba vård- och omsorgsboende där det tidigare var en
utgångspunkt att det nya boendet i Vårsta skulle utgöra ett av de ersättningsboenden som behövdes för att kunna minska antalet platser i Tumba.
Då vi har behov av att snabbt komma igång med byggandet av ett nytt boende och en ny förskola i Vårsta föreslår kommunledningsförvaltningen att
detta ska drivas som ett eget projekt. Dessutom föreslås att det nya vårdoch omsorgsboendet i Vårsta ska utgöra det boende som behövs p.g.a. ökad
efterfrågan och därmed inte kopplas ihop med omvandlingen av Tumba
vård- och omsorgsboende.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-08-22.
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§ 188
Återrapportering om tolkförmedlingen (KS/2013:294)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har den 2013-05-06, se § 111, beslutat att lägga ned Botkyrka tolkförmedling och istället upphandla en extern tolkförmedling. I
samma ärende gavs också ett uppdrag att genomföra en förstudie avseende
förutsättningar att bilda ett kommunalförbund för tolkförmedling tillsammans med Stockholm stad, Södertörnskommunerna och landstinget.
En upphandling är genomförd och Botkyrka tolkförmedling lades ner
2014-03-30. En förstudie har genomförts tillsammans med ett antal Södertörnskommuner. Stockholm stad och Stockholms läns landsting har inte varit intresserade. Resultatet av förstudien visar att utan medverkan av Stockholm stad och Stockholms läns landsting blir volymen av antal tolkuppdrag
för liten för att det ska motivera en gemensam tolkförmedling i form av ett
kommunalförbund. Däremot kommer vi fortsätta dialogen med Södertörnskommunerna om hur vi framöver kan genomföra en gemensam upphandling av externa tolkförmedlingar vilket också är något som kommundirektörerna inom Södertörn ställer sig bakom.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-08-18.
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§ 189
Budgettillägg för ökat deltagande i 2014 års val
(KS/2013:598)
Beslut

Kommunstyrelsen beviljar kommunledningsförvaltningen 300 000 kronor i
tilläggsanslag ur kommunstyrelsens medel till förfogande i syfte att öka valdeltagandet i 2014 års val.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (FP) och (KD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning

Kommundirektör Mattias Jansson lämnar en protokollsanteckning:
”Med anledning av det skriftliga yrkandet från (M), (FP) och (KD) vill
kommunledningsförvaltningen förtydliga följande kring aktiviteten på
Bengladeshi Kulturförening:
•
Aktiviteten var bokbord och allmän information om valet. D v s om
vikten att använda sin demokratiska rättighet att rösta, om de fyra valen och var, när och hur man går tillväga. Ingen politisk debatt genomfördes.
•
Det fanns möjlighet till förtidsröstning på plats. Vallokalen var i foajén
utanför salen där aktiviteten och bokborden var.
•
Maten serverades i början av aktiviteten och föreningen gav en kupong
endast för att kunna hålla reda på antal som åt. Alla som kom till aktiviteten, inklusive politiker, åt av maten. Det fanns absolut inga motkrav.”
Sammanfattning

Den politiska ambitionen att öka valdeltagandet inför septembervalen är
hög. Bland annat önskar den politiska ledningen att utöka metoder och kanaler i syfte att nå fler röstberättigade. För att tjänstemannaorganisationen
ska kunna tillmötesgå dessa ambitioner räcker inte den befintliga budgeten.
Ökade insatser kräver ett tillägg på 300 tkr på tidigare beslutad budget.
Den samlade bedömningen är att 700 tkr till insatser för ökat valdeltagande i
valen till kommun, landsting och riksdag är för lite för att uppnå den politiska ambitionen. Vi bedömer att det behövs en tilläggsbudget på 300 tkr för
att kunna uppnå de nya önskemålen och utmaningen om att motivera fler att
rösta.
De extra 300 tkr ska användas till ytterligare aktiviteter – till fler valdebatter, fler timmars arvoden till samhällsinformatörer, samt till att nå fler röstberättigade från prioriterade målgrupper via sms och telefonsamtal. Syftet
med detta är att sprida information om rösträtten som medborgerlig och politisk rättighet (mänsklig rättighet) och på så sätt motivera till valdeltagande.
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Redan i budgetdiskussionerna inför flerårsplanen 2012 uppskattade verksamhetsområde demokrati att den politiska ambitionsnivån om ökat valdeltagande i samtliga val 2014 krävde en budget på 1,7 milj. Verksamheten
fick 500 tkr mindre än det som bedömts nödvändigt - 1,2 miljoner.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Lars Johansson (FP) och Stefan Dayne (KD) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
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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YRKANDE
Kommunstyrelsen
2014-09-08
Ärende 189

Budgettillägg för ökat deltagande i 2014 års val (KS/2013:598)

Vi har, från Alliansens sida, tidigare framfört att vi inte anser det lämpligt att anordna
förtidsröstning i direkt anslutning till lokala debatter runt om i kommunen.
Detta har också diskuterats i demokratiberedningen under hela mandatperioden och i vintras,
innan Jens Sjöström slutade, så var vi överens om att detta inte är lämpligt. Vi var därutöver
också överens om detta i arbetsgruppen för den uppdaterade demokratistrategin.
Nu sker detta, i valrörelsen, kategoriskt runt om i kommunen och det är - osmakligt.
Vidare så är det vid vissa tillfällen ännu värre, såsom under lördagen den 6/9, vid
Bangladeshi-föreningens arrangemang. Där gav man ut matkuponger och mat för de som
skulle gå och rösta!
Detta måste omedelbart upphöra, det är en skandal att det får fortgå utan att
kommunledningen stoppar detta.
Det är bra att det anordnas och hålls lokala debatter. Det är likaledes bra att kommunen
anordnar förtidsröstning på olika platser.
Men att kombinera det på detta sätt är rent ut sagt oacceptabelt!
Det finns ibland tillfällen där vissa partier inte kan delta vid någon enstaka debatt och det är
inte heller meningen att man i stundens hetta som väljare skall göra ett impulsivt val. Ett
partival skall göras med eftertanke, man kan exempelvis ta del av skriftlig information i
brevlådan, läsa på affischer, följa debatter i TV och radio, eller gå och lyssna på lite lokala
debatter. Sedan måste man som väljare få möjlighet att sortera sig och göra ett avvägt val
kring vilka man vill rösta på. Då är det bra att det finns en möjlighet att förtidsrösta utanför
t.ex. mataffären, medborgarkontoren eller utanför bygghandeln.
Vi kan inte tolerera att våra blocköverskridande överenskommelser, utifrån diskussioner inom
ramen för demokratiberedningen, helt enkelt nonchaleras!
Vi föreslår kommunstyrelsen
att

avslå ärendet

Jimmy Baker (M)

Lars Johansson (FP)

Stefan Dayne (KD)
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§ 190
Avsiktsförklaring kopplad till åtgärdsvalsstudie centrala
Tumba (KS/2014:473)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring mellan kommunen, Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen och Trafikverket om utvecklat
samarbete för en mer hållbar och klimatsmart stadsutveckling av centrala
Tumba.
Sammanfattning

Trafikfrågorna är viktiga för utvecklingen i centrala Tumba och brister i
framför allt vägsystemet riskerar att begränsa förutsättningarna för både bostadsbyggandet och näringslivets utveckling. I samband med planeringen för
utbyggnad av Tumba centrum har Trafikverket, Landstinget (”SL”) och
kommunen utarbetat en avsiktsförklaring om ett bättre samarbete för en mer
hållbar och klimatsmart stadsutveckling i centrala Tumba. Samarbetet ska
rent praktiskt ske genom en gemensam årlig handlingsplan.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2014-08-20 § 30.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-08-27.
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§ 191
Stiftelsen Flemingsberg Science - driftsbidrag för projekt
avseende etablering av verksamheter (KS/2014:474)
Beslut

Kommunstyrelsen bidrar med 270 000 kronor till ett projekt för etablering
av nya verksamheter i den regionala stadskärnan Flemingsberg, inom ramen
för verksamheten i Stiftelsen Flemingsberg Science. Kostnaden belastar
kommunledningsförvaltningens ordinarie budgetram för 2014.
Sammanfattning

Stiftelsen Flemingsberg Science har i uppgift att främja samarbetet mellan
akademi, näringsliv och samhälle i den regionala stadskärnan Flemingsberg.
Den regionala stadskärnan berör ett område som ligger i både Huddinge och
Botkyrka och de båda kommunerna är med och svarar för Stiftelsens basfinansiering.
Stiftelsen har tillsammans med kommunerna utarbetat ett förslag till projekt
för att skapa en effektivare etableringsorganisation och en stabil etableringstakt av nya företag och nya samarbeten i Flemingsberg. Avsikten är att inleda med en sexmånaders provperiod. Detta kan inte finansieras inom stiftelsens ordinarie budget samtidigt som etableringar och fastighetsaffärer är
av särskilt intresse för kommunerna. Förslaget är därför att kommunerna
lämnar ett särskilt driftsbidrag för att täcka projektets kostnader under provperioden. Kostnaden är uppskattad till 800 000 kronor, där Huddinge kommun föreslås finansiera två tredjedelar och Botkyrka en tredjedel. Botkyrkas
andel kan klaras inom nuvarande budgetramar för år 2014. Provperioden ska
utvärderas innan ställningstaganden om en fortsättning blir aktuella.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-08-15.
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§ 192
Yttrande över Domstolsverkets promemoria - Underrättsorganisationen i Stockholms län - förslag till förändringar
(KS/2014:396)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över Domstolsverkets promemoria ”Underrättsorganisationen i Stockholms län – förslag till förändringar”, i enlighet med ordförandeförslaget.
Sammanfattning

Sammanfattningsvis avstyrker Botkyrka kommun att den egna kommunen
flyttas över (som upptagningsområde) från Södertörns tingsrätts domsaga
till Södertälje tingsrätts domsaga.
Ärendet

Domstolsverket har genom remiss bjudit in Botkyrka kommun att lämna
synpunkter på promemorian ”Underrättsorganisationen i Stockholms län –
förslag till förändringar”. Mot bakgrund av nämnda förhållande vill Botkyrka kommun inledningsvis understryka att kommunen endast yttrar sig
över den delen av förslaget som berör det egna geografiska området och invånarna i Botkyrka kommun.
Bakgrunden till promemorian och Domstolsverkets förslag är att det totala
antalet inkommande mål och ärenden till länets domstolar uppges ha ökat
över tid. Vidare anges att fördelningen av antalet mål och ärenden som
kommer in till länets domstolar är skev. Verket framhåller även att såväl den
nuvarande som den förväntade befolkningstillväxten i Stockholms län är så
stark att en fortsatt utveckling mot allt fler inkomna mål och ärenden till
domstolarna bedöms som högst sannolik.
I promemorian föreslås att Botkyrka kommun flyttas över från Södertörns
tingsrätts domsaga (upptagningsområde) till Södertälje tingsrätts domsaga.
Av promemorian framgår härvid att Botkyrka kommun genererar c:a 16
procent av målen vid Södertörns tingsrätt, vilket motsvarade 2 300 inkommande mål under år 2013. Genomförs förslaget blir Södertälje tingsrätt en
dubbelt så stor domstol jämfört med idag.
Synpunkter

Med utgångspunkt i den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) 2010, vari Flemingsberg är utpekad som en regional stadskärna, driver Botkyrka och Huddinge kommuner tillsammans ett samarbetsprojekt i syfte att skapa förutsättningar för att utveckla Flemingsberg till en
sammanhängande stadsbygd över kommungränserna.
Målbilden för kommunerna är att Flemingsberg ska utvecklas till ett starkt
centrum för vård, utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, forskning, veten-
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skap och nyföretagande. Vidare ska det finnas attraktiva boendemiljöer i såväl den nya regionala stadskärnan som i närområdet. Flemingsberg år 2030
ska följaktligen ha utvecklats till ett fullvärdigt komplement till den centrala
stadskärnan i Stockholm, med ett stort antal bostäder och arbetsplatser. Över
20 000 personer kan komma att bo i området och 35 000 arbetsplatser finnas
här år 2030. Dessutom ska den regionala kärnan fungera som centrum för ett
närområde med c:a 70 000 invånare.
Domstolsverkets förslag motverkar emellertid Botkyrka och Huddinge
kommuners arbete med att skapa den regionala stadskärnan i Flemingsberg,
inte minst med hänsyn till att såväl tingsrätten som rättscentrum är viktiga
element i den nya stadsbygden. Det ska vidare understrykas att den av verket föreslagna förändringen skulle leda till direkt oönskade konsekvenser för
invånarna i den nya stadsbygden enär gränsen mellan upptagningsområdet
för mål till Södertälje respektive Södertörns tingsrätt skulle skära rakt igenom den regionala stadskärnan.
Utifrån de rättsvårdande myndigheternas perspektiv leder förslaget till utökade transporter eftersom häktet och polisen finns kvar i Flemingsberg. Härtill kommer att samtliga Botkyrkabor, dvs. även de som inte bor i närområdet kring stadskärnan i Flemingsberg, får vidkännas försämringar i form av
längre, mer tidsödande och besvärligare resvägar till den egna tingsrätten.
Avslutningsvis önskar Botkyrka kommun uppmärksamma ”Barnahuset
Huddinge/Botkyrka”.
Barnahuset är ett samarbete mellan Huddinge och Botkyrka kommuner i
Flemingsberg som riktar sig till barn upp till 18 år som misstänks ha blivit
utsatta för hot, våld eller sexuella övergrepp av någon de bor med eller någon närstående till familjen. Inom ramen för Barnahuset får barn komma till
en anpassad miljö där barnets behov är i centrum, vilket bland annat innebär
att på Barnahuset samarbetar socialtjänst, polis, åklagare, barnmedicin samt
barn- och ungdomspsykiatrin.
Barnahuset förutsätter ett nära samarbete mellan de kommunala organisationerna och de rättsvårdande myndigheterna. Dessvärre skulle samarbetet
raseras om Domstolsverkets förslag genomförs. Härtill kommer att Barnahuset – i likhet med familjerätter och ungdomsenheterna i Huddinge och
Botkyrka kommuner – har en synnerligen välfungerande samverkan med
Södertörns tingsrätt och rättscentrum Flemingsberg som tyvärr upphör för
Botkyrka kommuns och Botkyrkabornas vidkommande om Botkyrka kommun blev en del av Södertäljes domsaga.
Barnahuset förutsätter ett nära samarbete mellan de kommunala organisationerna och de rättsvårdande myndigheterna. Dessvärre skulle samarbetet
raseras om Domstolsverkets förslag genomförs. Härtill kommer att Barnahuset – i likhet med familjerätter och ungdomsenheterna i Huddinge och
Botkyrka kommuner – har en synnerligen välfungerande samverkan med
Södertörns tingsrätt och rättscentrum Flemingsberg som tyvärr upphör för
Botkyrka kommuns och Botkyrkabornas vidkommande om Botkyrka kommun blev en del av Södertäljes domsaga.
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§ 193
Internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen 2014
(KS/2014:456)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen 2014.
Sammanfattning

Enligt reglemente ansvarar nämnden inom sitt verksamhetsområde för att
utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för
uppföljning.
Kommunstyrelsen har ansvar för kommunledningsförvaltningens interna
kontroll.
Kommunledningsförvaltningen har för 2014 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Planen omfattar ekonomi, upphandling, HR och administration.
Som grund för internkontrollplanen har en risk- och väsentlighetsanalys
gjorts, vilken ligger till grund för de områden, rutiner och processer som ska
granskas särskilt under 2014.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-08-15.
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§ 194
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
tf kanslichef/chefsjurist Johan Holgersson (till och med 2014-09-28)
kanslichef Oscar Arnell (från och med 2014-09-29)
chefscontroller Rolf Gustafsson
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
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underteckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och andra överlåtelseeller upplåtelseavtal avseende fast egendom.
6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att
teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, bankgiro och bankkonton:
kommundirektör

Mattias Jansson

ekonomichef

Niclas Johansson

tf kanslichef/chefsjurist
(t.o.m. 2014-09-28)

Johan Holgersson

kanslichef
(fr.o.m. 2014-09-29)

Oscar Arnell

chefscontroller

Rolf Gustafsson

ekonomiassistent

Ingrid Hagman

ekonomikonsult

Susanna Brenander

ekonom

Senada Zilic

ekonom

Bodil Sundström

tf enhetschef/redovisningschef

Karin Wallqvist

redovisningsekonom

Jeanette Sätterqvist

redovisningsekonom

Daniel Johansson

ekonomikonsult

Irina Järvinen

ekonomiassistent

Britt-Marie Hallberg

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens
bankfack.
Tf enhetschef/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.
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Följande ändringar är gjorda sedan tidigare beslut 2014-06-09:

Oscar Arnell tillträder som kanslichef från och med 2014-09-29. Johan
Holgersson fortsätter som tf kanslichef/chefsjurist till och med 2014-09-28.
Ändringar är gjorda under punkterna 1 och 6.
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§ 195
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.
Följande avsägelser har inkommit:

Maxwell Mandela (FP), ledamot i demokratiberedningen.
Mattias Franzén (M), ersättare i klimat- och planeringsberedningen.
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§ 196
Anmälningsärenden (KS/2014:479, KS/2014:452,
KS/2014:311, KS/2014:142, KS/2014:133, KS/2014:13,
KS/2014:3, KS/2013:161)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 juli 2014, dnr KS/2014:133.
Uppföljning av placerade medel för pensioner april-juni 2014, dnr
KS/2014:311.
Informations- och prognosbrev angående asylmottagande 2014-08-18, dnr
KS/2014:3.
Protokoll från årsmöte med Föreningen för Alby Folkhögskola 2014-05-20,
dnr KS/2014:452.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2014-06-13, dnr
KS/2014:142.
Protokoll från AB Vårljus 2014-06-13, dnr KS/2014:479.
Protokoll från arbets- och näringslivsberedningen 2014-04-14, 2014-05-26
och 2014-08-25.
Minnesanteckningar från folkhälsokommittén 2014-05-20.
Protokoll från personalutskottet 2014-06-09.
Protokoll från demokratiberedningen 2014-06-13 och 2014-08-22.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2014-08-20.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2014-08-27, dnr
KS/2014:13.
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§ 197
Delegationsärenden (KS/2014:409, KS/2014:408,
KS/2014:378, KS/2014:135, KS/2014:128, KS/2014:19)

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 maj—juli 2014, dnr KS/2014:135.
Kommunstyrelsens presidium

Anställning av förvaltningschef till tekniska förvaltningen
(beslut 2014-06-10, dnr KS/2014:128)
Kommundirektören

Förordnande av tf kommundirektör 2014-06-23—2014-08-10
(beslut 2014-06-05, dnr KS/2014:19).
Förordnande av tf socialchef 2014-06-23—2014-06-27 samt
2014-07-07—2014-08-08
(beslut 2014-06-18, dnr KS/2014:408).
Förordnande av tf kanslichef 2014-09-01—2014-09-28 samt beslut
om lönetillägg
(beslut 2014-08-13, dnr KS/2014:19).
Tf kommundirektören

Anställning av kanslichef
(beslut 2014-06-23, dnr KS/2014:19).
Kanslichefen

Förordnande av tf kanslichef 2014-06-14—2014-08-31
(beslut 2014-06-12, dnr KS/2014:19).
Ekonomichefen

Förordnande av tf ekonomichef 2014-06-23—2014-07-06
(beslut 2014-06-17, dnr KS/2014:19).
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Förordnande av tf ekonomichef 2014-07-14—2014-08-03
(beslut 2014-06-17, dnr KS/2014:19).
HR-chefen

Förnyat lokalt kollektivavtal med Kommunal och Ledarna avseende beredskapsavtal för medarbetarna inom Teknik och Logistik
(beslut 2014-06-16 med Ledarna och 2014-06-13 med Kommunal, dnr
KS/2014:378).
Överenskommelse om avgångsvederlag
(beslut 2014-06-18, dnr KS/2014:409).
Förordnande av tf HR-chef 2014-06-23—2014-06-27 samt
2014-07-21—2014-08-15
(beslut 2014-06-19, dnr KS/2014:19).
Chefen för kommunledningsförvaltningens stab

Förordnande av tf chef för kommunledningsförvaltningens stab
2014-07-07—2014-08-10
(beslut 2014-06-30, dnr KS/2014:19).
Verksamhetschefen samhällsutveckling

Anställning av områdesutvecklare Hallunda-Norsborg
(beslut 2014-04-04, dnr KS/2014:19).
Fortsatt anställning efter uppnådd pensionsålder
(beslut 2014-06-17, dnr KS/2014:19).
Förordnande av tf verksamhetschef samhällsutveckling och näringslivschef
2014-07-07—2014-08-15
(beslut 2014-07-04, dnr KS/2014:19).
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-16.59
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
Foltas Sandra, ers

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

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

Arzu Alan (S)
Yngve R K Jönsson (M)
Stina Lundgren (M)

Datum: 2014-09-08, bilaga
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