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Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-16.20

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Mattias Jansson (kommundirektör), Anna Asp (kanslichef), Marica
Nordwall (kommunikationschef), Anders Kuylser (upphandlingschef), Niclas Johansson (ekonomichef), Agata Lundberg (registrator), Carl Widercrantz, Peter Siebert (politiska sekreterare)
Dan Gahnström (MP) och Jimmy Baker (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset lokal 2:3, 2014-06-09.

Sekreterare

Paragraf

159

Erik Sahlin

Ordförande

Katarina Berggren (S)

Justerare

Dan Gahnström (MP)

Jimmy Baker (M)

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

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-09

Anslaget den

Nedtas den

2014-06-10

2014-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Lena Bogne
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§ 159
Avbruten upphandling Stockholm Skicenter (KS/2013:441)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avbryta pågående upphandling avseende
Stockholm SkiCenter och sekretessbelägga samtliga handlingar inklusive
anbud fram till dess att ny upphandling genomförts eller beslut fattas att ny
upphandling inte ska genomföras.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utföra en
extern oberoende analys för bedömning av ekonomin för att driva Stockholm Skicenter.
Den externa analysen av ekonomin ska vara kommunstyrelsen tillhanda under hösten 2014 inför ett möjligt kommunstyrelsebeslut om genomförande
av ny upphandling av Stockholm SkiCenter
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Idén om att utveckla Lida området med en skidtunnel föddes 2007. En skidtunnelanläggning möjliggör för kommunens invånare, skolor och lokalt föreningsliv att kunna åka skidor under hela året. En skidtunnel kommer bli en
stor anledning till att resa till såväl Botkyrka som Stockholmsområdet i
stort. Ett ökat besökande innebär en förstärkt lokal ekonomi samt ökad
sysselsättning.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-04 att genomföra en upphandling av
Stockholm SkiCenter.
Skidtunneln avses byggas på kommunens mark i anslutning till Lida och utanför naturreservatet. Tunneln ska inte upplevas som en barriär vilket innebär att det inte ska vara något problem för människor och djur att röra sig i
området.
Kommunledningsförvaltningen har nu genomfört upphandlingen och använt
sig av formen konkurrenspräglad dialog. Dialogens syfte är att kommunen
ska kunna skriva en anbudsförfrågan som baseras på vad som framkommit
under dialogerna. Tre stycken intressenter lämnade in en anbudsansökan.
Efter dialogerna har kommunen sammanställt en förfrågan baserad på vad
som framkommit under dialogerna.
Förutsättningen för upphandlingen var att finansieringen av skidtunneln i
huvudsak skulle utgöras av externt kapital och att den operativa driften
skulle ske på kommersiella grunder. De förslag till affär och finansieringslösningar som anbudsgivarna gett samt kommunens egna analyser, såsom
marknadsunderökning och intäktsanalys, visar att projektet visserligen kan
generera ett positivt ekonomiskt resultat. Men ett förverkligande av Stock-
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holm SkiCenter kräver kommunal medfinansiering. En konklusion av inkomna anbud visar också att kommunen lånar till en betydligt lägre ränta än
vad en extern finansiär kan erbjuda.
I det fall att kommunen ska ta ett större ekonomiskt ansvar för genomförande av Stockholm SkiCenter bedömer projektorganisationen att pågående
upphandling måste avbrytas och en ny upphandling ske.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ett nytt förfrågningsunderlag tas
fram med justerade förutsättningar. I det öppnar vi upp för möjligheten att
kommunen kan erlägga en funktionshyra av tunneln samt även vara operatör
för anläggningen. Syftet med de nya förutsättningarna ska vara att pröva om
det kan leda till en billigare lösning för kommunen.
Då det idag finns få jämförbara moderna anläggningar så föreslås att en extern oberoende analys görs för att säkerställa ekonomin för att driva Stockholm SkiCenter innan en ny upphandling påbörjas.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-05-27.
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Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00 – 17:20

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Mattias Jansson (kommundirektör), Anna Asp (kanslichef) Niclas
Johansson (ekonomichef), Marica Nordwall (kommunikationschef)
Agata Lundberg (registrator) Carl Widercrantz, Elisabeth Laine (politiska sekreterare)
Dan Gahnström (MP) och Jimmy Baker (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering
Ordning för ärendenas

Kommunalhuset plan 10, 2014-06-11 kl 13.00
§ 159, § 142 - § 158, § 160 - § 171

avgörande

Sekreterare

Paragrafer

142 - 171

Erik Sahlin

Ordförande

Katarina Berggren (S)

Justerare

Dan Gahnström (MP)

Jimmy Baker (M)

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

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-09

Anslaget den

Nedtas den

2014-06-12

2014-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Lena Bogne
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§ 142
Flerårsplan 2015-2018 (KS/2014:154)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till flerårsplan för perioden 20152018.
Reservationer

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

Förslaget till flerårsplan bygger på föregående flerårsplan och de framåtsikter som de olika nämnderna har lämnat. Ett preliminärt förslag till flerårsplan har varit på remiss hos kommunens nämnder som haft möjlighet att
lämna synpunkter. Flerårsplanen består av en verksamhetsplan och en ekonomisk plan. Verksamhetsplanen innehåller mål och visioner för flerårsplaneperioden. Den ekonomiska planen innehåller i likhet med tidigare år ekonomiska ramar för driftskostnader och investeringar.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till Moderaternas flerårsplan, bilaga.
Lars Johansson (FP) yrkar bifall till Folkpartiets flerårsplan, bilaga.
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas flerårsplan, bilaga.
Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till Tullingepartiets flerårsplan, bilaga.
Propositionsordning

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

Katarina Berggren (S) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 143
Delårsrapport 1 (KS/2014:328)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapport för perioden januariapril 2014 till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsanslag och omfördelningar i ettårsplan 2014 enligt de förslag som framgår i ärendet.
Kommunfullmäktige uppmanar socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden
och tekniska nämnden att vidta åtgärder i syfte att begränsa prognostiserade
underskott i årets budget.
Kommunfullmäktige uppmanar utbildningsnämnden vidta åtgärder i syfte
att begränsa prognostiserade underskott till högst det som kan förklaras av
volymförändringar i förhållande till beräkningarna i 2014 års budget.
Sammanfattning

Resultatet på driftbudgeten för perioden januari-april är positivt med 40 miljoner.
Prognosen för helåret 2014 pekar i dagsläget mot ett resultat på minus 13
miljoner vilket är 19 miljoner sämre än budget. Resultatet enligt balanskravsavstämningen uppgår till plus 10,6 miljoner.
Prognosen över utfallet för verksamheternas nettokostnader innebär ett
överskridande av budget med 39 miljoner. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 30 miljoner medan de gemensamma posterna
inklusive avskrivningar pekar mot minus 9 miljoner.
Utbildningsnämndens prognos innebär ett underskott med 13 miljoner.
Även tekniska nämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden
räknar med underskott med 4-5 miljoner.
Skatteunderlagsprognosen för 2014 är uppskriven i förhållande till ettårsplanen vilket medför ett bättre utfall för avräkningen mot de preliminära
skatteintäkterna. Sammanlagt beräknas skatteintäkterna överstiga budget
med 16 miljoner.
Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till omkring 450 miljoner för helåret 2014. Baserat på investeringsvolymen bedömer vi att kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med 150 – 200
miljoner kronor.
I samband med delårsrapporten föreslår den politiska majoriteten att kulturoch fritidsnämnden medges tilläggsanslag med sammanlagt 1,9 miljoner för
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spontanidrott och för verksamhet bland ungdomar i Alby. Finansiering föreslås ske ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande 2014.
I sammanhanget föreslås även att utbildningsnämnden medges tilläggsanslag med 3 miljoner för elevvårdsteam och för arbetskläder till personal
inom förskola och förskoleklass samt att kommunledningsförvaltningen
medges 2 miljoner för att stärka trygghetsarbetet i kommunen. För tilläggen
på utbildningsnämnden och kommunledningsförvaltningen föreslås finansiering ske genom att skatteintäkterna 2014 budgeteras upp med 5 miljoner.
Denna finansiering påverkar inte det budgeterade resultatet, däremot påverkas prognosen över bokslutsresultatet. Den prognos över resultatet för helåret 2014 som upprättats i delårsrapporten försämras i motsvarande grad, det
vill säga med 5 miljoner.
Kommunledningsförvaltningen räknar i dagsläget med att IT stöd lämnar ett
överskott med omkring 3 miljoner. Förvaltningen räknar med att överskottet
delas ut till förvaltningarna i form av minskade kostnader varför utfallet inte
räknats med i prognosen över årets budgetutfall. Eftersom övriga förvaltningar inte har haft kännedom om återbetalningen kan nämndernas prognoser förväntas förbättras i samma storleksordning.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-05-28.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 144
Översyn av nämndorganisation, politiska resurser m.m. inför kommande mandatperiod (KS/2013:677, KS/2013:516,
KS/2013:349)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
En ny teknisk förvaltning inrättas under tekniska nämnden från 1 januari
2015. I den nya förvaltningen integreras fastighetsenheten och VA-enheten
inom samhällsbyggnadsförvaltningen med fastighetsservice och VA Drift
inom Teknik och Logistik. Den nya förvaltningen ska omfatta verksamheterna lokalförsörjning/fastighet, städ, VA, transport samt utförarsidan inom
gata/park.
Vård- och omsorgsnämndens utskott avvecklas.
Begreppet ”politisk resurs” avskaffas. Stödet till de politiskt förtroendevalda
hanteras istället inom regelverket för arvodering av förtroendevald eller anställning som politisk sekreterare.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda om medborgarförslag kan kompletteras med e-förslag samt om det finns ett sätt för att bättre
sortera de medborgarförslag som skickas in, så att förslag som i sitt innehåll
är en felanmälan kan behandlas som en sådan.
Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avslår motionerna
Inför en likabehandlingskommitté (M) (KS/2013:677) samt Slå samman
tekniska nämnden med miljö- och hälsoskyddsnämnden (M)
(KS/2013:516).
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en utvärdering
av utbildningsnämndens verksamhet. Utredningen ska återredovisas till
kommunstyrelsen senast 2015-06-30.
Upphandlingsfrågorna läggs under arbets- och näringslivsberedningen.
Folkhälsokommittén får kommunledningsförvaltningen som ansvarig förvaltning.
Rådet för funktionshinderfrågor ersätts med en arbetsgrupp som utses och
samordnas av demokratiberedningen.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för kostnadsfritt nyttjande av lokaler i kommunalhuset för partier i kommunfullmäktige. Riktlinjerna ska vara framtagna senast 2014-12-31.
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Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (FP) och (KD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Nämndorganisationen
En ny teknisk nämnd

Kommunfullmäktige fattade 2014-01-30 ett inriktningsbeslut om inrättande
av en ny teknisk förvaltning från 1 januari 2015 (KS/2013:605). I den nya
förvaltningen integreras fastighet och VA inom samhällsbyggnadsförvaltningen med fastighetsservice och VA Drift inom Teknik och Logistik. Den
nya förvaltningen föreslås omfatta verksamheterna lokalförsörjning/fastighet, städ, VA, transport samt utförarsidan inom gata/park.
I den nya förvaltningen samlas verksamheter som kan sägas vara efterfrågestyrda och bolagsliknande. Den nya förvaltningen påverkar inte samhällsbyggnadsprocessen negativt. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan idag uppfattas som splittrad och alltför bred. Att fastighetsprocessen bryts ut ur förvaltningen har mindre betydelse för samhällsbyggnadsprocessen. Den nya
förvaltningen föreslås kopplas till den befintliga tekniska nämnden.
När det gäller tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden finns
en motion från Lennart Lundell och Jimmy Baker (M) (KS/2013:516) som
föreslår kommunfullmäktige att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag
(förslagsvis inom ramen för UNO) att, utreda förutsättningarna för att slå
samman miljö- och hälsoskyddsnämnden med tekniska nämnden och bilda
en ny nämnd.
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden bör finnas kvar i sin nuvarande form. En utvärdering
behöver dock göras där antalet ärenden, verksamhet, utmaningar m.m.
framgår. Från 2011 och fram till idag har nämnden hanterat 333 ärenden
varav 67 ärenden gått vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Övervägande delen av dessa ärenden har varit yttranden över motioner och
medborgarförslag.
Vård- och omsorgsnämndens utskott

När det gäller vård- och omsorgsnämndens utskott har dess roll förändrats
under de senaste åren. Utskottets uppdrag har enligt reglementet varit att besluta i alla individärenden. I praktiken har dock beslutsfattandet successivt
flyttats till handläggarna. Enligt vård- och omsorgsnämndens nuvarande delegationsordning fattar utskottet inte längre några beslut i individärenden.
Revisionen har uppmärksammat vård- och omsorgsnämnden på brister i
återkopplingen från myndighet till nämnd. En mer direkt redovisning behövs av t.ex. icke verkställda beslut och kösituationer.
Förslaget innebär att vård- och omsorgsnämndens utskott avvecklas, vilket
skulle innebära en effektivisering i form av både administration och mötestid.
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Arbets- och näringslivsberedningen

I kommunen finns idag tre beredningar – arbets- och näringslivsberedningen
(anb), demokratiberedningen (db) och klimat- och planeringsberedningen
(kpb).
Arbets- och näringslivsberedningen är kommunstyrelsens beredande organ
för frågor som rör näringsliv, företagsetablering och strategiska arbetsmarknadsfrågor. Beredningen består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.
Det dagliga tjänstemannaarbetet sköts av kommunledningsförvaltningen i
samarbete med andra berörda förvaltningar. Under 2012 behandlades 29
ärenden i arbets- och näringslivsberedningen varav tre ärenden gått vidare
för beslut i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har beslutat om en ny upphandlingspolicy där kommunen har ambitioner kring att ta hänsyn till miljö- och sociala perspektiv
vid upphandlingar. Det finns ett behov av att politiken på ett tydligare sätt
följer upp upphandlingsfrågorna än idag. Kommunstyrelsen föreslår att
upphandlingsfrågorna läggs till som ett av arbets- och näringslivsberedningens ansvars- och uppföljningsområden.
De kommunala råden och folkhälsokommittén

I kommunen finns ett brottsförebyggande råd, ett kommunalt pensionärsråd
samt ett kommunalt råd för funktionshinderfrågor. Råden har till uppgift att
vara remissinstans och rådgivare till kommunala organ samt lämna synpunkter och förslag i aktuella frågor kopplade till rådens ansvarsområden.
Rådens syfte är att förmedla ömsesidig information mellan representerade
föreningar/organisationer och kommunen som helhet. Det är både politiker
och tjänstemän som deltar i rådens verksamhet på så sätt att i rådet sitter politiker som representerar kommunen, men mötenas innehåll utgörs till stor
del av att en tjänsteman bjuds in för att berätta om en kommunaktuell fråga
eller ärende. Råden är rådgivande, inte beslutande.
När det gäller rådet för funktionshinderfrågor kan man konstatera att dessa
frågor borde samlas tillsammans med övriga frågor som rör mänskliga rättigheter. Dessa ligger idag under demokratiberedningen. Kommunstyrelsen
föreslår därför att rådet för funktionshinderfrågor ersätts av en arbetsgrupp
för funktionshinderfrågor som utses och samordnas av demokratiberedningen. Dialogen med föreningslivet om funktionshinderfrågorna fortsätter i
t.ex. dialogforumen för att säkra en bred förankring.
Kommunen har också en folkhälsokommitté som inrättades 2004. Kommittén är kommunens beredande organ för planeringsfrågor och frågor som rör
kommunens folkhälsoarbete. Kommundirektören har delegerat ansvaret till
socialchefen som är processansvarig för kommunens folkhälsoarbete vilket
innebär att socialförvaltningen följer upp, samordnar och stödjer samtliga
förvaltningars folkhälsoarbete. Eftersom kommittén är kommunövergripande är det rimligare att kommundirektören är processansvarig för kommunens folkhälsoarbete vilket innebär att kommunledningsförvaltningen
följer upp, samordnar och stödjer samtliga förvaltningars folkhälsoarbete.
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Kommunstyrelsen föreslår därmed att folkhälsokommittén framöver ska
vara en del av kommunledningsförvaltningen ansvarsområden.
Utmaningen med kommittén (liksom i alla beredningar) är att samtliga ledamöter och ersättare ska kunna bära frågorna in i sina andra uppdrag. Om
de då inte har andra uppdrag i nämnder kan det vara svårt att bära frågorna
vidare till sina partimedlemmar så att dessa i sin tur kan bära frågorna vidare
i ”sina” nämnder. Därför är koppling till kommunstyrelsen genom folkhälsokommitténs ordförande mycket betydelsefull.
Likabehandlingskommitté

Jimmy Baker och Catarina Ekeståhl (M) lämnade 2013-12-17 en motion i
vilken det föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utreda hur vi (förslagsvis inom ramen för arbetet
med översyn av nämndorganisation m.m.) skulle kunna inrätta en likabehandlingskommitté.
De frågor som skulle komma att behandlas i en likabehandlingskommitté
ryms redan inom ramen för demokratiberedningens verksamhet. Det finns
således inte något skäl att inrätta ytterligare en beredning eller kommitté för
dessa frågor.
Politisk ledning och politisk resurs

Under innevarande mandatperiod förfogar majoriteten över politiska resurser motsvarande sex förtroendevalda på heltid och oppositionen motsvarande 2,75 förtroendevalda på heltid. Detta är också förslaget för kommande
mandatperiod.
När det gäller kommunalråd finns tydliga regelverk om vilka arvoden och
förmåner i övrigt, t.ex. gällande pensionsbestämmelser, som ska tillämpas.
Gällande förtroendevalda som inte har titeln kommunalråd eller kommunalråd i opposition men som uppbär ersättning som politisk resurs med motsvarande del av kommunalrådslön är regelverket dock inte helt tydligt. Normalt
utgår månads-/årsarvode, pension och ersättning för resekostnader för förtroendevalda som har uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Avgränsningen i förhållande till ”fritidspolitiker” är dock inte knivskarp. Problematiken uppstår främst i förhållande till de förtroendevalda som har
sammanlagda uppdrag strax över eller under 40 procent. Vilka förmåner
som ska gälla är svårt att bedöma i enskilda fall, särskilt då en förtroendevald har många ”småuppdrag”.
En konsekvens av att man ingår i gruppen är att rätten till ersättning för förlorad pensionsförmån och ersättning för andra förlorade ekonomiska förmåner bortfaller. Tanken är att man ska klara sig på arvodet och eventuell
pension och resekostnadsersättning. I Botkyrka har man tidigare löst detta
genom individuella avtal med de personer som berörts, men tolkningen har
varit svår och risken för godtycklighet stor. Av detta skäl föreslås att begreppet ”politisk resurs” tas bort till nästa mandatperiod samt att man i särskilt beslut (t.ex. reglemente) reglerar vilka eventuella begränsningar som
ska gälla i det fall del av kommunalråds lön omdisponeras.
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Politiska sekreterare

Organisationen för politiska sekreterare i kommunen föreslås förbli oförändrad. Nuvarande ordning innebär att 3-4 mandat ger rätt till en politisk sekreterare på halvtid, 5-17 mandat ger rätt till en heltidstjänst och 18 mandat och
därutöver ger rätt till två heltidstjänster.
Partierna får disponera resurserna på annat sätt, t.ex. genom att förstärka
vissa ordförandearvoden.
Mandatstödet

Ingen förändring föreslås avseende mandatstödet. Det årliga grundstödet till
varje parti är tre basbelopp. Härutöver utgår ett basbelopp per mandat. Mandatstödet låg fast för varje mandatperiod till och med 2002, men indexuppräknas sedan dess årligen.
Mandatstödet bör utgöra viss procentsats av prisbasbeloppet. Genom en sådan koppling åstadkoms en indexuppräkning på samma sätt som vid uppräkning av arvoden. Kommunen bör sträva efter enhetliga sätt att uppräkna
arvoden, mandatstöd m.m. eftersom det underlättar den praktiska hanteringen.
Reglementen m.m.

I anslutning till varje ny mandatperiod ses reglementena över. Ett separat
ärende i denna del kommer att beredas för beslut i december 2014. Det finns
behov av kompletteringar och justeringar, inte minst med anledning av den
föreslagna nya förvaltningsorganisationen, men också till följd av ändringar
i kommunallagen.
Medborgarförslag och e-förslag

Antalet medborgarförslag till kommunen ökar successivt, vilket tyder på att
medborgarna tycker att det är ett bra sätt att påverka. Detta innebär en ökad
belastning på organisationen, framför allt för samhällsbyggnadsförvaltningen. Många medborgarförslag ligger i gränslandet för vad som kan betraktas
som en felanmälan och besvaras slutligen av samhällsbyggnadsnämnden.
En annan modell är s.k. e-petitioner eller e-förslag. E-förslag innebär att en
person kan skicka in ett förslag på utveckling eller förändring till kommunen som i sin tur publicerar förslaget på sin webb. När förslaget finns på
webben kan andra medborgare gå in och signera och rösta på förslaget. Det
vanligaste är att kommunen förbinder sig, om ett visst antal personer har
signerat förslaget, att det tas upp till diskussion i någon form av politiskt organ, exempelvis demokratiberedning, ansvarig nämnd för området där förslaget utgår ifrån eller i fullmäktige.
Att ta del av eller skapa ett eget e-förslag är ett av flera sätt där kommunens
medborgare kan påverka. Det skapar en möjlighet för medborgarna att ta
upp ärenden som är av publikt intresse och ger både politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som behöver ändras inom kommunen. Ett inlämnat e-förslag kan, i likhet med ett inlämnat medborgarförslag,
leda till debatt och förändring. Skillnaden är att fler medborgare kan delta i
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processen genom att via webben ”gilla” ett e-förslag samtidigt som systemet
skapar överblick för medborgarna i syfte att visa på vilka e-förslag som
ställts och vad resultatet blev. Därmed undviks dubbelarbete, som i dagsläget sker emellanåt då liknande medborgarförslag ställs flera gånger. Systemet med e-förslag är mer överskådligt för de förtroendevalda eftersom det
tydligt kan visa på vilka frågor som skapar ett brett medborgarengagemang i
kommunen. Via en annan initiativtagares e-förslag kan fler medborgare engagera sig i en och samma fråga och ”gilla” och kommentera det lagda eförslaget, vilket i sig är en fördel ur ett demokratiskt perspektiv.
Man kan diskutera fördelar och nackdelar med de båda systemen med medborgarförslag kontra e-förslag. E-förslag skulle i större utsträckning innebära ett ansvar som vilar på den politiska organisationen att ”lyfta” ett eförslag till beredning i kommunen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunledningsförvaltningen utreder om
medborgarförslag kan kompletteras med e-förslag samt om det finns ett sätt
för att bättre sortera de medborgarförslag som skickas in, så att förslag som i
sitt innehåll är en felanmälan kan behandlas som en sådan.
Lokaler

Under mandatperioden har en fråga uppstått kring vilka partier som kan låna
sammanträdeslokaler i kommunalhuset kostnadsfritt. Några principer för
detta finns inte, men borde finnas. Förslagsvis skulle alla partier som är representerade i kommunfullmäktige i Botkyrka kostnadsfritt kunna boka
sammanträdeslokaler i kommunalhuset på plan 2 eftersom detta våningsplan
inte kräver passerkort.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag
att ta fram riktlinjer för vilka partier som kan låna sammanträdeslokaler i
kommunalhuset kostnadsfritt.
Övrigt

Eventuella ändringar som innebär ökade eller minskade kostnader får lösas
inom ramen för arbetet med ettårsplanen för 2015.
Fasta arvoden uttrycks som delar av prisbasbeloppet.
Yrkanden

Lars Johansson (FP), Stefan Dayne (KD) och Jimmy Baker (M) yrkar att
ärendet ska återremitteras i de delar som rör ersättning till förtroendevalda
och politiska sekreterare, men att ärendet i övrigt ska bifallas, bilaga.
Katarina Berggren (S) yrkar avslag på återremissyrkandet.
Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
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§ 145
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem 2013 (KS/2014:343)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge, Salem ansvarsfrihet för verksamheten under 2013.
Jäv

Mats Einarsson (V) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Sammanfattning

Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 har överlämnats till kommunen.
Revisorerna tillstyrker att samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet.
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§ 146
Ändring av bolagsordningen i Stockholmsregionens Försäkring AB med anledning av ny ägare (KS/2014:366)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner en ändring av bolagsordningen på de punkter som krävs för att göra Sigtuna kommun till delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB.
Sammanfattning

Sigtuna kommun har fattat beslut om att lämna in en ansökan om att bli delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB. I en skrivelse från bolaget har
man beskrivit att detta föreslås ske genom en riktad nyemission där Sigtuna
får köpa in sig i bolaget på samma villkor som de ursprungliga ägarna
gjorde i samband med bildandet av bolaget. Enligt bolagsordningen är det
nödvändigt att samtliga ägarkommuner godkänner villkoren för en sådan
nyemission och att detta sker genom ett beslut i respektive kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-05-28.
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§ 147
Prövning av kommunens hel- och delägda bolags verksamhet under föregående kalenderår (KS/2014:347)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att under 2014 återkomma med förslag till reviderade bolagsordningar för AB Botkyrkabyggen, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB samt Alfågeln AB.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen bedömer att kommunens hel- och delägda dotterbolags
verksamheter under 2013 har varit förenliga med det fastställda kommunala
ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Sammanfattning

Från den 1 januari 2013 har en ny bestämmelse införts i 6 kap. 1 a § KL enligt vilken kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om den verksamhet
som de kommunala bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är
fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av de nya bestämmelserna översiktligt gått igenom de verksamheter som bedrivits i kommunens
hel- och delägda aktiebolag. Genomgången har framförallt gjorts mot bakgrund av vad som anges i årsredovisningarna för respektive bolag. Det gäller följande aktiebolag: AB Botkyrkabyggen, Upplev Botkyrka AB
(UBAB), Hågelbyparken AB, Södertörns Energi AB, SRV Återvinning AB,
Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus. Kommunledningsförvaltningen har för samtliga berörda bolag bedömt att den verksamhet som
de bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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§ 148
Exploateringsavtal för Tumba Centrum (KS/2014:268)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal mellan kommunen och
Citycon Tumba Centrumfastigheter AB.
Kommunfullmäktige godkänner fastighetsregleringsavtal mellan Botkyrka
kommun och Botkyrka Pingstförsamling.
Kommunfullmäktige godkänner avtal mellan Citycon, Botkyrka kommun
och Landstinget om bussterminalen.
Kommunfullmäktige godkänner avtal mellan Botkyrka kommun och Trafikverket.
Kommunfullmäktige godkänner att en ändring sker av hyresavtal för nytt
bibliotek/konsthall mellan Botkyrka kommun och Citycon Tumba Centrumfastigheter AB.
Kommunfullmäktige fastställer budget för genomförande av detaljplan.
Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att ta fram
förslag till nya lokaler för konsthallsverksamheten i Fittja.
Sammanfattning

Kommunen har i flera år arbetat med utvecklingsidéer för Tumba Centrum.
Sedan år 2012 har dessa drivits fram i ett samarbete med centrumägaren
Citycon Tumba Centrumfastigheter AB med samarbetspartner och tillsammans med bland andra Trafikverket och Landstinget. Planeringsfasen blir nu
slutförd genom att kommunen träffar ett exploateringsavtal med fastighetsägaren, kopplat till en ändrad detaljplan.
Utbyggnaden av Tumba centrum är både omfattande och komplicerad. De
kommersiella ytorna i centrum ökar med mer än femtio procent, ungefär 300
nya bostäder kan byggas och bussterminalen blir överdäckad. Utbyggnaden
kommer att ske i etapper och de inledande etapperna kommer att vara matchade med den stora utbyggnaden av pendeltågstrafiken. Bibliotek och
konsthall får nya placeringar men blir kvar i centrum och Pingstkyrkan får
möjlighet att bygga ut. Vissa åtgärder sker på vägarna för att klara trafiken
till och genom centrala Tumba och samtidigt blir centrum mer tillgängligt
för fotgängare och cyklister.
Exploateringsavtalet innebär omfördelning av mark och byggrätter i centrumområdet mellan kommunen och Citycon, som är de stora mark- och fastighetsägarna. Det innehåller också fördelning av utbyggnadsansvar och
kostnadsåtaganden mellan parterna. Utöver exploateringsavtalet behövs
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också avtal med Landstinget om bussterminalen och med Trafikverket om
åtgärder som rör det statliga vägnätet. Den sammantagna balansen mellan
intäkter och kostnader för kommunen pekar på ett i sammanhanget begränsat underskott på cirka 3 miljoner kr.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-05-22.
Yrkanden

Gabriel Melki (S) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 149
Försäljning av fastigheten Ringblomman 1 (KS/2014:119)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner försäljning av fastigheten Ringblomman 1
till Fastighetsutvecklingsbolaget i Botkyrka AB enligt upprättat köpekontrakt.
Reservationer

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

Kommunledningsförvaltningen föreslår att fastigheten Ringblomman 1 säljs
till Fastighetsutvecklingsbolaget i Botkyrka AB för 1 500 000 kronor. Fastigheten har adress Mellanbergsvägen 4-6 och den ingår i etapp 3 av Tullinge trädgårdsstad och är en av de fastigheter Skanska lämnade tillbaka enligt beslut KF § 11, 2013-01-24.
Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige KF § 80, 2014-04-24 i
syfte att klargöra frågor från fullmäktige. Kommunledningsförvaltningen
redogör för ärendet mer utförligt i en uppdaterad tjänsteskrivelse 2014-0514.
Kommunfullmäktige önskar att följande frågor besvaras:
1. Hur har marken värderats?
2. Vem värderade marken?
3. Vilka företag har kommunen förhandlat med?
4. Hur var anbudsförfarandet?
5. Är de bifogade bygglovsskisserna i avtalet godkända och sanktionerade av samhällsbyggnadsförvaltningen?
Nedan följer en sammanfattning av svar på ovanstående frågor:
Marken värderades ursprungligen av samhällsbyggnadsförvaltningen i samband med att Skanska tecknade markanvisningsavtal. En värdering kan
bygga på olika metoder. I detta fall har samhällsbyggnadsförvaltningen gjort
bedömningen grundat på vid tidpunkten aktuella försäljningar samt bedömt
markförutsättningar för exploateringsfastigheten. När Skanska lämnade tillbaka sin markanvisning togs beslutet att skicka ut en förfrågan angående
exploateringsfastigheten på nytt. Genom att skicka ut en förfrågan till marknaden enligt intresselistan till byggherrar som anmält intresse samt genom
annonsering på kommunens hemsida, bedömdes att marknadsintresset och
aktuell prisbild för fastigheten tillgodosetts.
Endast ett anbud kom in och därför har endast en part varit aktuell för förhandling. Det pris som erbjöds baserades på förutsättningarna enligt gällande detaljplan och de kostnader som är förknippade med att iordningställa
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en kvartersgata och en gemensamhetsanläggning för vatten- och avlopp. Priset var något högre än det som Skanska erbjöd i sin markanvisning.
De skisser som fanns med som bilaga till ärendet i KF 2014-04-24 var endast avsedda som illustrationer för hustyp och möjlig situationsplan. De har
inte prövats i en bygglovshantering. Ansökan om bygglov sker när beslut
om försäljning av fastigheten har medgivits.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2014-05-21 § 24.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-05-14.
Yrkanden

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anders Thorén (TUP) och Jimmy Baker (M) yrkar i första hand att ärendet
återremitteras och i andra hand avslag till ordförandeförslaget, bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen att först besluta om
ärendet ska avgöras idag och om återremissyrkandet faller ställa bifall mot
avslag på ordförandeförslaget.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 150
Taxor 2014 för Södertörns brandförsvarsförbund
(KS/2014:25)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar Södertörns brandförsvars förslag till beslut genom att för Botkyrka kommuns del fastställa de föreslagna taxorna avseende
sotning och brandskyddskontroll att gälla från och med den dag då de nya
entreprenörsavtalen träder i kraft.
Sammanfattning

I samband med ny upphandling av entreprenörer för sotning har Södertörns
brandförsvarsförbund sett över nuvarande taxa i syfte att få en enhetlig taxa
med relevant kostnadstäckning för sotning och brandskyddskontroll i respektive kommun. Den förslagna taxan är en sammanvägning av faktorerna
kostnad, kvalitet och service.
Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund har fastställt de nu föreslagna taxorna vid sammanträde 2014-04-25 § 31.
Södertörns brandförsvarsförbund föreslår att kommunfullmäktige i förbundets medlemskommuner fastställer taxan i enlighet med protokoll 2014-0425 § 31 – Uppräkning av taxor.
Taxorna kommer att börja gälla från och med den 1 september 2014.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-05-26.
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§ 151
Fördelning av politisk resurs (V) och (MP) (KS/2014:384)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner en omfördelning av politiska resurser enligt
beskrivningen nedan. Procentsatserna avser procent av kommunalrådsersättning.
Anna Herdys (V) ersättning, kopplad till uppdraget som 1:e vice ordförande
i samhällsbyggnadsnämnden, motsvarande 8,4 % upphör 2014-07-31.
Elisabeth Biström, politisk sekreterare (V), får fr o m 2014-08-01 en förstärkning motsvarande 8,4 %. Detta innebär att Elisabeth Biström totalt får
14 %.
Elisabeth Nobuoka Nordins (MP) ersättning motsvarande 30 % kopplas till
hennes uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Jäv

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen
av ärendet.
Ärendet

Under mandatperioden 2011-2014 disponerar den politiska majoriteten sex
heltidsresurser för politisk ledning. På kommunfullmäktiges sammanträde
2011-11-24 § 180 beslutades att 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden får 8.4 % och politisk sekreterare för (V) får 5,6 %. Fr o m 201407-31 upphör ersättningen för 1:e vice ordförande och motsvarande belopp
går istället till politisk sekreterare för (V).
På kommunfullmäktiges sammanträde 2012-11-22 § 158 fördelades en ersättning motsvarande 30 % till Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) kopplat till
hennes uppdrag i kommunstyrelsen. Ersättningen kopplas nu istället till
hennes uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
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§ 152
Fördelning av politisk resurs (M), (FP) och (KD)
(KS/2014:383)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner en omfördelning av politiska resurser enligt
beskrivningen nedan. Procentsatserna avser procent av kommunalrådsersättning.
Anna-Marie Carlssons (M) ersättning, kopplad till uppdraget som 2:e vice
ordförande i kommunfullmäktige m.m., motsvarande 5 % upphör 2014-0617.
Patrik Forslunds (M) ersättning, kopplad till uppdraget som ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, motsvarande 5 % upphör
2014-06-17.
Stina Lundgren (M), får fr o m 2014-06-18 en förstärkning motsvarande 10
%. Detta innebär att Stina Lundgren totalt får 33,5 %. Ersättningen kopplas
till hennes uppdrag som ledamot och 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden.
Yngve RK Jönssons (M) ersättning motsvarande 33 % kopplas till hans
uppdrag som ledamot och 2:e vice ordförande i socialnämnden.
Stefan Daynes (KD) ersättning motsvarande 35 % kopplas till hans uppdrag
som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
Lars Johanssons (FP) ersättning motsvarande 30 % kopplas till hans uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Jäv

Stina Lundgren (M), Yngve RK Jönsson (M), Stefan Dayne (KD) och Lars
Johansson (FP) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Ärendet

Under mandatperioden 2011-2014 disponerar den politiska oppositionen
2,75 heltidsresurser för politisk ledning. På kommunfullmäktiges sammanträde 2013-02-21 § 24 beslutades att Anna-Marie Carlsson (M), 2:e vice
ordförande i kommunfullmäktige m.m. får 5 % och Patrik Forslund (M), ledamot i arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden) får 5 %. Dessa ersättningar upphör 2014-06-17. Motsvarande belopp tillfaller istället fr o m
2014-06-18 Stina Lundgren (M), och kopplas till hennes uppdrag i utbildningsnämnden. Stina Lundgren har sedan tidigare (KF 2013-02-21 § 24) en
ersättning på 23,5 % bl.a. kopplat till hennes uppdrag i kommunstyrelsen,
även denna ersättning kopplas till uppdraget i utbildningsnämnden.
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På kommunfullmäktiges sammanträden 2011-11-24 § 180 samt 2013-02-21
§ 24 har ersättningar fördelats till Yngve RK Jönsson (M), Stefan Dayne
(KD) och Lars Johansson (FP). Dessa ersättningar har till viss del varit
kopplade till uppdrag i kommunstyrelsen. Ersättningarna kopplas nu istället
till de uppdrag dessa förtroendevalda har i kommunens facknämnder.
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§ 153
Svar på motion - Upprustning av förskolornas utemiljöer
(M) (KS/2012:552)
Beslut

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

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

Jimmy Baker m.fl. (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-1213 § 178 lämnat in en motion – Upprustning av förskolornas och skolornas
utemiljöer. Motionärerna föreslår att utbildningsförvaltningen får i uppdrag
att, i samarbete med berörda förvaltningar, se över utemiljöerna vid samtliga
förskolor och skolor och återkomma med förslag på olika ambitions- och
kostnadsnivåer för en upprustning av utemiljöerna.
Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen 2013-03-25 § 11.
Kommunfullmäktige återremitterade motionen 2013-10-24 § 141.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-02-10 § 10.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-02-18 § 13.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-04-16.
Motivering

Tekniska nämnden föreslår att motionen ska vara besvarad. Nämnden anför
att under åren 2002- 2010 genomfördes, med medel från verksamhetsnämnden på 2 mnkr, mindre åtgärder främst på förskolor. Upprustningsplaner av
pedagogiska aktiviteter för utemiljön togs fram i nära samverkan mellan fastighetsenheten, Naturskolan och utbildningsförvaltningen. Säkerhetsbrister
och ett visst utbyte av lekutrustning åtgärdades samordnat med det planerade underhållet. Större upprustningar sker endast i samband med om- och
tillbyggnationer idag. Delar av fastighetsenhetens årliga underhåll avsätts
för underhåll av mark men är i samma situation som övrigt fastighetsunderhåll där prioritering görs årligen.
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen. Nämnden anser att skolgårdar, förskolans gårdar och utemiljöer är viktiga platser för att stödja och
stärka barns och ungas utveckling, lärande och kreativitet. De gemensamma
ytorna bör vara pedagogiskt stimulerande, vackra och gärna konstnärligt ut-
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formade. Genom den s.k. 1%-regeln arbetar kultur- och fritidsnämnden med
skolor och förskolors konstnärliga utformning, såväl inomhus som utomhus.
Nämnden ser gärna mer av detta. Att utforma skol- eller förskolegårdar ligger dock inte inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, men de
samverkar gärna med och står till förfogande för samtal med utbildningsförvaltningen i frågan.
Utbildningsnämnden avstyrker motionen. Nämnden instämmer i motionärens förslag om att det vore positivt med en inventering av samtliga förskole- och skolgårdar, som kan resultera i förslag på olika ambitions- och
kostnadsnivåer.
Utbildningsnämnden har i uppdrag att genomföra barnronder av samtliga
förskolor och skolor med anledning av den planerade inventeringen för att
säkerställa giftfri skolmiljö för alla barn. Denna inventering kommer även
att omfatta skolornas och förskolornas utemiljöer. Därför är kommunstyrelsens bedömning att motionen är besvarad.
Yrkande

Stina Lundgren (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 154
Svar på motion - Lyft fram X-et! (M) (KS/2013:518)
Beslut

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

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

Kia Hjelte (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-09-26 §
129 lämnat en motion – Lyft fram X-et!. Motionären anser bl. a. att kommunen inte uppmärksammar konstnären Sven ”X-et” Erixson i tillräcklig utsträckning och föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att
se över på vilket sätt Botkyrka kommun skulle kunna ge X-ets konstnärliga
gärning ytterligare upphöjelse och ökad synlighet, i syftet att förstärka Botkyrkas positiva kulturprofil.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-02-10 § 9.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-05-09.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Nämnden säger i sitt yttrande att under perioden 2014 – 2016 satsar X-et-sällskapet tillsammans
med Botkyrka kommun på ett nytt personmuseum för X-et där man har som
mål att komplettera den grafiska samlingen som idag är nästan komplett.
Vidare kommer X-et-museet framöver också att tillgängliggöra alla de filmer som producerats om X-ets konstnärskap i det nya museet. År 2016, när
Tumba Centrum utvidgas med nya lokaler är också tanken att X-et-museet
får ytterligare utrymme och fokus i de nya lokalerna.
Kultur- och fritidsnämndens beskrivning av vad nämnden planerar göra
framöver innebär att X:et fortsatt kommer att lyftas som en viktig person i
Botkyrkas kulturliv. Därför är kommunstyrelsens bedömning att motionen
är besvarad.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 155
Svar på motion - Låt en oberoende jury bestämma över
kommunens stipendier (FP) (KS/2013:541)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Benny Ferdinandsson (FP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde
2013-09-26 § 129 lämnat en motion – Låt en oberoende jury bestämma över
kommunens stipendier. I dagens system utses pristagare för de tre stipendierna via politiker tillsammans med tjänstemän och motionären anser bl. a.
att politikernas inflytande inte bör sträcka sig längre än att de sätter själva
kriterierna. Tolkningen och beslutet bör helt överlåtas till en politisk oberoende jury. Motionären föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen inför rutiner för att tillsätta en politiskt oberoende jury för de tre kommunala stipendierna (idrottsstipendium, kulturstipendium och barn- och ungdomskulturpris).
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-02-10 § 8.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-05-09.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Nämnden säger i sitt yttrande att i dag bereder kultur- och fritidsförvaltningens tjänstemän ansökningarna. Tjänstemännen har god kännedom om aktörerna inom respektive
område men tar också ofta in ytterligare information och synpunkter från
nätverken inom respektive område för att kunna ge ett riktigt bra och väl
motiverat underlag till politikerna. Hitintills har dessa processer fungerat
väl.
Vidare anför nämnden att Botkyrka kommuns stipendier också är Botkyrka
kommuns ekonomiska ansvar då det är skattepengar som finansierar stipendierna. Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med förvaltningen ansvarar
ytterst för hur dessa medel fördelas och därför ska även besluten tas där revisions- och redovisningsansvaret finns.
Yrkande

Lars Johansson (FP) yrkar att motionen ska anses vara besvarad, bilaga.
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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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§ 156
Svar på medborgarförslag - Hedra Carola Häggkvist
(KS/2013:488)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2013-09-26 § 128 ett medborgarförslag –
Hedra Carola Häggkvist. Förslagsställaren föreslår att kommunen hedrar artisten Carola Häggkvist med att anlägga en brygga ut till de stenar i Mälaren
där hon brukade bada. Carola Häggkvist har vuxit upp i Norsborg.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 2014-0210 § 3.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 2014-0318 § 75.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-05-13.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Nämnden klargör
att den ansvarar för flera badplatser och badbryggor i Botkyrka kommun
och avser av ekonomiska skäl att prioritera skötsel och underhåll av befintliga anläggningar istället för att anlägga nya bryggor och bad.
När det gäller namngivning av ett särskilt befintligt badställe i artistens
namn hänvisar kultur- och fritidsnämnden vidare till beredning av den politiska namngivningsgruppen som finns i Botkyrka kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning har antagit regler och praxis för namnsättning i Botkyrka kommun. Av reglerna framgår att namnsättning inte ska ske
efter levande personer. Visserligen så tas inte ärenden om namnsättning av
badplatser upp av nämndens namnberedning, utan de beslutas av kultur- och
fritidsnämnden. Men nämnden väljer att följa namnberedningens principer,
eftersom dessa sammanfaller med den allmänna praxis som finns på området, d.v.s. att namnsättning inte görs efter levande personer.
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§ 157
Svar på medborgarförslag - fritidsverksamhet med läxhjälp
efter skoltid från åk 4 (KS/2013:383)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget är besvarat.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2013-06-18 § 105 ett medborgarförslag - Fritidsverksamhet med läxhjälp efter skoltid från årskurs 4. Förslagsställaren
föreslår att det ska finnas läxhjälp kopplat till fritidsverksamheten för barn i
årskurs 4.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 2013-10-22 §
90
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 2013-1105 § 94.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-04-16.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden överlåter till kultur- och fritidsnämnden att yttra sig eftersom fritidsverksamheten för barn mellan 10 och 12 år är kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.
Kultur- och fritidsnämnden anser att medborgarförslaget ska vara besvarat.
Nämnden säger i sitt beslut att deras huvuduppdrag inte är att bedriva läxhjälp, men att personalen inom fritidsgårdarna uppmuntrat och ger plats åt
läxläsning. Vidare hänvisar de till kommunens bibliotek där Röda Korset
erbjuder läxhjälp.
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§ 158
Kommunstyrelsens delårsrapport 1 (KS/2014:377,
KS/2014:328)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för januari till april 2014 för
kommunledningsförvaltningen och exploateringsverksamheten.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen och exploateringsverksamheten har upprättat delårsrapporter för perioden januari till och med april 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 2 275 000 kronor. I rapporten finns även en uppföljning av kommunstyrelsens åtaganden.
Delårsrapporten för exploateringsverksamheten hanterar prognos för aktuellt
skede i projekten. De exploateringsprojekt som enligt plan ska avslutas i år
beräknas ge 3,3 miljoner kronor netto i vinst. Budgeterad vinst 2014 är totalt
10 miljoner kronor. Bifogad uppföljning avser pågående projekt för exploateringsverksamheten. Projekten Tullinge idéhus och Bremora avslutas under
året, se beskrivning på sida två i den bifogade uppföljningen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-05-23.
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§ 159
Avbruten upphandling Stockholm Skicenter (KS/2013:441)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avbryta pågående upphandling avseende
Stockholm SkiCenter och sekretessbelägga samtliga handlingar inklusive
anbud fram till dess att ny upphandling genomförts eller beslut fattas att ny
upphandling inte ska genomföras.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utföra en
extern oberoende analys för bedömning av ekonomin för att driva Stockholm Skicenter.
Den externa analysen av ekonomin ska vara kommunstyrelsen tillhanda under hösten 2014 inför ett möjligt kommunstyrelsebeslut om genomförande
av ny upphandling av Stockholm SkiCenter
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Idén om att utveckla Lida området med en skidtunnel föddes 2007. En skidtunnelanläggning möjliggör för kommunens invånare, skolor och lokalt föreningsliv att kunna åka skidor under hela året. En skidtunnel kommer bli en
stor anledning till att resa till såväl Botkyrka som Stockholmsområdet i
stort. Ett ökat besökande innebär en förstärkt lokal ekonomi samt ökad
sysselsättning.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-04 att genomföra en upphandling av
Stockholm SkiCenter.
Skidtunneln avses byggas på kommunens mark i anslutning till Lida och utanför naturreservatet. Tunneln ska inte upplevas som en barriär vilket innebär att det inte ska vara något problem för människor och djur att röra sig i
området.
Kommunledningsförvaltningen har nu genomfört upphandlingen och använt
sig av formen konkurrenspräglad dialog. Dialogens syfte är att kommunen
ska kunna skriva en anbudsförfrågan som baseras på vad som framkommit
under dialogerna. Tre stycken intressenter lämnade in en anbudsansökan.
Efter dialogerna har kommunen sammanställt en förfrågan baserad på vad
som framkommit under dialogerna.
Förutsättningen för upphandlingen var att finansieringen av skidtunneln i
huvudsak skulle utgöras av externt kapital och att den operativa driften
skulle ske på kommersiella grunder. De förslag till affär och finansieringslösningar som anbudsgivarna gett samt kommunens egna analyser, såsom
marknadsunderökning och intäktsanalys, visar att projektet visserligen kan
generera ett positivt ekonomiskt resultat. Men ett förverkligande av Stock-
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holm SkiCenter kräver kommunal medfinansiering. En konklusion av inkomna anbud visar också att kommunen lånar till en betydligt lägre ränta än
vad en extern finansiär kan erbjuda.
I det fall att kommunen ska ta ett större ekonomiskt ansvar för genomförande av Stockholm SkiCenter bedömer projektorganisationen att pågående
upphandling måste avbrytas och en ny upphandling ske.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ett nytt förfrågningsunderlag tas
fram med justerade förutsättningar. I det öppnar vi upp för möjligheten att
kommunen kan erlägga en funktionshyra av tunneln samt även vara operatör
för anläggningen. Syftet med de nya förutsättningarna ska vara att pröva om
det kan leda till en billigare lösning för kommunen.
Då det idag finns få jämförbara moderna anläggningar så föreslås att en extern oberoende analys görs för att säkerställa ekonomin för att driva Stockholm SkiCenter innan en ny upphandling påbörjas.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-05-27.
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§ 160
Remittering av ungdomspolitisk handlingsplan
(KS/2014:372)
Beslut

Kommunstyrelsen remitterar kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse Botkyrka kommuns Ungdomspolitiska handlingsplan till kommunens nämnder
samt kommunledningsförvaltningen.
Syftet med remissrundan är att lyfta frågan om konkretiseringsgraden på
åtagandena i dokumentet samt vilka åtaganden som kan rymmas i respektive
nämnds ettårsplaner.
Ärendet

I samband med ettårsplanen för 2013 beslutade kommunfullmäktige att en
ungdomspolitisk handlingsplan ska tas fram. Under 2013 har en arbetsgrupp
bestående av tjänstepersoner från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med innehållet i
handlingsplanen. En politisk styrgrupp med representation från sittande majoritet och opposition har varit beslutsfattande under arbetets gång. Uppdraget har samordnats av kultur- och fritidsförvaltningen.
Målet för Botkyrka kommuns ungdomspolitik är enligt handlingsplanen:
Alla ungdomar ska ha tillgång till välfärd och makt att forma sina liv och ha
inflytande över samhällsutvecklingen.
Ungdomar har olika förutsättningar att få tillgång till välfärd och makt att
forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen. Förutsättningarna varierar beroende på olika bakgrundsfaktorer. Botkyrka kommun behöver därför bidra till att ungdomar får jämlik tillgång till välfärd, makt och
inflytande. Mål och åtaganden för att bidra till minskade skillnader i tillgång
till välfärd och makt är formulerade under handlingsplanens fyra fokusområden: Botkyrkaborna känner sig hemma, Botkyrka har de bästa skolorna,
Botkyrkaborna har förtroende för varandra samt Botkyrkaborna har arbete.
I förslaget till ungdomspolitisk handlingsplan för Botkyrka kommun ligger
fokus, liksom i den statliga ungdomspolitiken, på de tvärsektoriella och
förvaltningsövergripande insatser som behöver göras för att nå det
ungdomspolitiska målet.
Ärendet remitteras nu av kommunstyrelsen till samtliga nämnder samt till
kommunledningsförvaltningen. Syftet med remissrundan är att lyfta frågan
om konkretiseringsgraden på åtagandena i dokumentet samt vilka åtaganden
som kan rymmas i respektive nämnds ettårsplaner.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2014-05-20 § 54.
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Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-05-06.
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§ 161
Botkyrka-applikation för smarta telefoner (KS/2014:367)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att kostnaden för inköp och införande av en
Botkyrka-applikation för smarta telefoner finansieras med max 250 000 kr
från kommunstyrelsens medel till förfogande.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att
införa en mobilapplikation för att underlätta medborgardialog samt processerna för felanmälan och synpunktshantering (KS/2013:539).
Uppdraget är att ta fram en mobilapplikation som till att börja med möjliggör för användaren att göra en felanmälan, lämna en synpunkt eller ett medborgarförslag.
Verksamhetscheferna för IT/E-utveckling och medborgarservice på kommunledningsförvaltningen är ansvariga för att denna applikation tas fram
och för att detta görs skyndsamt. Processen inkluderar även övriga berörda
förvaltningar och verksamhetsområden.
Den totala kostnaden för inköp och införande av applikationen beräknas bli
max 250 000 kr
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-05-23.
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§ 162
Planbesked Botkyrka kyrka (KS/2014:125)
Beslut
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked till fastigheten Eriksberg 2:9 och
del av fastigheterna Eriksberg 2:27 och Eriksberg 2:1. Detaljplanearbetet
ska omfatta en större del av fastigheten 2:1 än det planbesked sökts för. Detaljplanearbetet kan påbörjas troligtvis 2016 och i så fall vara klart 20182019.
Sammanfattning

En begäran om planbesked har inkommit för utvidgning av Botkyrka kyrkas
kyrkogård på fastigheten Eriksberg 2:9 och del av fastigheterna
Eriksberg 2:27 och 2:1. Det är Botkyrka församling som står bakom begäran
om planbesked. Förslaget innehåller plats för cirka 1700 kistgravar och
cirka 3500 urngravar, nya parkeringsplatser, ceremonibyggnad, maskingård
och bullervall samt påbyggnad på befintlig bullervall. Utbyggnaden är planerad att ske etappvis.
Kommunen ger positivt planbesked. Detaljplanearbetet kan påbörjas så fort
läge och omfattning av den nya trafikplatsen vid Eriksberg bestämts. Detta
blir troligtvis 2016. Om start sker 2016 beräknas planen vara klar 2018 2019. Detaljplanearbetet föreslås omfatta ett större område runt kyrkan för
att samordna berörda aktörer och ta ett helhetsgrepp på planeringen i området.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2014-05-21 § 25.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-05-14.
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§ 163
Kv. Dynamiten i Tumba - ändrade villkor för passivhustomter (KS/2014:371)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ta bort kravet på passivhus på kvarvarande
tomter i kvarteret Dynamiten i södra Tumba.
Erbjudandet om rabatt kvarstår för den köpare som väljer att bygga passivhus på tomten.
Ärendet

Kommunen har för några år sedan detaljplanelagt kvarteret Dynamiten i
södra Tumba, nära Broängsskolan, för villatomter. Ett antal tomter har sålts
men några är fortfarande ute till försäljning - med ett speciellt krav att de
ska bebyggas med passivhus.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-29 § 260 att söka en exploatör för att
bygga passivhus på fem tomter i området Dynamiten. När det inte gick att
hitta någon intresserad byggare beslutade kommunstyrelsen 2012-06-04 §
128 att istället sälja fem tomter direkt till privatpersoner, för uppförande av
passivhus. Den som bygger ett passivhus får en ”rabatt” på 100 000 kronor.
Under två år har endast en sådan tomt sålts genom den fastighetsmäklare
kommunen anlitat för uppdraget. Försäljningen av övriga tomter i området
är genomförd.
För att öka möjligheterna att de kvarvarande tomterna blir sålda tas nu kravet bort på att det ska byggas passivhus på tomterna. Erbjudandet om rabatt
för de som ändå väljer att bygga ett passivhus ska finnas kvar.
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§ 164
Svar på revisionsskrivelse - Granskning av löner, arvoden
och kostnadsersättningar (KS/2014:209)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-14 som svar på revisionsskrivelsen Löner, arvoden och kostnadsersättningar.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att, under
2014, upprätta tydliga kommungemensamma beskrivningar som klargör de
olika rollernas ansvar i löneutbetalningsprocessen och beskriva vilka kontrollmoment som finns.
Sammanfattning

På revisorernas uppdrag har PWC granskat kommunens hantering av löner,
arvoden och ersättningar. Revisorernas bedömning är att den interna kontrollen avseende lönehantering, kring rapportering av löner, arvoden och
kostnadsersättningar, i huvudsak är tillräcklig. Vidare bedöms att uppgifterna i lönesystemet/löneredovisningen i allt väsentligt är aktuella, fullständiga
och rättvisande.
Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer i syfte att stärka den interna
kontrollen och uppnå en samsyn i kommunen kring lönehanteringen.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom revisorernas synpunkter
och har i tjänsteskrivelsen redovisat vilka åtgärder som vidtagits och som
kommer att vidtas inom en snar framtid.
Mot den bakgrunden föreslås att kommunstyrelsen genom detta besvarat
granskningsrapporten i enlighet med revisorernas önskemål.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-05-14.

37[46]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-06-09

§ 165
Svar på remiss - En samlad kunskapsstyrning för hälsooch sjukvård och socialtjänst (KS/2014:228)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-20 som sitt yttrande och lämnar det som kommunens svar på
Socialdepartementets promemoria ”En samlad kunskapsstyrning för hälsooch sjukvård och socialtjänst” (DS 2014:9).
Kommunstyrelsen tillstyrker även, i enlighet med socialnämnden, att den föreslagna huvudmannagruppen ska bestå av förtroendevalda från kommuner
och landsting.
Sammanfattning

Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets
promemoria ”En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst” (DS 2014:9).
Botkyrka kommun är i det stora hela positiva till förslaget och välkomnar
utredarens förslag till omstrukturering och ser positivt på att flera myndigheter föreslås få utökat uppdrag genom att även omfatta socialtjänsten. Vidare anser Botkyrka kommun att det är bra att utredningen betonar att myndigheterna ska beakta patienters och brukares erfarenheter och synpunkter i
arbetet med kunskapsstyrningen. Det finns en helhetssyn som förhoppningsvis kommer att få positiva effekter för de brukare som kommer i kontakt med hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Kommunen anser också att socialstyrelsens nya roll bör bli tydligare och
mindre splittrad i och med att man inte längre ansvarar för att både ta fram
kunskapsunderlag och att fatta beslut om riktlinjer och rekommendationer.
Botkyrka kommun tillstyrker även att den föreslagna huvudmannagruppen
ska bestå av förtroendevalda från kommuner och landsting.
Bland synpunkterna kan nämnas att kommunen anser att den nya Myndigheten för delaktighet bör ingå i kunskapsstyrningsrådet då den utgör ett viktigt komplement till övriga myndigheter i kunskapsrådet samt att SKL bör
representeras i huvudmannagruppen.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2014-06-10 § 41
Socialnämnden har behandlat ärendet 2014-06-10 § 84
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§ 166
Tjänsteresa utanför Europa (KS/2014:333)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att Helena Rojas, verksamhetschef på kommunledningsförvaltningen, medverkar på expertkonferens i Montreal, Kanada 21-23 maj 2014.
Sammanfattning

Europarådets program Intercultural cities (ICC) genomgår just nu en utvärdering om programmets effekter, hållbarhet och framtidsutsikter. Den planerade expertkonferensen är ett led i denna utvärdering.
Konferensen samlar forskare och praktiker som arbetar med interkulturell
politik och praktik i sina städer. Syftet är att utbyta bäst praxis och identifiera de kommuner som kan spela en ledande roll för utvecklingen på internationell nivå.
På konferensen presenteras Botkyrkas erfarenhet av interkulturell utveckling
på platsen och i organisationen som fallstudie, därefter granskas vårt arbete
av kritiska följdfrågor från medverkande experter och städer. En text om
Botkyrka kommer att publiceras efter konferensen.
Europarådet rankar Botkyrka som en av de mest intressanta städerna i Intercultural cities när det gäller att utveckla sambandet mellan praktik och styrning. Helena Rojas har inbjudits att medverka som expert på konferensen i
sin roll som verksamhetschef för demokrati, mänskliga rättigheter och interkulturell utveckling. Montreals stad och universitet står, tillsammans med
Europarådet, för alla omkostnader.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att Botkyrkas medverkan på
denna expertkonferens får positiv effekt för platsen Botkyrka, och ger en
starkare röst i Botkyrkas lobbying på regional och nationell nivå. Den
kommer också att ge värdefull kunskap och nätverk för att fortsätta att utveckla sambandet mellan interkulturell praktik och styrning i Botkyrka.
Övriga deltagande europeiska städer är Barcelona, Oslo, London/Lewisham,
Köpenhamn, Neuchâtel (Schweiz) och Reggio Emilia (Italien)
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-05-02
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 167
Stadgar för Botkyrka kommuns personalförening BOKA PF
- ändring (KS/2014:254)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Boka PF:s ändrade stadgar.
Sammanfattning

Årsmötet för Boka PF beslutade den 26 mars 2014 om vissa ändringar i föreningens stadgar i enlighet med styrelsens förslag. Stadgarna antogs den 8
april 1991 och de nu gjorda justeringarna syftar till att bättre anpassa stadgarna till vad som är aktuellt i dag. Samtidigt har det införts vissa förtydliganden och redaktionella förändringar.
Från stadgarnas § 1, som bl.a. reglerar föreningens uppgifter, har utlåning av
tekniska hjälpmedel, AV-utrustning m.m. tagits bort då detta inte längre är
aktuellt och i stället har medlemsbutik lagts till som en service som numera
erbjuds medlemmarna.
I § 2 har tiden för medlemskapets upphörande ändrats från det år anställningen upphör till den månad då anställningen upphör, eftersom inbetalning
av månadsavgiften för medlemskapet upphör den månad anställningen upphör.
I § 3 fastställs att ordföranden i varje utskott i stället för representant från
varje utskott ingår i den för övrigt oförändrade styrelsen i syfte att tydliggöra vilka som ingår i styrelsen. Vidare görs ett tillägg om att föreningens
firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig. Reglering kring detta
har tidigare saknats i stadgarna. Tillägg görs också om att suppleanter väljs
för en tid av ett år. Reglering om detta har också tidigare saknats. Reglering
om att BOKA PF ska ha kontaktombud på arbetsplatserna som ska informera om föreningens verksamhet och rekrytera medlemmar har strukits då
detta inte fungerat på arbetsplatserna under en längre tid. I övrigt har vissa
mindre redaktionella ändringar gjorts i § 3.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-04-01.
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§ 168
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 Anna Asp (till och med 2014-06-13)
tf kanslichef/chefsjurist Johan Holgersson (från och med 2014-06-14)
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

41[46]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-06-09

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

kanslichef
(t.o.m. 2014-06-13)

Anna Asp

tf kanslichef/chefsjurist
(fr.o.m. 2014-06-14)

Johan Holgersson

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 2014-05-05:

Anna Asp slutar sin tjänstgöring som kanslichef 2014-06-13. Istället kommer
nuvarande chefsjurist Johan Holgersson tjänstgöra både som tf kanslichef och
chefsjurist från och med 2014-06-14 och fram till att en ny kanslichef tillträder.
Ändringar är gjorda under punkterna 1 och 6.
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§ 169
Valärenden (KS/2014:5)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om följande fyllnadsval:
DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Willy Viitala (M)
Gül Alci (M)
Postängsvägen 192
145 52 NORSBORG
Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:
POLITISK STYRGRUPP FÖR FAIRTRADE CITY t o m 2015-03-31
Ledamot på tidigare vakant plats (S)
Ärendet

Kommunstyrelsen har tidigare bordlagt följande fyllnadsval:
Ny ersättare i demokratiberedningen efter Willy Viitala (M).
Ny ledamot (S) i politisk styrgrupp för Fairtrade City.
Inga nya avsägelser har inkommit.
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§ 170
Anmälningsärenden (KS/2014:379, KS/2014:351,
KS/2014:309, KS/2014:306, KS/2014:249, KS/2014:172,
KS/2014:142, KS/2014:133, KS/2014:124, KS/2014:13,
KS/2014:9, KS/2014:3, KS/2013:161)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 30 april 2014, dnr KS/2014:133.
Revisionsberättelser och granskningsredogörelse år 2013 – Stiftelser som
förvaltas av Botkyrka kommun – Ahlby och Hågelby fond samt Social samfond, dnr KS/2014:379.
Årsstämmor:
• AB Vårljus, dnr KS/2014:124
• SRV återvinning AB, dnr KS/2014:172
• Nätverket KOMPASS, dnr KS/2014:249
• Mälarens vattenvårdsförbund, dnr KS/2014:306
• Söderenergi AB, dnr KS/2014:309
• SYVAB, dnr KS/2014:351.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2014-04-25, dnr
KS/2014:142.
Protokoll från AB Vårljus årsstämma 2014-05-07, dnr KS/2014:9.
Protokoll från AB Vårljus konstituerande sammanträde 2014-05-07, dnr
KS/2014:9.
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2014-05-22, dnr
KS/2014:9.
Minnesanteckningar från folkhälsokommittén 2014-03-17.
Protokoll från demokratiberedningen 2014-05-16.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2014-05-21.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2014-05-28, dnr
KS/2014:13.
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§ 171
Delegationsärenden (KS/2014:341, KS/2014:175,
KS/2014:135, 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 april 2014, dnr KS/2014:135.
Verksamhetschefen medborgarservice

Förordnande av tf verksamhetschef medborgarservice
2014-06-13—2014-07-04
(beslut 2014-05-21, dnr KS/2014:19).
Förordnande av tf verksamhetschef medborgarservice
2014-07-07—2014-07-11
(beslut 2014-05-21, dnr KS/2014:19).
Anställning av personal på kontaktcenter 2014
(beslut: löpande under våren 2014, dnr KS/2014:175).
Anställning av personal på medborgarkontoren 2014
(beslut: löpande under våren 2014, dnr KS/2014:175).
Anställningar i samband med valen 2014
(beslut: löpande under våren 2014, dnr KS/2014:175).
Tf verksamhetschefen näringsliv

Förordnande av tf verksamhetschef näringsliv 2014-05-29—2014-06-08.
Verksamhetschefen IT-e-utveckling

Förordnande av tjf verksamhetschef IT-e-utveckling 2014-06-23—2014-0712 (beslut 2014-06-04, dnr KS/2014:19).
Förordnande av tjf verksamhetschef IT-e-utveckling 2014-07-14—2014-0801 (beslut 2014-06-04, dnr KS/2014:19).
Chefsjuristen

Fullmakt i tvist avseende finansieringen av kraftvärmeverk
(beslut 2014-04-10, dnr KS/2014:341).
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-16.20
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

Yngve R K Jönsson (M)
Stina Lundgren (M)

Datum: 2014-06-09, bilaga
ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

NEJ
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Kommunstyrelsen, kl. 16.00-17.10
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

Datum: 2014-06-09, bilaga
ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

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

Yngve R K Jönsson (M) §§ 142-151, 153-171, Therese Lind (TUP) § 152
Stina Lundgren (M) §§ 142-151, 153-171, Sandra Foltas (BP) § 152

Anna Herdy (V) § 145
Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) § 152
Arzu Alan (S) § 152
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ej under § 151 p.g.a. jäv
X

X

NEJ

