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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),
Johan Holgersson (chefsjurist), Elisabet Laine, Carl Widercrantz,
Peter Siebert (politiska sekreterare)
Ebba Östlin (S) och Stefan Dayne (KD)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset i Tumba, plan 10, 2014-05-08 kl. 13.00

Sekreterare

Paragrafer

118 - 141

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

2014-05-05

Anslaget den

Nedtas den

2014-05-09

2014-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Lena Bogne
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§ 118
Informationspunkt - Thomas Forsberg, VD för Södertörns
Fjärrvärme AB
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Thomas Forsberg, VD på Södertörns Fjärrvärme AB, redogör för bolagets
nuläge och framtidsutsikter.
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§ 119
Antagande av ny översiktsplan (KS/2014:279)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar förslag till ny översiktsplan.
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram
ytterligare riktlinjer för Grödingebygden för att säkra att översiktsplanens
intentioner kan följas.
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram
en kollektivtrafikpolicy för Botkyrka kommun.
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att ändra primärled för farligt gods – från nuvarande Dalvägen/Hågelbyleden till Södertäljevägen västerut från Vårsta.
Sammanfattning

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan.
Kommunstyrelsen tog 2009 beslut om inriktningen för Botkyrkas nya översiktsplan. Därefter har en omfattande arbetsprocess skett och dialog har förts
med medborgare och andra berörda i tre omgångar.
Botkyrkas översiktsplan visar hur kommunen långsiktigt vill utveckla marken och vattnet i kommunen. Planen ger vägledning för beslut om hur markoch vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras. Förslaget till ny översiktsplan har målbilden år 2040.
Översiktsplanen skapar möjlighet för 20 000 bostäder och 15 000 arbetstillfällen och detta ska uppnås genom fem planeringsstrategier. Planeringsstrategierna är: Leva klimatsmart, Plats att växa, Hemma i storstaden, Nära till
storstadsnatur och Utrymme för kreativitet.
Utställning av översiktsplanen pågick under perioden 10 januari - 10 mars
2014. 19 yttranden inkom. Kommunen måste göra en särskild redovisning
av Länsstyrelsens synpunkter. Länsstyrelsen har kvar fyra kategorier av
synpunkter på kommunens förslag efter de förändringar kommunen gjorde
efter samrådet. Synpunkterna gäller:
1. Fittja värmeverk
2. Avstegsfall från trafikbuller
3. Bebyggelse på landsbygden
4. Miljö- och riskfrågor, hälsa och säkerhet kopplat till bebyggelse, planprocessen samt vissa förändringar i markanvändningen.
Tre av dessa anser vi att det slutliga förslaget på översiktsplan tillgodoser.
För Fittja värmeverk har kommunen en delvis avvikande uppfattning. Läns-
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styrelsen ser värmeverket som en viktig del av den regionala fjärrvärmeförsörjningen. Kommunens inriktning i gällande översiktsplan, liksom i förslag
till ny översiktsplan, är att området på lång sikt kan utvecklas med bostäder
och verksamheter. På kortare sikt kommer vi studera förutsättningarna att
kombinera fjärrvärmeproduktion med bostadsbyggande på det sätt som
Länsstyrelsen anger.
Den sammantagna slutsatsen av utställningen är att kommunens principiella
inriktning i översiktsplanen är fortsatt relevant. Inga principiella ställningstaganden har ändrats till det som nu är ett förslag på antagandehandling. De
revideringar som har skett i översiktsplanen är främst förtydliganden, layout
och språk. De allra sista korrekturändringarna av översiktsplanen sker efter
kommunfullmäktige (avser layout- och språk, uppdatering av index, infogande av förord samt justerat protokollsutdrag från kommunfullmäktige).
Ändringar i sak har heller inte gjorts i den miljökonsekvensbeskrivning som
är en del av översiktsplanen.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2014-04-16 § 18.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-04-17.
Yrkanden

Gabriel Melki (S), Stefan dayne (KD) och Anders Thorén (TUP) yrkar bifall
till ordförandeförslaget.
Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Lars Johansson (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 119 Antagande av ny översiktsplan (KS/2014:279)
Vi står bakom helheten i förslaget till ny översiktsplan. Vidare vill vi påpeka att
översiktsplanen till stora delar är riktigt bra.
Vi väljer därför att fokusera kring de delar där vi vill skulle vilja betona i en ny översiktsplan.
Vi skulle vilja se ett ännu större fokus på följande punkter:
Gestaltningsfrågorna skulle kunna beredas ett ännu större utrymme. Det skrivs mycket om
"hemkänsla" och "trivsel" men konkret finns inte mycket att ta på. Gestaltningsfrågorna är
viktiga faktorer i att påverka hur såväl våra egna som andra kommuners invånare upplever
Botkyrka.
I det ovanstående ligger även trygghetsfaktorn, vi Moderater har i åratal tagit höjd för ökade
driftmedel för att hålla kommunen trygg och snygg. Vi är även mer öppna för att ge viktiga
arbetserfarenheter för Botkyrkabor genom att exempelvis röja sly, städa bort skräp, fixa och
laga. Vi skulle gärna se att ÖP:n förädlades med resonemang kring hur även detta är en
betydelsefull faktor i att få Botkyrkaborna att trivas, känna sig trygga och tala väl om
kommunen.
Vi vill se ett utökat resonemang kring idrottens fortsatta roll i morgondagens Botkyrka.
Moderaterna har tidigare lyft vikten av att planera och arbeta för en större plats för idrotten,
med t.ex. en multiarena som centralpunkt på ett sådant område.
Landsbyggden ska leva är en sliten paroll, som vi skulle vilja nyansera ett steg längre än den
försiktiga hållning som ÖP:n ger uttryck för. Vill man ha en levande landsbyggd så måste
man också möjliggöra för mer exploatering i Grödinge genom t.ex. att låta markägare få
stycka av sina tomter för villabebyggelse. Vi kan inte enbart se till Vårsta C och därutöver
nöja oss med "pröva från fall till fall". Grödinge skulle må bra av fler invånare, det skulle
också innebära att tillgången och kvaliteten i samhällsservicen säkras inte bara för de nya
invånarna utan även för de som redan bor i kommundelen. I Vårsta finns det plats för
flerfamiljshuskvarter centrumnära och villa/radhusbebyggelse kring Malmsjön. Vid ex.
Kagghamra, Sibble och Eldtomta så skulle vi gärna se en något högre exploateringstakt än
vad ÖP:n ger uttryck för.
100 villatomter i Norra Botkyrka är en alldeles för låg ambitionsnivå. Är det i någon del av
kommunen det behövs fler villor så är det just här. Vi vill fortfarande att förvaltningen
återkommer med hur vi ska kunna åstadkomma betydligt fler än så.
Vi vill, med bibehållen respekt för eventuella översvämningsrisker, öppna upp för betydligt
fler sjönära exploateringar än vad ÖP:n så här initialt ger för handen. Botkyrka behöver fler

bostäder i lägen som lockar till sig nya kommuninvånare med hög skattekraft. Genom att
möjliggöra för bostäder med sjöutsikt och med hög standard, så kan vi lyckas med detta.
Kommunen har många kilometer sjönära exploateringszoner och betydligt fler av dessa skulle
behöva tas i anspråk de kommande åren.
Vi skulle vilja se att skrivningarna i ÖP:n blir ännu mer offensiva kring möjligheterna att få
till många fler arbetsplatser längs med E4:an. Med en målmedveten strategi, där vi proaktivt
planerar för och erbjuder möjligheter i ”A-lägen”, så tror vi att vi kan få hit flera olika typer
av företag. Vi vill locka fler företag som har många arbetsplatser och som kan bidra till att få
in fler Botkyrkabor i stadigvarande arbete på hemmaplan.
På en mer övergripande nivå vill vi, på lång sikt, planera för att bygga samman exempelvis
Hamringe med Alby och Tumba med Tullinge. Vi ser framför oss en mer integrerad,
sammanhållen stadsbildning som, med varierande exploateringsgrad och olika
upplåtelseformer, går från Hallunda C i norr till Vårsta i sydväst och Riksten i sydost.
Vi står bakom ambitionerna att skapa förutsättningarna för att det ska finnas 20 000 fler
bostäder i Botkyrka inom trettio år. Vi behöver ta till vara på kommunens allt mer attraktiva
läge i en storstadsregion som fortsatt väntas expandera.
Vi tror att Botkyrkas framtid är ljus och majoriteten av den föreliggande ÖP:n är en viktig del
för att åstadkomma detta.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Stina Lundgren

SÄRSKILT YTTRANDE

Antagande av översiktsplan
Folkpartiet delar i stora delar de målsättningar som kommer till uttryck i den nya översiktsplanen. Vi vill dock
peka på några punkter där vi har en delvis avvikande uppfattning.
Det påpekas vikten av att bygga energieffektiva hus. – Vilket vi helt håller med om. – Men detta mål uppfylls
alla redan idag genom energikrav i Boverkets Byggregler. Därmed behövs det inte några extra regler från
kommunens sida. Dessa är dessutom ofta bara önskemål som i praktiken inte ger den låga energianvändning som
man har tänkt sig. Däremot blir det dyrare och det tar längre tid tills allt är färdigt. I förlängningen kan det
innebära att färre bostäder byggs.
Målsättningen att koncentrera ny bebyggelse till knutpunkter för kollektivtrafiken är lätt att sympatisera med.
Men den idag tillgängliga bebyggbara mark är till stora delar upptagen med infartsparkeringsplatser. Här har vi
en svårlöslig intressekonflikt som måste behandlas seriöst. Vill man verkligen ha en ökning av
kollektivtrafikresenärer så måste man även tillgodose att tillräckligt många infartsparkeringsplatser finns. Att
bara hänvisa att fler borde cykla löser inte detta problem, framförallt inte vid dåligt väder och under vintern.
Det förespås här att trafiken på Huddingevägen genom centrala Tullinge kommer att minska kraftigt – när väl
Förbifart Tullinge har byggts. – Detta är felaktigt om man kan lita på tidigare prognoser som har utarbetats i
kommunen. Enligt dessa skulle, även med Förbifarten, trafikflödet på Huddingevägen genom Tullinge vara
minst lika stort som i dag. Att i detta ljus planera att ge Huddingevägen ”… en karaktär av stadsgata …” är
svårbegriplig.
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§ 120
Ägardirektiv - Botkyrka Stadsnät AB (KS/2014:317)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv för Botkyrka Stadsnät AB.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ägardirektiv för
Botkyrka Stadsnät AB. När kommunen förvärvade bolaget från AB Botkyrkabyggen uppdrogs åt kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag
till nytt ägardirektiv för bolaget. Ägardirektivet utgår ifrån en tänkt mall
som ska kunna gälla för samtliga kommunens helägda bolag. Det som är
speciellt utformade för Botkyrka Stadsnät är punkterna 1, 3, 4 och 5. I de
nya ägardirektiven har vi på ett tydligare sätt beskrivit vilken information
som bolagen ska lämna till kommunen. Syftet med detta är bl.a. att stärka
kommunstyrelsens möjligheter att fullfölja sin uppsiktsplikt över bolagen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-04-22.
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§ 121
Kulturmiljöprogram (KS/2014:325)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar kulturmiljöprogrammet.
Sammanfattning

2011 fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett nytt digitalt kulturmiljöprogram. Programmet har
gjorts i 2 etapper under 2012 och 2013. Programmets syfte är att:
•
•
•

Lyfta fram ett antal miljöer som speglar kommunens utveckling från
forntid och fram till idag.
Tydliggöra kulturhistoriska karaktärsdrag och ange riktlinjer för framtida plan- och bygglovshantering.
Skapa ett aktuellt underlag för den kommunala översiktsplaneringen.

Kulturmiljöprogrammet ligger på kommunens hemsida:
www.botkyrka.se/kulturmiljoprogram (Programmet kommer att publiceras
för allmänheten efter det att programmet antagits i kommunfullmäktige.)
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2014-04-22 § 35.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-27.
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§ 122
Revidering av demokratistrategin (KS/2013:72)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner den reviderade strategin för demokrati och
delaktighet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att den tidigare strategin för demokrati och delaktighet (KS/2008:392) avskrivs.
Sammanfattning

Demokratin i Botkyrka är inte bara för medborgarna. Demokratin i Botkyrka ska byggas av och utvecklas med medborgarna. Alla vi som arbetar i
Botkyrka har en viktig uppgift i att lyssna till och möta behoven hos olika
samhällsgrupper.
Denna strategi anger den övergripande inriktningen för Botkyrka kommuns
arbete för demokrati och delaktighet. Demokratiarbetet är en del av kommunens ordinarie verksamhet och syftar till att:
• vägleda kommunens arbete för demokrati, delaktighet och inflytande
• vara ett stöd i den politiska styrningen och för förvaltningen.
Kommunens demokratiarbete ska underlätta för alla medborgare och samhällsgrupper att vara delaktiga i demokratiska processer genom att undanröja strukturella hinder kopplade till kön, ålder, social, ekonomisk, kulturell
eller etnisk bakgrund, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller
funktionsnedsättning.
Den mest omfattande delen av strategin innehåller utvecklingsområden för
demokrati och delaktighet. Vi har identifierat sju utvecklingsområden:
1. Den representativa demokratin.
2. Delaktighet och inflytande i Botkyrka.
3. Kommunens samarbete med civilsamhället.
4. Samarbete internationellt och nationellt.
5. Ungas inflytande i Botkyrka.
6. Digital demokrati.
7. Demokrati på arbetsplatsen.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2014-04-11 § 17.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-28.
Yrkande

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 122

2014-05-05	
  
Revidering av demokratistrategin (KS/2013:72)

Botkyrka kommun tar ofta fram nya strategier och policydokument. Intentionen och ambitionsnivån
är god, men det har visat sig vara svårare att implementera och genomföra strategierna.
Demokratistrategins innehåll är viktigt, men tyvärr drunknar budskapet i stundtals byråkratiska
formuleringar.
Tullingepartiet anser att vanliga ord som de flesta förstår ska användas i högre utsträckning. Att
skriva så att invånarna förstår kommunens budskap är en demokratifråga. Föreliggande förslag är
bra men lite för mångordigt. Vi befarar att få invånare kommer att orka läsa texten. Konsekvensen
blir att strategin inte förankras hos Botkyrkaborna och därmed inte baseras på deras synpunkter.
Vad gäller strategins konkreta innehåll menar Tullingepartiet att 1, Beslut ska fattas så nära de
berörda som möjligt, vilket bör belysas tydligare i strategin. 2, En förbättring av kommunens
hemsida bör tidsättas och kopplas till en ansvarig person. 3, Frågorna på dialogforum måste bli mer
öppna samt tas upp i tillräckligt god tid för att de ska vara påverkbara.
Anders Thorén (TUP)

Therese Lind (TUP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.
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§ 123
Svar på motion - Fler enheter med specialpedagogisk verksamhet (M) (KS/2013:151)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Christina Lundgren m.fl. (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde
2013-02-21 § 30 lämnat en motion – Fler enheter med specialpedagogisk
verksamhet. Motionärerna vill gärna se ytterligare enheter i kommunen med
specialpedagogisk verksamhet för barn med särskilda behov och föreslår att
ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna till att skapa
fler enheter med specialpedagogisk inriktning.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-02-18 § 14.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-04-16.
Motivering

Utbildningsnämnden avstyrker motionen. Nämnden hänvisar till projektet
Utbildningsförvaltningens nya centrala stöd till rektorer och förskolechefer
beställt av förvaltningschefen som är en del av den pågående översynen av
central förvaltning. Syftet med projektet är att föreslå en effektiv stödorganisation, beskriven genom centrala stödjande funktioner, så att chefer, rektorer och förskolechefer får goda förutsättningar att leda sina verksamheter i
sin strävan att kunskapsresultaten ska öka och skillnaderna minska. Med anledning av den pågående översynen av centrala stödfunktioner anser inte
nämnden det lämpligt att i nuläget skapa fler enheter med specialpedagogisk
inriktning.
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.

9[33]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-05-05

§ 124
Svar på motion - Lärarförsörjning (FP) (KS/2013:334)
Beslut

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

Lars Johansson (FP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-05-30
§ 93 lämnat en motion – Lärarförsörjning. Motionären hänvisar bl. a. till utbildningsförvaltningens yttrande över förslag till flerårsplan där den annalkande bristen på förskollärare och lärare nämns i korthet och att förvaltningen även konstaterar att kommunens personaltäthet i skola och omsorg ligger
under rikssnittet. Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till
utbildningsförvaltningen att ta fram en plan för att möta den kommande
bristen på förskollärare och lärare.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-10-22 § 95.
Personalutskottet har yttrat sig över motionen 2014-04-07 § 10.
Kommunledningsförvaltningen, verksamhetsområdet HR, har yttrat sig över
motionen i tjänsteskrivelse 2014-03-24.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-04-16.
Motivering

Utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad. Nämnden anför att utbildningsförvaltningen redan hösten 2010 genomförde en
kompetensinventering för att få grepp om situationen samt hur legitimationslagstiftningen och pensionsavgångarna på sikt kommer att påverka lärarförsörjningen. Med kompetenskartläggningen som grund arbetar förvaltningen strategiskt för att se till att alla medarbetare i förvaltningen ska ha
rätt kompetens för sitt uppdrag.
Nämnden säger vidare att utbildningsförvaltningens strategi för rekryteringar bland annat omfattar att ta aktivt ansvar för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Nämnden avslutar sin motivering med problematiken att det utbildas för få lärare i bristämnena och förskollärare. Den politiska ledningen har därför uppmärksammat utbildningsministern för att synliggöra denna problematik.
Personalutskottet föreslår att motionen ska anses vara besvarad. Utskottet
ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-0324 och anser att omfattande aktiviteter vidtas för att möta kompetensförsörjningen och att stävja pedagogbristen. Kommunledningsförvaltningen säger
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även att en kompetensförsörjningsplan som utgör en grund för att nå verksamhetsmålen kan ändå vara på sin plats för ett ännu mer strukturerat arbete.
Kommunledningsförvaltningen tillägger att jämte alla vidtagna aktiviteter är
det av vikt att fortsätta arbeta med pedagogernas lönebildning och att hitta
lösningar för de medarbetare som inte lever upp till de ställda kompetenskraven och inte heller är beredd att kompetensutveckla sig.
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§ 125
Svar på motion - Inför pedagogiskt pris i Botkyrka (FP)
(KS/2013:540)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Benny Ferdinandsson (FP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde
2013-09-26 § 129 lämnat en motion – Inför pedagogiskt pris i Botkyrka.
Motionären anser bl. a. att Botkyrka kommun varje år delar ut ett antal utmärkelser och stipendier, men att det saknas kommunövergripande utmärkelser inom utbildning. Motionären föreslår att uppdra till utbildningsförvaltningen att utforma en modell för årlig utdelning av pedagogiska priser
för lärare/personal aktiva inom förskolan/skolan i Botkyrka.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-02-18 § 9.
Utbildningsförvaltningen har yttrat sig över motionen i en tjänsteskrivelse
2014-02-10.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-04-16.
Motivering

Utbildningsnämnden avstyrker motionen. Nämnden hänvisar till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse där förvaltningen delar motionärens
uppfattning att skickliga pedagoger är av största vikt för att öka kvalitén i
verksamheten i alla våra skolformer. Det rimmar väl med förvaltningens arbete med att ta fram kriterier och anställningsformer för förstelärare och lektorer, ett arbete som kommer att fortlöpa och utökas under 2014.
Vidare anser utbildningsförvaltningen inte att det är aktuellt att inrätta särskilda pedagogpriser för lärare/personal inom förskola/skola. Då det finns
möjlighet att tillsätta karriärtjänster på alla skolor och även införa ett antal
förstelärare inom förskola och fritidshem är det förvaltningens uppfattning
att syftet med att inrätta pedagogpris blir väl uppfyllt på en bred basis.
Yrkanden

Lars Johansson (FP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
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Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Yrkande
Svar på motion – Inför pedagogiskt pris i Botkyrka (FP)
Förslag till beslut
att motionen bifalls
Motivering
Folkpartiet anser att motionen ska bifallas. Det är sant som det sägs i svaret på motionen att
det finns möjligheter att tillsätta karriärtjänster inom skolan och att även införa förstelärare
inom förskolan och fritidshem. Likväl anser vi ändå att någon speciell form av utmärkelse för
våra bästa pedagoger bör införas för att uppmärksamma deras arbete.
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§ 126
Svar på motion - Högskoleprovet (M) (KS/2013:608)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Jimmy Baker (M) och Stina Lundgren (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2013-10-24 § 12 lämnat en motion – Högskoleprovet. Motionärerna anser att genom att erbjuda alla elever att skriva föregående års
högskoleprov så tränar eleverna upp sina färdigheter och sannolikheten att
de klarar det skarpa högskoleprovet ökar. Vidare föreslår de att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att erbjuda alla elever på gymnasiet, som
själva vill och oavsett årskurs, att få möjligheten till att få skriva föregående
års högskoleprov.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-02-18 § 12.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-04-16.
Motivering

Utbildningsnämnden avstyrker motionen. Nämnden skriver i sitt beslut att
högskoleprovet inte har något värde om eleverna saknar högskolebehörighet. Gymnasieskolans viktigaste uppgift är att leverera högskolebehörighet
och all fokus bör ligga på detta. Högskoleprovet syftar till att öka möjligheten att konkurrera in på högskolan/universitetet, men det gäller främst de
unga som är behöriga men som har låga gymnasiebetyg.
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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§ 127
Svar på motion - Daglig fysisk aktivitet i skolan ger bättre
skolresultat (M) (KS/2013:609)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Stina Lundgren m.fl. (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 201310-24 § 147 lämnat en motion – Daglig fysisk aktivitet i skolan ger bättre
skolresultat. Motionärerna hänvisar till ett forskningsprojekt i Malmö som
visar att daglig fysik aktivitet ger bättre skolresultat. Motionärerna föreslår
att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över hur alla kommunala
skolor i Botkyrka kommun kan införa daglig, schemalagd fysisk aktivitet.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-02-18 § 10.
Utbildningsförvaltningen har yttrat sig över motionen i en tjänsteskrivelse
2014-02-07.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-04-16.
Motivering

Utbildningsnämnden avstyrker motionen med hänvisning till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-07. Förvaltningen redogör att man
länge arbetat med olika sätt att stimulera rörelse bland eleverna. Som exempel har man drivit rörelsetävlingen Häng På för elever från förskoleklass till
årskurs fem. För att öka den fysiska aktiviteten bland äldre elever har man
bland annat skickat ut ett stimulansbidrag till områdena.
För att öka den fysiska aktiviteten hos elever är det även viktigt att titta på
skolgårdarnas utformning. För att aktivera elever är det viktigt att det finns
tillgång till ytor som möjliggör detta, så som bollplaner, klätterställningar
och redskap. Kommunen har bland annat satsat på konstgräsplaner vid flera
skolor och eleverna uppmuntras till en rad olika aktiviteter under rasterna.
Att schemalägga daglig fysisk aktivitet sätter press på dagens schemaupplägg med resultatet att man antingen får förlänga elevens skoldag eller istället plocka bort andra schemalagda undervisningsämnen. Utbildningsförvaltningen ser hellre att man uppmuntrar till fysisk aktivitet utanför den sche-

15[33]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-05-05

malagda tiden samt skapar möjligheter för elever att röra på sig under raster
och efter skoldagens slut. Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.
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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§ 128
Svar på motion - Angående kommunpolicy vid förändringar
i kommunal service (SD) (KS/2012:225)
Beslut

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

Robert Stenkvist (SD) och Östen Granberg (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-04-26 § 53 lämnat en motion – Angående kommunpolicy vid förändringar i kommunal service. Motionärerna föreslår att Botkyrka kommun skaffar sig en policy för hur information skall nå ut till de
berörda kommuninnevånarna vid förändringar eller neddragningar vad gäller kommunens service.
Kommunledningsförvaltningen, verksamhetsområdet kommunikation, har
yttrat sig över motionen i en tjänsteskrivelse 2014-02-27.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-04-14.
Motivering

Kommunledningsförvaltningen anser att motionen ska vara besvarad. Förvaltningen anför att Botkyrka kommun har en informationsskyldighet
gentemot kommunmedborgarna för att stärka deras demokratiska rättigheter
och skapa insyn i den kommunala servicen och erbjuda en god samhällsinformation. Det innebär att medborgarna ska få information när kommunens
utbud av tjänster och service förändras. Det ställer också krav på att vi har
effektiva metoder vid alla typer av samhällskommunikation, inte bara när vi
kommunicerar förändringar av kommunal service.
Under 2014 kommer kommunens arbete med samhällskommunikation att
ses över. Det innebär att de målgrupper, budskap och kommunikationskanaler som kommunen använder för samhällskommunikation kommer att ses
över. Detta omfattar även hur kommunen ska kommunicera när kommunal
service förändras.
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§ 129
Svar på motion - Anslagstavlor - en demokratisk rättighet
(V) (KS/2012:319)
Beslut

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

Mats Einarsson (V) m.fl. har vid kommunfullmäktiges sammanträde 201206-14 § 93 lämnat in en motion – Anslagstavlor – en demokratisk rättighet
att föra ut sitt budskap till andra. Motionärerna anser bl. a. att de allmänna
anslagstavlor som finns runtom i kommunen fyller en viktig demokratisk
funktion genom att vara platser där medborgare och föreningar kostnadsfritt
kan informera varandra om aktiviteter som sker i kommunen och föreslår att
kommunen efter en inventering tar fram en plan för fler och bättre placerade
anslagstavlor.
Kommunledningsförvaltningen, verksamhetsområdet kommunikation, har
yttrat sig över motionen i en tjänsteskrivelse 2014-02-27.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-04-14.
Motivering

Kommunledningsförvaltningen anser att motionen ska vara besvarad. Förvaltningen understryker att kommunikation är en demokratisk rättighet och
att kommunen har en informationsskyldighet gentemot kommunmedborgarna för att stärka deras demokratiska rättigheter.
Kommunens anslagstavlor är en av de kommunikationskanaler som finns i
kommunen som erbjuder en möjlighet för kommunens medborgare att
sprida information. Anslagstavlorna är också en av de kanaler som kommunen använder för att sprida information, tillsammans med bl. a. kommunens
egen webbplats och medborgartidningen Pejl på Botkyrka.
Under 2014 kommer alla kanaler, budskap och målgrupper som Botkyrka
kommun använder för att kommunicera att granskas och utvärderas för att
säkerställa effektivitet och användbarhet. De kommunala anslagstavlorna
omfattas i den översynen och det följande utvecklingsarbetet.
Yrkande

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 130
Svar på motion - Vilken är den totala kostnaden för den s.k.
upplevelseindustrin i Botkyrka (M) (KS/2009:514)
Beslut

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

Anders Peterson (M) väckte vid kommunfullmäktige 2009-12-17 § 236 en
motion – Vilken är den totala kostnaden för den s.k. ”upplevelsesatsningen”
i Botkyrka? Motionären föreslår bland annat att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att låta en oberoende part ta fram en
kostnadsberäkning för hur mycket satsningen på upplevelseindustrin totalt,
sedan köpet av Rotemannen, har kostat Botkyrkas skattebetalare samt att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att låta en
oberoende part räkna fram hur mycket det privata näringslivet totalt har investerat i den fasta egendomen på Subtopia-området.
Kommunledningsförvaltningen, verksamhetsområdet samhällsutveckling,
har yttrat sig över motionen i en tjänsteskrivelse 2014-03-21.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-24.
Motivering

Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen kan anses vara besvarad. Förvaltningen anför att upplevelsesatsningen är ett begrepp som kommunen aldrig tydligt definierat när det kommer till insatser och det är därför
inte självklart varken vad som ska räknas till den och inte heller vilka år den
ska anses omfatta. Motionären gör sin koppling till kommunens insatser i
Subtopia-området. De utgör en betydande del av de insatser som kommunen
gjort inom ramen för upplevelsesatsningen men de utgör en avgränsad del.
Kommunens kostnader kan delas in i flera delar. Det är dels kostnader direkt
knutna till upplevelsesatsningen, dels kostnader som räknas in i kommunens
löpande verksamhet och som är oberoende av upplevelsesatsningen och dels
kostnader för åtgärder som genomförts med olika typer av statsbidrag. Den
ekonomiska uppföljningen ger att kommunen mellan 2002-2010 har investeringskostnader på cirka 90 miljoner kronor och driftkostnader på cirka 35
miljoner kronor kopplade till upplevelsesatsningen. Det ska framhållas att
investeringarnas kapitalkostnader (ränta + avskrivningar) resultatmässigt ingår i driftkostnaderna i den mån de inte täcks genom hyresintäkter.
Förvaltningen skriver också att definitionen av vad som ska anses ingå i
”upplevelsesatsningen” är avgörande för svaret på de frågor och förslag som
motionen innehåller. Kommunledningsförvaltningen ser av den anledning-
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en inte att en utredning av en oberoende part skulle tillföra något ytterligare.
Kommunen har kontroll på sina kostnader.
Kommunledningsförvaltningen vill betona att upplevelsesatsningen har gett
betydande samhällsekonomiska vinster men har valt att inte gå in närmare
på dem. Det handlar om bilden av Botkyrka, Botkyrkas och Albys attraktivitet, ett breddat kulturutbud för Botkyrkabor samt satsningar inom entreprenörskap.
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§ 131
Svar på medborgarförslag - Höj habbersättningen inom
daglig verksamhet (KS/2013:657)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Nivån på höjningen av habiliteringsbidraget kommer att behandlas i kommande budgetarbete.
Reservationer

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

Kommunfullmäktige mottog 2013-11-21 ett medborgarförslag – Höj habbersättningen inom daglig verksamhet. Förslagsställaren föreslår att habiliteringsbidraget ska höjas från nuvarande 6 kr/timme.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 2014-01-28 § 13.
Motivering

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden anser att medborgarförslaget ska vara besvarat. Nämnden anför att personer inom daglig verksamhet
inte står till arbetsmarknadens förfogande och att de får ersättning för sin
försörjning genom sjukförsäkringen eller genom försörjningsstöd. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen betalar därutöver ut ett så
kallad habiliteringsbidrag på 6 kronor för varje närvarotimme till de personer som har en placering på daglig verksamhet. Detta bidrag ska ses som en
uppmuntran och bidra till att stimulera personerna att vilja delta i daglig
verksamhet. Bidraget ska inte ses som en del av personernas försörjning.
Vidare anser nämnden att medborgarförslaget är besvarat då kommunstyrelsen har beslutat att höja habiliteringsbidraget till 7 kronor per timme från
och med 1 januari 2014.
Yrkanden

Katarina Berggren (S) yrkar med ett reviderat ordförandeförslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla medborgarförslaget. Samt
att nivån på höjningen av habiliteringsbidraget kommer att hanteras i kommande budgetarbete.
Stefan Dayne (KD) och Karin Pilsäter (FP) yrkar bifall till det reviderade
ordförandeförslaget.
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Jimmy Baker (M) gör ett tilläggsyrkande att nivån på höjningen sätts till 10
kr/timme, bilaga.
Katarina Berggren (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Propositionsordning

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det reviderade ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer bifall till tilläggsyrkandet mot avslag på tilläggsyrkandet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2014-05-05
Ärende 131 Svar på medborgarförslag – Höj habbersättningen inom daglig verksamhet
(KS/2013:657)
De killar och tjejer som idag jobbar inom den dagliga verksamheten utför viktiga
arbetsuppgifter åt kommunen. Kommunens pappers- och kartonginsamlare, för att ta ett
exempel, har alltid ett leende till övers och jobbar med en smittande entusiasm. Idag får de sju
kronor i ersättning för sitt arbete - per timme. Denna summa har, enligt ansvarig tjänsteman,
räknats upp en gång på tjugo år! När det är dags för lunch kostar det cirka fyrtiofem kronor att
få den från Akvarellen, så att få jobba åt kommunen kan man säga blir en ren förlustaffär för
arbetstagaren.
Moderaterna anser att det ska bli pengar över i plånboken för alla som arbetar, även för
arbetstagarna som deltar i den dagliga verksamheten. Det höjer självkänslan för alla att ha ett
jobb att gå till och att ha något meningsfullt att syssla med på dagarna.
Vi vill att dagersättningen ska ligga på en skälig nivå, som vi bedömer vara tio kronor per
timme. En viss årlig uppräkning bör även kunna göras, förslagsvis genom att koppla
ersättningen till prisbasindex.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
att

bifalla medborgarförslaget samt

att

uppdra åt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen att höja
habbersättningen till tio kronor per timme

Jimmy Baker
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§ 132
Slutrapport - studentbostadsinventeringen (KS/2013:740)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten ”Inventering av förutsättningar
och platser för studentbostäder i Botkyrka kommun”.
Sammanfattning

Botkyrka har fått 200 000 kronor i stöd från Boverket för att genomföra en
inventering av mark för studentbostäder. Botkyrka kommun har tagit hjälp
av ett konsultföretag för inventeringen, Urban Utveckling och Samhällsplanering AB (UUS).
Resultatet kan sammanfattas i följande punkter:
• Studentbostäder och studentliv kan ge ett levande folkliv i form av rörelse under fler timmar på dygnet, underlag för kaféer etcetera
• För studenter är avståndet till studieplatsen mindre viktigt än avståndet
till vänner och centrala Stockholm
• Studenter värderar närheten till kollektivtrafik högt
• Byggherrar uppger att det är svårt att få lönsamhet i studentbostäder
• I Tumba, Tullinge, Fittja och Alby finns tänkbara platser för studentbostäder.
Kommunledningsförvaltningen tar med sig slutsatserna till flera pågående
uppdrag, bland annat det regionala samarbetet ”Studentbostadsmässan” (ks
140303 § 79), arbetet för en etablering av studentbostäder i Fittja (ks
120410 § 68) och i uppdraget att finna en lämplig temporär användning av
Albyskolans tomt (ks 140303 § 67).
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2014-04-16 § 17.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-26.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 133
Handlingsplan Fairtrade City 2014 (KS/2014:104)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen för Fairtrade City 2014.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2009-11-09 § 231 att styrgruppen för Fairtrade
City årligen ska upprätta en handlingsplan för utvecklingen av Botkyrka
som Fairtrade City. Handlingsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen.
Vidare beslutades att kommunens målsättning för konsumtionen av etiskt
märkta produkter i kommunen som organisation ska öka årligen, från och
med 2010 beräknat på 2009 års statistik. Konsumtionen har årligen ökat sedan 2009. Den vara som ökat mest är fairtrade kaffe som har ökat från 9%
2009 till 54% 2013.
Kommunen måste årligen ansöka om förnyelse av Fairtrade City diplomeringen. Ansökan om omdiplomering 2014 har skickats in till Fairtrade Sverige i februari. Där redogörs för aktiviteter 2013 och handlingsplan för
2014.
I detta dokument redovisas handlingsplanen för 2014. Handlingsplanen följs
upp och revideras vid styrgruppens möten. Dessutom finns en redogörelse i
punktform över aktiviteter som gjorts 2013.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-28.
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§ 134
Valärende: Fairtrade City - Politisk styrgrupp (KS/2014:105)
Beslut

Kommunstyrelsen utser för mandatperioden 2014-04-01 – 2015-03-31
Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) till ordförande i styrgruppen för Fairtrade
City i Botkyrka kommun.
Kommunstyrelsen utser för mandatperioden 2014-04-01 – 2015-03-31 Mats
Einarsson (V) och Marie Spennare (M) till ledamöter i den politiska styrgruppen för Fairtrade City i Botkyrka kommun.
Kommunstyrelsen bordlägger valet av socialdemokratisk representant.
Den politiska styrgruppen samt ordförande utses årligen i samband med den
årliga rapporteringen till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Botkyrka kommun har årligen diplomerats till en Fairtrade City sedan 2010.
Kommunstyrelsen får en rapport i mars/april varje år om aktiviteter som
gjorts under året och planeras för kommande år. I kommunfullmäktiges beslut § 41 2008-02-21 ”Svar på motion – Gör Botkyrka till ett Fairtrade City
beslutades att ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en politisk styrgrupp som ska leda arbetet.”
Övriga medlemmar i styrgruppen representeras av Handelskammaren i Salem och Botkyrka, PRO, Upplev Botkyrka AB och Lärarförbundet. Från och
med 2014 kommer även en representant från ungdomsfullmäktige att ingå i
styrgruppen. För den kommunala organisationen finns representanter från
miljö, upphandling, kultur- och fritid och konsumentrådgivningen. Styrgruppen är öppen för medlemmar med ett engagemang i frågorna.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-31.
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§ 135
Ansökan om EU-finansiering: Xenter (KS/2014:324)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Xenters ansökan om EU-finansiering inom
programmet Erasmus+ för strategiskt partnerskap.
Sammanfattning

Myndigheten för Yrkeshögskolan har via seminarier uppmuntrat anordnare
av YH-utbildningar att i partnerskap söka medel ur Erasmus+. Dessa medel
finns till förfogande för att utveckla yrkesutbildningarnas effektivitet och
kvalitet. Xenter avser att i partnerskap med ett eller flera medlemsländer ansöka om totalt 450 000 euro under en 3-årsperiod.
Det finns inget krav på medfinansiering i projektet i form av medelstillskott
från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, och den medfinansiering som kommer att redovisas är Xenters arbete med ansökan, samt övrigt
arbete som ryms inom befintlig utvecklingsbudget och inom befintlig operativ ram.
Ansökan ska vara inlämnad senast 30 april.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2014-04-15 § 33.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i
en tjänsteskrivelse 2014-04-04.
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§ 136
Fördelning av statsbidrag för finskt förvaltningsområde
(KS/2014:18)
Beslut

Kommunstyrelsen fördelar det statliga bidraget för det finska förvaltningsområdet till nämnderna enligt förslag i kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse.
Sammanfattning

Kommunen ingår i det finska förvaltningsområdet vilket innebär ett förstärkt skydd enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk för
den sverigefinska gruppen. Alla fem nationella minoriteter har ett grundskydd i lagen som gäller i hela landet. Vilka insatser som ska genomföras
regleras i stora drag av lagen. Den ger utrymme för lokala lösningar inom
många av kommunens verksamhetsområden.
Under 2013 förbrukades 1 192 822 kr av statsbidraget på 1 320 000 kr. För
2014 är statsbidraget 1 320 000 kr och inga medel får överföras från 2013.
Förslaget till fördelning av statsbidraget bygger på förvaltningarnas förslag
och har utarbetats i samråd med Sverigefinska samrådsgruppen. Det har varit nödvändigt att prioritera bland förvaltningarnas förslag på grund av att de
äskade medlen överstiger summan för statsbidraget. Statens syn på statsbidraget är att det är utvecklingsmedel och att reguljära tjänster som ges på
finska ska integreras i den reguljära budgeten. Ett exempel är att anställa
tvåspråkig finsktalande personal som både kan förstärka förvaltningens
finska kompetens och samtidigt ge tjänster till icke finskspråkiga brukare.
En annan erfarenhet är att om det finns finskspråkig personal på rätt ställen
så sköts den finska delen av hemsidan bättre.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2014-03-14, § 16.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-18.
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§ 137
Tjänsteresa utanför Europa (KS/2014:242)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner utbildningsresa till San Fransisco, USA för
två tjänstemän från verksamhetsområde IT/e vid kommunledningsförvaltningen till en kostnad av 21.000 kronor/person som finansieras av den egna
verksamheten.
Sammanfattning

HP Networking i Sverige anordnar en utbildningsresa den 28 maj – 1 juni
2014 till USA. HP Networking är marknadsledande inom datakommunikation och leverantör av nätverksutrustning till Botkyrka kommun.
Resans huvudinnehåll består av besök på HP:s utvecklingscenter för datakommunikation.
Under besöket kommer vi att kunna ta del av den senaste utvecklingen inom
datakommunikationsområdet samt skaffa oss en fördjupad teknisk kompetens inom detta område.
Vinsten av att Botkyrka deltar på en resa som denna är bl.a. möjligheten att
bevaka den senaste utvecklingen inom trådlös datakommunikation och på
detta sätt få en tydligare strategi för kommunens satsningar både på kort och
på lång sikt.
Kommunen planerar inom de närmaste tre åren att implementera ett nytt
kommunikationsverktyg (Microsoft Lync). Denna resa ger oss tillfälle att på
ett tidigt stadium börja studera vilka faktorer vi ska tänka på för ett smidigt
införande, samt vilken framtidssäker och kompatibel teknisk utrustning vi
redan nu ska satsa på när vi byter föråldrad nätverksutrustning.
HP kommer vidare att presentera sin nya strategi för hållbar utveckling samt
kostnadseffektivisering där servrar, lagring, nätverksutrustning och gemensam managering kan på ett mer flexibelt sätt anpassas till verksamhetens
behov.
Dessutom ges möjligheter till nätverkande och kompetensutbyte med resans
övriga deltagare som representerar ett brett urval av organisationer, offentliga organ samt företag.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-25.
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§ 138
Firmatecknare 2014 - ändring

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
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
underteckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och andra överlåtelseeller upplåtelseavtal avseende fast egendom.
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6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att
teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, bankgiro och bankkonton:
kommundirektör

Mattias Jansson

ekonomichef

Niclas Johansson

kanslichef

Anna Asp

chefscontroller

Rolf Gustafsson

ekonomiassistent

Ingrid Hagman

ekonomikonsult

Susanna Brenander

ekonom

Senada Zilic

ekonom

Bodil Sundström

tf enhetschef/redovisningschef
(fr.o.m. 2014-04-11)

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.
Följande ändring är gjord sedan tidigare beslut 2014-04-07:

Anders Stark har slutat sin tjänstgöring som enhetschef. Istället kommer nuvarande redovisningschef Karin Wallqvist tjänstgöra både som tf enhetschef och
redovisningschef från och med 2014-04-11 och fram till att en ny enhetschef
tillträder. Ändringen är gjord under punkten 6.
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§ 139
Valärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen och beslutar om följande fyllnadsval:
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Lars Johansson (FP)
Peter Siebert (FP)
Skogshemsvägen 16
146 36 TULLINGE
Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:
DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Willy Viitala (M)
Ärendet

Kommunstyrelsen har tidigare bordlagt följande fyllnadsval:
Ny ersättare i demokratiberedningen efter Willy Viitala (M).
Följande avsägelse har inkommit:

Lars Johansson (FP), ersättare i klimat- och planeringsberedningen.

31[33]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-05-05

§ 140
Anmälningsärenden (KS/2014:311, KS/2014:304,
KS/2014:301, KS/2014:300, KS/2014:295, KS/2014:294,
KS/2014:293, KS/2014:272, KS/2014:255, KS/2014:253,
KS/2014:252, KS/2014:234, KS/2014:171, KS/2014:133,
KS/2014:9, KS/2014:3)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 mars 2014, dnr KS/2014:133.
Uppföljning av placerade medel för pensioner per 31 mars 2014, dnr
KS/2014:311.
Revisionsskrivelse – Granskning av årsredovisning 2013, dnr KS/2014:300.
Revisionsskrivelse – Förvaltningslagens tillämpning, dnr KS/2014:301.
Revisionsskrivelse – Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, dnr KS/2014:304.
Årsstämmor:
• Stockholmsregionens Försäkring AB, dnr KS/2014:171
• Botkyrka Stadsnät AB, dnr KS/2014:234
• Kommuninvest Ekonomisk förening, dnr KS/2014:252
• Södertörns Energi AB, dnr KS/2014:253
• Svealands Kustvattenvårdsförbund, dnr KS/2014:255
• SKL Kommentus AB, dnr KS/2014:272
• Upplev Botkyrka AB, dnr KS/2014:293
• Hågelbyparken AB, dnr KS/2014:294
• AB Botkyrkabyggen, dnr KS/2014:295.
Sveriges Kommuner och Landsting – sammanträdesplan 2015, dnr
KS/2014:3.
Protokoll från AB Vårljus 2014-03-19, dnr KS/2014:9.
Protokoll från arbets- och näringslivsberedningen 2014-01-27.
Protokoll från personalutskottet 2014-04-07.
Protokoll från demokratiberedningen 2014-04-11.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2014-04-16.
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§ 141
Delegationsärenden (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 mars 2014, dnr KS/2014:135.
Verksamhetschefen för medborgarservice

Förordnande av tf verksamhetschef för medborgarservice
(beslut 2014-04-15, dnr KS/2014:19).
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-17.20
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 t.o.m. § 131
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
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Ersättare M
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Ersättare V
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Arzu Alan (S) fr.o.m. § 132
Yngve R K Jönsson (M)
Karin Pilsäter (FP)
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