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§ 87
Kommunens årsredovisning 2013 (KS/2014:155)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta ytterligare 1,8 miljoner kronor av
årets ekonomiska resultat till kompetensutvecklingsfonden, motsvarande
ränteuppräkning av fonden.
Kommunfullmäktige har tagit del av återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till årsredovisning för Botkyrka
kommun 2013.
Sammanfattning

Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets
verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna
en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. I kommunallagen uttrycks detta med begreppet god ekonomisk
hushållning. Med utgångspunkt från kommunens ettårsplan för 2013 beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till det.
Kommunen redovisar för artonde året i rad ett positivt ekonomiskt resultat.
Resultatet 2013 uppgår till 193,8 miljoner kronor, vilket är 164 miljoner
kronor bättre än budget. De huvudsakliga förklaringarna till resultatet är
stora engångsintäkter och positiva ekonomiska utfall för nämnderna.
En avstämning mot kommunallagens balanskrav ger ett resultat på 166 miljoner kronor. Då har avräkning gjorts med 31 miljoner kronor motsvarande
avkastningen på kommunens avsättning för framtida pensioner. Vidare har
överskott för VA-verksamheten räknats från med 4 miljoner kronor medan 7
miljoner kronor har tillgodoräknats motsvarande årets kostnader för kompetensutveckling som disponerats ur kommunens kompetensfond. I likhet med
året innan erhöll kommunerna 2013 en återbetalning från AFA försäkring
AB för tidigare inbetalda premier för avtalsförsäkringar. För Botkyrka uppgick beloppet till 60 miljoner kronor vilket utgör en jämförelsestörande post
i årets bokslut.
I årsredovisningen följs och analyseras verksamhetsresultaten på flera sätt:
Flerårsplanens mål följs upp genom analys av utvecklingen för de 40 indikatorer som visar utvecklingen över tid inom viktiga områden.
I årsredovisningens nämndavsnitt analyseras nämndernas verksamhetsresultat 2013 utifrån nämndernas egna mål, mått och åtaganden.
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I en särskild del jämförs Botkyrka med andra kommuner.
Inför beslutet i kommunfullmäktige kommer vi att arbeta vidare med layouten av dokumentet och göra eventuella språkliga korrigeringar.
Som en bilaga till ärendet redovisas även status på de uppdrag som givits av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige t.o.m 2013-12-31.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-27.
Särskilda yttranden

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Lars Johansson (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunens årsredovisning för 2013(KS/2014:155)
Presenterad årsredovisning återspeglar den förvaltning som gjorts av majoriteten enligt
de ramar som fastställts av fullmäktige för år 2013.
Vi vill dock peka på några faktorer:
Det ekonomiska resultatet visar ett överskott, vilket är bättre än budgeterat. En stor del
av överskottet utgörs av engångsposter, bl.a. återbetalda premier från AFA försäkring
AB gällande tidigare inbetalda avtalsförsäkringar. Detta är bra då det kan medföra en
långsiktig, sund kommunekonomi.
I redovisningen av måluppfyllelsen, vill vi särskilt peka på några oroväckande tendenser
som bör analyseras och tas på stort allvar. När det gäller kvaliteten inom skola och
äldreomsorg tillhör Botkyrka kommun den sämsta tredjedelen i jämförelse med andra
kommuner. Dessutom oroar vi oss för den negativa utveckling av sjukfrånvaron hos
kommunens anställda.
Vi kristdemokrater är oroade över kommunens ökade skulder som beror bl.a. på en
förhöjd investeringsnivå och ökad upplåning. Låneskulden bör inte stiga årligen och
därför är det av stor vikt att en plan för snabbare avskrivningstakt och återbetalning
upprättas.

Botkyrka 2014-04-07

Stefan Dayne (kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Besöksadress
Box 251
Munkhättevägen 45
147 01 Tumba Tumba

Telefon 08-53061484
Plusgiro 637 3609-4
Organisationsnummer 815601-0780
Telefax 08-53061487
Bankgiro 246-9039 webbadress: www.botkyrka.kristdemokraterna.se
E-mail botkyrka@kristdemokraterna.se

Särskilt yttrande
2014-04-07

Kommunens årsredovisning 2013
Folkpartiet tycker naturligtvis att det är glädjande att kommunen visar på ett positivt resultat
för år 2013, även om en del av överskottet kan hänskjutas till engångsintäkter. Det handlar
främst om återbetalning av sjukförsäkringspremier från AFA Försäkring: Det är viktigt att
uppmärksamma att dessa pengar just är engångsintäkter och inget som man kan räkna med
framöver. Därför borde det göras en jämförelserensning så att man kan se hur bokslutet
egentligen ser ut utan dessa poster.
Skatteintäkterna har ökat trots en något mindre befolkningsökning än väntat. Det är bra och
visar tillsammans med ett förbättrat finansnetto på att den politik som alliansregeringen för i
riket är bra för Botkyrkas medborgare. Verksamheternas nettokostnader har ökat mindre än
tidigare, vilket är tillfredsställande då det innebär att verksamheterna bedrivs effektivare.
Oroande är precis som tidigare år att Botkyrkas skattekraft utvecklas sämre än såväl länet som
riket jämfört med år 2012. Investeringarna ligger alltjämt på en mycket hög nivå, trots att flera
projekt som planerats under året inte blivit färdiga. Investeringar är nödvändiga för att
Botkyrka som en växande kommun ska kunna ta emot nya medborgare, men det gäller att se
till så att det finns egna medel till investeringar och därmed minimera ny upplåning av pengar.
Folkpartiet har vid ett flertal tillfällen påpekat att högst 95 procent av skatteintäkterna får gå
till driften för att på så sätt ha pengar över till nödvändiga investeringar. Dessutom ska
investeringar inom vård, omsorg och infrastruktur prioriteras före Idéhus m.m.
Kommunens totala låneskuld är stor. Att den minskat mycket under år 2013 beror på
försäljningen av Botkyrkabyggens lägenheter på Albyberget. Den största delen av lånen är
just lån som rör kommunens egna bolag som Botkyrkabyggen eller bolag som ägs
tillsammans med andra kommuner som t ex Söderenergi. Vi är oroade över att den största
delen hanteras av internbanken. En internbank vars ansvarsfördelning är otydlig och där det
inte är tydligt vem som fattar besluten. Internbanken har nu funnits i ett par år och det är nu
dags att utvärdera hur den fungerat.
Att nämnderna visar ett överskott på 64 miljoner kronor kan tyckas vara bra när de visade ett
underskott på 54 miljoner kronor år 2012. Ett så stort överskott som 64 miljoner kan ses som
ett tecken på felbudgetering. Det är lika allvarligt med för stora överskott som med för stora
underskott.
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Kommunens årsredovisning 2013 (KS/2014:155)

Det är givetvis positivt att det ekonomiska resultatet uppgick till 193,8 miljoner kronor
för 2013. Det är ett mycket bättre resultat än budgeterat, 164 miljoner kronor, men
utgörs samtidigt av stora engångsposter, bl.a. 60 miljoner kronor i återbetalda premier
från AFA försäkring AB rörande tidigare inbetalda avtalsförsäkringar. Det faktum att
nämnderna redovisar ett överskott på 64 miljoner kronor är inte enbart positivt då vi
hade kunnat bedriva verksamhet - eller haft en lägre skattesats för de medlen istället.
Eller som det står på s. 33; ”Prognossäkerheten måste förbättras väsentligt och
avvikelserna i förhållande till budget minska”.
Årsredovisningen vittnar även om att kvaliteten inom skolan och äldreomsorgen inte är
bra - i jämförelse med andra kommuner tillhör kommunen den sämsta fjärdedelen.
Samtidigt som indikatorn för hälsa är låg jämfört med länet, så kan vi se stora skillnader
i förvärvsinkomst mellan kvinnor och män och alltför stora skillnader mellan de olika
kommundelarna. Antalet företag/arbetsställen minskar men förvärvsfrekvensen ökar
något. Alltför många, 65 % av gymnasieeleverna, fullföljer inte sin gymnasieutbildning.
Det är visserligen en liten förbättring från föregående år, men det finns mycket kvar att
göra.
Vad gäller beroendet av skattemedel utifrån (i formen av bidrag) så svarar
utjämningsbidragen (inklusive kommunal fastighetsavgift) för drygt 1,4 miljarder
kronor och motsvarar nu 27 % av kommunens intäkter. Botkyrka är alltså fortsatt
mycket beroende av utjämningssystemen för att finansiera verksamheterna.
Skattekraften fortsätter att sjunka i kommunen och ligger på 87,1 % av rikssnittet.
Trenden är tydlig och alltså inte bruten - vid maktskiftet 1994 kunde Botkyrka stoltsera
med att ligga över rikssnittet. Sedan dess har vi sett skattekraften sjunka stadigt, med
undantag för något enstaka år. Förslaget till nytt utjämningssystem kommer innebära
minskade "intäkter" för Botkyrka de kommande åren, vilket vänstermajoriteten
naturligtvis ser som ett problem. Vi ser det som en möjlighet för kommunen att
koncentrera sina resurser till kärnuppgifterna.
Nettoinvesteringarna omfattade 482 miljoner kronor för 2013 och
självfinansieringsgraden var 85 procent, den kommunala upplåningen ökade därmed
med 137 miljoner kronor. Kommunen är, utifrån storlek, relativt sett lågt belånad i
dagsläget - låneskulden uppgår till 2,4 miljarder kronor. Detta mycket tack vare
försäljningen av allmännyttiga lägenheter på Albyberget. Detta, sett till investeringar
och låneskuld, positiva år kommer dock följas av tuffare år då många investeringar

behöver göras framöver, som kommer att innebära en ökad upplåning. Eller som det står
i framåtblicken, på s. 37;
”Kommande år är investeringstrycket så stort att det kommer att bli mycket svårt att
undvika en betydande ökning av kommunens upplåning, särskilt mot bakgrund av att de
ekonomiska förutsättningarna för starka resultat ser betydligt sämre ut de närmaste
åren.”
Vad gäller de kommunala bolagen så är det blandade resultat i årsredovisningen.
Genom gemensamt ansvartagande ser ekonomin för AB Botkyrkabyggen bättre ut än på
länge. Vi behöver dock sälja ytterligare lägenheter de närmaste åren för att stärka
ekonomin – samt producera nya hyresrätter. För Upplev Botkyrka AB:s del så beror det
svagare resultatet på bl.a. hyreskostnader som rör Salmerska Huset och intäktsbortfall
kopplade till Hågelbyparken. Vi menar på att bolaget skulle fungera bättre och kunna
operera snabbare utan en så tydlig koppling till den kommunala organisationen.
Vad majoriteten däremot är försiktig med är att redogöra för hur prognoserna för
framtiden ser ut. Botkyrkabyggen kommer gå igenom en tuff period de kommande tio
åren med bl.a. en kraftigt ökad upplåning för att klara sina åtaganden.
Energibolagen kanske på papperet ser ut som välmående bolag just nu men framtiden
ser inte lika ljus ut. För att tala klarspråk ser det mycket allvarligt ut i ett
tioårsperspektiv med kraftigt sjunkande efterfrågan på den energi som bolagen
producerar och distribuerar. Vi vill öppna upp möjligheten att få in fler ägare i
energibolagen.
Vi är vidare bekymrade över att siffrorna kring upplevd diskriminering går åt fel håll,
förra året 15 % mot 10 % år 2011. Vi vill att kommunen nu skyndsamt börjar omsätta
den interkulturella strategin i praktisk handling, t.ex. genom utbildningsinsatser där vår
lokala stiftelse, Mångkulturellt Centrum, kan spela en viktig roll.
Majoriteten lyfter särskilt fram att företandet kring KKN inte tycks blomstra som man
skulle vilja önska. Vår inställning till företagande är att det är positivt oavsett vilket
företag som vill etablera sig i kommunen. Vi ska inte säja nej till några företag som inte
”passar in i profilen”. Ifråga om KKN så måste företagandet inom den branschen växa
fram organiskt, finns det en marknadsefterfrågan för de produkter som KKN-företagen
vill tillhandahålla så kommer företagen att gå bra, växa och fler kommer att etableras.
I ärendet finns det ett förslag om att avsätta ytterligare 1,8 miljoner kronor till den
kompetensfond som syftar till att fortbilda kommunal personal. Detta är bra av flera
skäl, dels för att kommunen som arbetsgivare bättre tar sitt ansvar som arbetsgivare och
dels för att medborgarna skall kunna räkna med en bättre kvalitet i verksamheterna,
framförallt inom välfärdens kärna där den största delen av fondens medel läggs.
Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Stina Lundgren
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§ 88
Ombudgeteringar från 2013 till 2014 (KS/2014:226)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige medger ombudgeteringar med 14,2 miljoner kr på
driftbudgeten och med 212,2 miljoner kr på investeringsbudgeten i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag i bilaga 1 med tillägget att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får ombudgetera med 2,2
miljoner kr.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen lämnade den 7 januari sitt svar på revisionsrapporten
”Granskning av investeringsprojekt” från maj 2013. I rapporten berör revisorerna även frågan om ombudgeteringar. Man konstaterar där att det förekommer att lokalinvesteringar slentrianmässigt ombudgeteras trots att ett
nytt anslag finns i ettårsplanen. Kommunstyrelsen beslutade i sitt svar att en
mer restriktiv hållning till ombudgeteringar skulle tillämpas redan i ärendet
angående ombudgetering av investeringar mellan 2013 och 2014.
Synpunkterna på hanteringen av ombudgeteringar på investeringssidan har
föranlett nämnderna att i sina förslag mer konsekvent pröva behovet av ombudgeteringar. I de fall där nämnden enligt kommunledningsförvaltningens
bedömning inte gjort den prövningen föreslår vi en justering av nämndens
förslag.
På investeringsbudgeten föreslås ombudgeteringar med sammanlagt 212,2
miljoner kr vilket överstiger nämndernas förslag med 3,2 miljoner kr. Att
beloppet överstiger nämndernas yrkanden beror på att kommunledningsförvaltningens förslag i två fall innehåller anskaffning av inventarier med tillsammans 8 miljoner kr, som medgivits i budget och som nämnderna av förbiseende inte tagit upp i sina förslag. I förhållande till nämndernas yrkanden
i övrigt har utbildningsnämndens, vård- och omsorgsnämndens och kulturoch fritidsnämndens förslag reducerats med tillsammans 4,8 miljoner kr.
Det avser i samtliga fall projekt där nya investeringsanslag finns i 2014 års
budget.
Efter genomgång av nämndernas önskemål föreslår kommunledningsförvaltningen att 12 miljoner kr ombudgeteras på driftbudgeten vilket är 10,7
miljoner kr lägre än de yrkanden nämnderna lämnat. Av beloppet avser 3,3
miljoner kr återstående del av de medel för kompetensutveckling som medgivits nämnderna under 2013.
Utöver kommunledningsförvaltningens förslag föreslås en ombudgetering
för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden på 2,2 miljoner kronor.
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Detta innebär att ombudgeteringen på driftsbudgeten uppgår till totalt 14,2
miljoner kr.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-20.
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§ 89
Återrapportering av obesvarade motioner (KS/2014:177)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år, i april och oktober, redovisa för fullmäktige vilka motioner som
ännu inte har beretts färdigt.
Av redovisningen per den 12 mars 2014 framgår vilka motioner som för
närvarande bereds.

6[42]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-07

§ 90
Återrapportering av obesvarade medborgarförslag
(KS/2014:178)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år, i april och oktober, redovisa för fullmäktige vilka medborgarförslag
som ännu inte har beretts färdigt.
Av redovisning per den 11 mars 2014 framgår vilka medborgarförslag som
för närvarande bereds.
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§ 91
Avtal med Upplev Botkyrka AB (KS/2013:750)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner avtalet mellan kommunen och Upplev Botkyrka AB.
Kommunfullmäktige uppmanar tekniska nämnden att anpassa hyresavtalet
med bolaget till detta avtal.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Upplev Botkyrka AB
upprättat ett förslag till avtal mellan kommunen och bolaget. Innehållet i avtalet överensstämmer i stort med tidigare avtal, En skillnad är dock att avtalet nu föreslås löpa på två år i stället för som tidigare endast ett år. Som en
konsekvens av det ingår en skrivning om att ersättningen under perioden ska
räknas upp på samma sätt som nämnderna kompenseras för pris- och löneökningar. Avtalet har också utvecklats när det gäller uppdraget kring Subtopia och marknadsföringen av Botkyrka som plats.
Sedan ett antal år har avtalet innehållit en skrivning kring ansvaret för underhållet av de fastigheter som bolaget förhyr av kommunen. Då denna
skrivning inte överensstämmer med det ursprungliga hyresavtalet har samhällsbyggnadsförvaltningen velat få ett förtydligande kring var ansvaret för
fastighetsunderhållet ska ligga. Enligt kommunledningsförvaltningen har det
förhållande som beskrivs i detta avtal tillämpats i praktiken under de senaste
åren. De senaste åren har kostnader för underhåll även budgeterats av förvaltningen. Vid år med stora insatser i form av avhjälpande underhåll har
detta inneburit underskott för de enskilda objekten. Mot den bakgrunden begärde tekniska nämnden om kompensation för dessa underhållskostnader i
budgeten för 2014. Någon sådan kompensation har dock inte medgivits.
Uppdragsersättningen till bolaget för 2014 uppgår till 23 581 000 kronor. I
detta ingår en uppräkning med 2 procent jämfört med 2013 samt ett påslag
på 500 000 kronor. Detta påslag motiveras i första hand av den ökade hyreskostnaden som bolaget betalar till kommunen för den så kallade Naturporten på Lida.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-24.
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§ 92
Ägardirektiv Upplev Botkyrka AB (KS/2014:244)
Beslut

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

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ägardirektiv för
Upplev Botkyrka AB. Detta ersätter tidigare ägardirektiv som omfattat både
Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka AB. Ägardirektivet utgår ifrån en
tänkt mall som ska kunna gälla för samtliga kommunens helägda bolag. Det
som är speciellt utformade för Hågelbyparken AB är punkterna 1, 3, 4 och
5. Övriga punkter är tänkta att användas även för övriga bolag. I förhållande
till tidigare ägardirektiv har vi nu föreskrivit att bolagen ska ha ett antal policydokument. Därutöver 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
2014-03-25.
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§ 93
Bolagsordning Förbandet 2 AB (KS/2014:248)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny bolagsordning för Förbandet 2 AB.
Sammanfattning

Förbandet 2 är ett dotterbolag till AB Botkyrkabyggen. Bolaget förvärvades
2011 av AB Botkyrkabyggen och äger en fastighet med bostadslägenheter i
Riksten. Avsikten är att bolaget ska kvarstå som ägare av dessa lägenheter
även i framtiden. Från revisionens sida har man vid olika tillfällen påpekat
att bolagsordningen inte fastställts av kommunfullmäktige och att denna inte
uppfyller de krav som finns uppställda i kommunallagen.
Kommunledningsförvaltningen har nu tagit fram ett nytt förslag till bolagsordning som bygger på en mall som vi tidigare tagit fram och tillämpat vid
förändringen av bolagsordningen för Botkyrka Stadsnät AB. Utöver kraven
på att kommunfullmäktige ska behandla frågor av principiell betydelse är
det också nödvändigt att fullmäktige fastställer det kommunala ändamålet
med verksamheten och de kommunala befogenheter som ska utgöra ram för
densamma. Vi har stämt av förslaget till ny bolagsordning med revisionen
som inte haft några invändningar till förslaget. Mot den bakgrunden föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen i sin tur föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ny bolagsordning.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-26.
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§ 94
Strategi - Kreativa Botkyrka (KS/2014:188)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar förslag till strategi Kreativa Botkyrka som ersätter Botkyrkas upplevelsesatsning – en strategi för att stimulera kreativitet
och entreprenörskap (KS/2007:56)
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att implementera strategin tillsammans med nämnder, berörda bolag och stiftelsen
Mångkulturellt centrum. Implementeringen ska ske i dialog.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att bearbeta
relevanta målformuleringar i förslag till flerårsplan 2016-2019 med ledning
av inriktningen i Kreativa Botkyrka.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utveckla
indikatorer och metoder för att mäta Botkyrkas kreativa klimat.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen genomförde 2011 en översyn av Botkyrkas
upplevelsesatsning – en strategi för att stimulera kreativitet och entreprenörskap (KS/2007:56). Efter genomförd utredning fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny strategi som skulle vidareutveckla
upplevelsesatsningen. Ett förslag till strategi kallad Kreativa Botkyrka framställdes under hösten 2012 och våren 2013. Kommunstyrelsen beslutade i
juni 2013 att skicka strategin på remiss till nämnder, kommunala bolag och
stiftelse (KS/2013:314). Remissinstanserna lämnade flera värdefulla synpunkter. Nu finns ett omarbetat förslag till strategi.
Förslag till strategi Kreativa Botkyrka vidareutvecklar och breddar Botkyrkas upplevelsesatsning genom att förbättra kommunens förmåga att stödja
och tillvarata Botkyrkabornas och den egna organisationens kreativitet.
Strategins målsättning är att Botkyrka ska präglas av ett tillåtande och kreativt klimat. Botkyrkaborna ska veta att det i vardagen alltid är nära till möjligheter att utvecklas, ta plats och bidra till en hållbar utveckling utifrån sina
egna förmågor och intressen.
För att nå målet presenterar strategin två utvecklingsområden. Det första heter ”Kommunen som möjliggörare” och handlar om att vi som kommun ska
göra vad vi kan för att Botkyrka ska vara en plats där människor kan förverkliga och få uppmärksamhet för sina idéer. Det andra heter ”Utrymme
för kreativitet” och handlar om att Botkyrkabor i sin vardag ska ha närhet
till fysiska och sociala miljöer för att utveckla sina idéer och sitt skapande.
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Strategin blir ett underlag för nämnder, kommunala bolag och stiftelse i deras arbete med åtaganden i flerårsplan, ettårsplan och andra styrande dokument.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-24.
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§ 95
Botkyrka Södra Porten - samarbetsavtal (KS/2013:354)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtal med Skanska Sverige AB
och Skanska Infrastructure Development AB.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen godkänner arrendeavtal med Skanska Asfalt och Betong
AB.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta
en särskild projektorganisation för att samordna och genomföra visionen
Botkyrka Södra Porten.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag ta fram erforderliga avtal för genomförande av visionen av Botkyrka Södra Porten.
Sammanfattning

Eriksbergs verksamhetsområde ligger mycket strategiskt med ett bra skyltläge vid E4/20. Ett stort antal intressenter har till kommunen framfört önskemål om att etablera i Eriksberg. Visionen är att Botkyrka ska bli en tydlig
och attraktiv entré till Storstockholm. Visionen är också att Eriksberg ska bli
en sammanhållen stadsdel med Norsborg, Hallunda, Fittja och Alby.
Det finns idag trafikproblem i de norra och mest besöksintensiva delarna i
Eriksberg. Dagens trafiksystem klarar inte mer trafik och den nuvarande
hårt ansträngda Hågelbyleden behöver avlastas.
För att Eriksberg, Alby och Tumba ska kunna utvecklas så krävs nya lösningar för vägnätet. Trafikverket har därför tagit fram en förstudie för ny
dragning av Hågelbyleden väster om Eriksbergs verksamhetsområde.
Kommunen och Skanska träffade i juli 2013 en avsiktsförklaring om att tillsammans utveckla Eriksbergs verksamhetsområde och utreda förutsättningarna för finansieringslösningar av Hågelbyleden i delvis ny sträckning.
I enlighet med avsiktsförklaringen så har de initiala frågeställningarna utretts. Det innebär att vi nu tillsammans kan ta nästa steg i samarbetet.
Kommunledningsförvaltningen har därför förhandlat fram ett samarbetsavtal
för ett fortsatt gemensamt arbete med Skanska för Botkyrka Södra Porten.
Det föreslagna gemensamma utvecklingsområdet utgör cirka 37 ha. Ett arrendeavtal för mark- och förstärkningsarbeten av en första etapp utgörande
0,4 ha har också förhandlats fram.
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Samarbetsavtalet innebär att parterna tillsammans ska:
• Utreda formerna för ett fortsatt samarbete
• Verka för attraktiva etableringar i utvecklingsområdet.
• Verka för förberedelsearbeten och byggande av ny Hågelbyled genom en OPS-lösning.
• Tillföra teknisk kompetens och projektledning.
• Tillföra kostnadseffektiva förädlings- och utförandemetoder
Avtalet tydliggör också att Skanska kommer att vara beredda att gå in i med
motsvarande dagens markvärde, det vill säga 75 miljoner kronor, när vi tillsammans har hittat och formaliserat lämpliga samarbetsformer.
Arrendeavtalet innebär att kommunen medger Skanska rätt att använda cirka
40 000 kvm mark i Eriksberg för masshantering och upplag av rent material
för att långsiktigt ligga kvar som förbelastning av området innan byggnation. Årligt arrende är 800 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-24.
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§ 96
Jämställd resursfördelning i Botkyrka kommun
(KS/2014:153)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Under hösten 2013 arbetade deltagare från kommunens förvaltningar med
ett kartläggnings- och analysarbete. Arbetet skedde på uppdrag av kommunfullmäktige som i sin ettårsplan för 2013 lämnat i uppdrag till sina nämnder
att ”… aktivt arbeta med att genom sin styrning och uppföljning säkerställa
en jämställd resursfördelning och bidra till en positiv utveckling av verksamheternas kvalitet och resultat för båda könen”i.
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna har en bred ansats och det
fanns en osäkerhet på förvaltningarna om hur det skulle tolkas. Kommunledningsförvaltningen initierade därför en gemensam kartläggnings- och
analysprocess för att belysa hur ekonomiska resurser fördelats i ett avgränsat
område för varje förvaltning. Ambitionen var att så långt som möjligt ha
ungas villkor som ett gemensamt tema som inspel till arbetet med den ungdomspolitiska handlingsplanen.
De samlade resultaten uppmärksammar oss på att det i nuläget är svårt att
säkerställa en jämställd resursfördelning. Samtidigt belyser kartläggningarna
faktiska skillnader vad gäller både representation och kostnader inom de
olika verksamheterna, men många gånger har viktiga delar i underlaget saknats vilket gör det svårt att uttala sig om fördelningen av resurser är rimlig
eller inte.
Det har visat sig vara en utmaning att plocka ut nödvändig statistik ur systemen och ibland saknades rutiner för hur könsuppdelad statistik ska föras.
Tillsammans med att det råder osäkerhet kring hur resultaten ska tolkas behöver det fortsatta arbetet inrymma kompetensutveckling och starkare processtöd, framför allt med analyserna. I arbetet har också vikten av en hel
styrkedja, tydlig beställning och efterfrågan från framför allt nämnderna
uppmärksammats.
I rapporten samlas förvaltningarnas arbete och resultat tillsammans med ett
antal rekommendationer för det fortsatta arbetet:
•
•

Nämnderna behöver fortsatt stärka sin roll i beställning och uppföljning av sina verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv.
Verksamhetssystemen behöver fortsatt utvecklas för att underlätta
kvalitetssäkring och uppföljning av insatser utifrån individ/kön och
fördelning av resurser.
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•
•

Beköningen av styrsystemet behöver fortsatt fördjupas så att arbetssättet slår igenom i alla verksamheter.
Arbetet med analyser behöver fortsatt fördjupas.

Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2014-03-14 § 13.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-24.
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§ 97
Hemställan från SRV återvinning AB om köp av mark samt
borgensåtagande (KS/2014:49)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner SRV Återvinning AB:s planer på att förvärva mark på Sofielund med en total yta på ca 159 000 kvm till ett pris av
ca 69 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för SRV Återvinning AB avseende det lån på 69 miljoner kronor som bolaget ska ta upp för finansieringen av ovanstående markförvärv. Botkyrkas borgensansvar begränsas
dock till kommunens ägarandel i bolaget vilket motsvarar ett belopp på
21 735 000 kronor.
Borgensavgift ska utgå i enlighet med vid för var tid gällande tillämpning av
borgensavgifter i Botkyrka kommun.
Sammanfattning

SRV Återvinning AB har i en skrivelse till ägarkommunerna hemställt om
godkännande av förvärv av mark från Huddinge kommun samt borgen på
lån för förvärvet på totalt 69 miljoner kronor. Av borgensbeloppet ska Botkyrka svara för 21 735 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker bolagets framställan om godkännande av markförvärv och borgen på det aktuella lånet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-25.
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§ 98
Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge
(KS/2014:119)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner försäljning av fastigheten Ringblomman 1
till Fastighetsutvecklingsbolaget i Botkyrka AB enligt upprättat köpekontrakt.
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 i kommunfullmäktige 2013-01-24 § 11.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2014-03-19 § 12.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-03.
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§ 99
Utökad budget för detaljplan 4 i Riksten (KS/2012:256)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige medger utökat budgetanslag till 2 700 000 kronor.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav 2012-06-04 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
ta fram förslag till ny detaljplan för etapp 4 av Rikstens friluftsstad och fastställde budgeten för detaljplanen till 700 000 kronor, Dnr KS/2012:256.
Nästa steg för planen är ett beslut i samhällsbyggnadsnämnden att ställa ut
planen för granskning. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer budget för
etapp 4 till 1 200 000 kronor. Utöver arbetstiden att ta fram planen i etapp 4
behövs kompletterande utredningar för dagvatten som berör denna etapp
men även kommande etapper. Utredningar behövs redan nu för att kunna ta
fram rätt dimensionering av ledningsnät och dagvattendammar. Utredningskostnaderna bedöms till 1 500 000 kronor. Totalt behöver budgeten för detaljplanen utökas med 2 000 000 kronor. Utredningar för dagvatten kommer
att nyttjas i de kommande etapperna där en modell för dimensionering uppdateras vid varje etapp.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2014-03-19 § 13.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-19.

19[42]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-07

§ 100
Svar på motion - Fler cykelpumpar i kommunen (MP)
(KS/2013:98)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda
förutsättningarna för anläggande av fler cykelpumpar i kommunen.
Reservationer

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

Dan Gahnström (MP) m.fl väckte på kommunfullmäktiges sammanträde
2013-02-21 § 30 en motion – Fler cykelpumpar i kommunen. Motionärerna
anser att man kan uppmuntra och stimulera till ökad cykling med hjälp av
cykelpumpar med tryckluft och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
utreda förutsättningarna för anläggande av fler cykelpumpar i Botkyrka
kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-01-28 § 15.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-12-17.
Kommunledningsförvaltningen, verksamheten för medborgarservice, har yttrat sig över motionen i en tjänsteskrivelse 2013-05-16.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-13.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen. Nämnden anför att Botkyrka kommun uppmuntrar sedan länge kommuninvånarna att använda cykel som färdmedel, eftersom detta bl.a. ger en friskare befolkning. Samhällsbyggnadsnämnden har också åtagit sig att verka för fungerande gångoch cykelstråk mellan kommunens olika stadsdelar.
Kommunen har även tagit fram en cykelplan där det anges att målet för cykeltrafiken ska vara att öka cykelresandets andel av det totala resandet.
Detta ska ske genom att kommunen ger bra förutsättningar för cyklister med
cykelvägar som är attraktiva, framkomliga, trafiksäkra och sammanhängande.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse 2013-12-17 att
mot bakgrund av kommunens ambitioner borde antalet cykelpumpar i Botkyrka kommun byggas ut och anser, i likhet med motionärerna, att kommunen ska utreda förutsättningarna för hur många pumpar som ska anläggas
och var dessa ska placeras.
Kommunledningsförvaltningen, verksamheten för medborgarservice, tillstyrker motionen och ställer sig positiva till att som ett första steg bl.a. förse
samtliga pendel- och tunnelbanestationer inom kommunen med cykelpumpar med tryckluft.
I ett andra steg kan det vara motiverat att anlägga pumpar vid andra platser
där många människor finns och möts som större arbetsplatser, skolor, idrottsplatser och fritidsanläggningar samt vid särskilda cykelstråk som t ex
Sverigeleden.
Yrkanden

Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Jimmy Baker (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget, bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Ärende 100 Svar på motion – Fler cykelpumpar i kommunen (KS/2013:98)
Vi förstår att Miljöpartiet menar väl med sin motion och vill uppnå en mer hållbar kommun,
där fler och fler väljer cykeln som transportmedel framför bilen. Vi menar dock på att
liggande förslag inte skulle innebära ett rimligt hushållande med Botkyrkabornas skattemedel.
Vi har totalt sex tågstationer i kommunen (två för pendeltåg och fyra för tunnelbana). Skulle
vi installera en luftpump på varje ställe är installationskostnaden, cirka 90 000 kr på sex
platser, med en totalkostnad på ungefär 540 000 kr.
Som ett räkneexempel, skulle man kunna köpa cykelpumpar på t.ex. Biltema för 39:90 kronor
styck, så skulle vi få ungefär 13 534 pumpar för investeringskostnaden ovan.
Om vi, i denna hypotetiska tankevärld, skulle köpa in cykelpumparna direkt från en grossist
och därutöver räkna bort momsen torde en pump, med ett ”långt ifrån lagom”-tryck kunna
inköpas för någonstans kring 20 kronor styck. För 540 000 kronor skulle vi kunna få ca 27
000 cykelpumpar att dela ut till de kommuninvånare som ofta använder sin cykel.
Priset för de fasta installationerna av cykelpumparna vid tågstationerna inkluderar dessutom
inte driftkostnader i form av underhåll och el. Kostnader för reparationer till följd av
skadegörelse och slitage ingår inte heller.
Utöver detta så har rimligen varje cyklist ett eget ansvar att se till att man använder
cykelhjälm, har regnskydd till sadeln, reparationskit vid punktering och cykelpump till
däcken. Eller är det kommunens ansvar att tillhandahålla även de tre förstnämnda i
majoritetens av förmynderi genomsyrade tankevärld?
Vi föreslår kommunstyrelsen
att

Jimmy Baker

avslå ärendet
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§ 101
Svar på motion - Angående renhållning av parker och
gångvägar (SD) (KS/2013:301)
Beslut

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

Östen Granberg (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-0425 § 13 lämnat en motion – Angående renhållning av parker och gångvägar.
Motionären anser bl.a. att renhållningen av parker och gångvägar i allmänhet har varit undermåttlig under lång tid och föreslår vidare att renhållningen i parker och gångvägar ska ses över och förbättras.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-02-17 §
13.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-02-18 § 46.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-13.
Motivering

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att motion ska vara besvarad. Nämnden hänvisar till miljöenheten som anser att det är viktigt med renhållning
av våra parker och gångvägar, inte minst därför att det annars kan uppstå sanitära olägenheter och att renhållningen alltid kan förbättras, men att det
också kommer att finnas platser som för kortare eller något längre stunder
kan upplevas som väldigt skräpiga. Detta kan t ex bero på att det har varit
mycket folk under kort tid på vissa platser eller på kommunikationsmissar
mellan kommunen och våra entreprenörer. När det gäller motionens konkreta exempel om Storvretsparken konstaterar förvaltningen att städningen i
parken nu fungerar tillfredställande.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att motion ska vara besvarad. Nämnden
menar att ett av deras viktigaste ansvarsområden är skötsel och renhållning
av kommunens offentliga miljöer. Verksamheten genomgår ständigt förbättringar, inte minst genom en allt bättre medborgardialog. Denna kan föras på
många olika sätt, men i detta fall främst genom kommunens system för
felanmälningar och synpunktshanering.
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§ 102
Svar på motion - Uppmärksamma de som gör Botkyrka
vackrare (M) (KS/2011:410)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att instifta
ett årligt pris som ska gå till någon åtgärd som gjort Botkyrka vackrare och
mer hållbart.
Ärendet

Jimmy Baker (M) och Edip Noyan (M) väckte vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2011-10-27 § 176 en motion – Uppmärksamma de som gör
Botkyrka vackrare. Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att instifta ett årligt pris som ska utgå till någon åtgärd som
gjort Botkyrka vackrare eller mer hållbart och ännu mer långt ifrån lagom.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-02-18 § 47.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-10.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen. Nämnden tycker att det
vore bra om det fanns ett pris som uppmuntrar kvalitet och nytänkande i
samhällsbyggnadsarbetet. Nämnden uttrycker även att vilja att åta sig ett
uppdrag om att ta fram ett konkret förslag till lämpligt pris, kriterier för priset och hur nominerings- och röstningsförfarande ska gå till.
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§ 103
Svar på medborgarförslag - Inled kommunfullmäktiges
sammanträden med diktläsning (KS/2013:633)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget avslås.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2013-11-21 ett medborgarförslag – Inled
kommunfullmäktiges sammanträden med diktläsning. Förslagsställaren föreslår att kommunfullmäktiges sammanträden inleds med diktläsning. Detta
skall förslagsvis göras av de olika partierna enligt en turlista.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i en tjänsteskrivelse 2014-0210.
Motivering

Diktläsning kan vara ett trevligt inslag i olika sammanhang, men det är
tveksamt om det hör hemma på kommunfullmäktiges sammanträden. I samband med att sammanträdet öppnas behöver fullmäktiges presidium lägga
fokus på upprop m.m. så att sammanträdet kan starta på utsatt tid. När sammanträdet väl startar bör frågeställningarna fokuseras på de ärenden som
ligger på kommunfullmäktiges agenda.
Kommunledningsförvaltningen föreslår sammanfattningsvis att medborgarförslaget avslås.

24[42]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-07

§ 104
Svar på medborgarförslag - Enklare hantering av medborgarförslag (KS/2013:122)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att effektivisera hanteringen av medborgarförslag.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2013-02-21 § 32 ett medborgarförslag – Enklare hantering av medborgarförslag. Förslagsställaren menar att behandlingen av förslag av enklare karaktär tar alltför lång tid.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-07-31.
Motivering

Syftet med medborgarförslag är att dessa ska behandlas av kommunens politiska organ och att förslagen ska få ett svar av ansvarig nämnd eller av
kommunfullmäktige. I princip jämställer lagstiftaren ett medborgarförslag
med en motion lagd i kommunfullmäktige. Hur ett medborgarförslag ska
handläggas regleras i kommunallagen. Förslagen ska besvaras av en nämnd
eller av kommunfullmäktige och då efter yttrande av en eller flera nämnder.
I Botkyrka kommun fungerar det så att om en fråga enbart berör en nämnd
då besvarar den nämnden förslaget slutligt. Rör förslaget flera nämnder
sänds förslaget för yttrande till dessa varefter förslaget besvaras slutligt i
kommunfullmäktige.
Om ett förslag lämnas in via kommunens hemsida genom funktionen medborgarförslag eller på pappersblankett för medborgarförslag utgår kommunledningsförvaltningen från att förslagsställaren vill ha ett politiskt svar i sitt
ärende.
Andra möjligheter finns, om ett politiskt svar inte är nödvändigt, att kontakta kommunen genom att lämna en synpunkt som besvaras av ansvarig
förvaltning eller genom felanmälan på kommunens hemsida, via ett medborgarkontor, brev eller telefonsamtal.
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§ 105
Svar på medborgarförslag - Automatiskt diarienummer på
inlämnade medborgarförslag (KS/2012:291)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att
alla medborgarförslag ska få ett diarienummer direkt när det skrivs och lämnas in på kommunens hemsida. Syftet är att öka spårbarheten av ärendet och
att lätt kunna följa ärendet från start till mål.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över medborgarförslaget i en
tjänsteskrivelse 2014-01-24.
Yttrande

När den som har lämnat ett medborgarförslag via formuläret på kommunens
webbplats och tryckt på knappen ”skicka formulär” skickas formuläret till
en speciell inkorg för e-post. Registratorn på kommunledningsförvaltningen
går igenom denna inkorg en gång per vecka och registrerar inkomna förslag
och skickar då en bekräftelse med aktuellt diarienummer och namn på ärendet till den som lämnat förslag.
Förslagsställaren vill nu att alla medborgarförslag får ett diarienummer direkt när det skrivs och lämnas in via kommunens hemsida. Syftet är att öka
spårbarheten för ärendet och att man med ett diarienummer lätt kan följa
ärendet från start till mål.
Bedömningen är att det är mycket komplext att åtgärda detta önskemål utifrån den synkning som krävs mellan ärendehanteringssystemet Lex och
webbplattformen SharePoint. Idag dröjer det en vecka innan förslagsställaren får aktuellt diarienummer och ärendet är då spårbart om kommunen kontaktas. Däremot medger inte kommunens nuvarande system att förslagsställaren själv kan följa sitt ärende från start till mål.
Det finns också en pågående dialog i kommunen om att eventuellt gå över
till e-petitioner vilket i så fall skapar andra förutsättningar för den som lämnar ett förslag att följa ett ärende.
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§ 106
Svar på medborgarförslag - Inför en fil för inlämnade medborgarförslag (KS/2012:57)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att
införa en fil för inlämnade medborgarförslag. Det skall framgå inlämningsdatum, under vilken förvaltning den ligger för utredning, ansvarig utredare.
Det bör även framgå om förslaget har blivit godkänt eller avslaget samt när
det skall vara genomfört. Lägg filen under ”lämna medborgarförslag” = inkomna förslag. Syftet är att kommunens personal på t.ex. medborgarkontoren lätt kan få fram fakta om var i behandlingen förslaget ligger eller vem
man ska fråga.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över medborgarförslaget i en
tjänsteskrivelse 2014-01-29.
Yttrande

I februari 2014 lanseras en uppgraderad version av kommunens ärende- och
dokumenthanteringssystem Lex och utbildning av samhällsvägledare och
kommunvägledare kommer genomföras med start den 20/2 2014.
Efter genomförd utbildning kommer medborgarkontoren och kontaktcenter
vid förfrågan kunna gå in i Lex och se om medborgarförslaget är registrerat.
Däremot går det inte att se vem som är ansvarig utredare och om förslaget är
godkänt eller avslaget, eller uppgift när det ska vara genomfört.
Genom att utbilda samhällsvägledare och kommunvägledare hur Lex används kan servicen till våra medborgare öka genom att de kan lämna besked
att medborgarförslaget är registrerat. Det krävs ett annat system för att
kunna förmedla ytterligare uppgifter som t ex när det ska vara genomfört.
Det ska genomföras en upphandling av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem då avtalet för Lex löper ut årsskiftet 2015/2016. Förslagsställarens önskemål bör finnas med i kommande kravställning på nytt system.
Ett ytterligare skäl att avvakta nya systemlösningar är den dialog som nu
förs om e-petitioner ska ersätta medborgarförslag.
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§ 107
Kommunstyrelsens årsredovisning och internkontrollplan
2013 (KS/2014:213)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för 2013 för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen och exploateringsverksamheten.
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen av internkontrollplan för
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen 2013.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen och exploateringsverksamheten har upprättat bokslut/årsredovisning för 2013 års verksamhet och
sammanställt uppföljning av internkontrollplan.
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen ett
överskott på 11,5 miljoner kronor. Förslag på ombudgeteringar finns på 4,7
miljoner kronor. Verksamhetsblock kommunledningsförvaltning redovisar
ett överskott mot budget på 8,5 miljoner kronor, medan den politiska verksamheten och verksamhetsblock bidrag, ersättningar, avgifter med mera redovisar överskott med 0,6 respektive 2,4 miljoner kronor. Investeringsanslaget för 2013 uppgår till 39,9 miljoner kronor och de faktiska investeringsutgifterna var 25,4 miljoner kronor. Av återstående anslag föreslås 4,1
miljoner kronor bli ombudgeterade.
För 2013 uppgår kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens intäkter till 336 miljoner kronor och kostnaderna uppgår till 601 miljoner kronor,
det vill säga ett nettoresultat på 265 miljoner kronor mot budgeterade 276,5.
Resultatenheternas resultatkrav för 2013 var 1,8 miljoner kronor, vilket innebär ett resultat som är 4,4 miljoner kronor över budget. Enligt beslut i
kommunstyrelsen har överskottsmedel från kommunledningsförvaltningens
två resultatenheter IT-stöd och städservice omfattande totalt 11,6 miljoner
kronor förts över till andra förvaltningar. Medräknat denna överföring har
resultatenheterna visat ett överskott på totalt 16,0 miljoner kronor.
När det gäller exploateringsverksamheten är det budgeterat ett överskott på
11,3 miljoner kronor. Projekten avslutas enligt riktlinjer för redovisning och
ger därför ett varierat resultat mellan åren. Avslut har under 2013 gjorts med
ett överskott på 2,6 miljoner kronor.
Under året har fyra exploateringsprojekt avslutats: Getryggen, Fittja programarbete, Tullingeberg samt Vagnslidret. Programarbetet för Fittja samt
Getryggen ger ett negativt tillskott och de övriga ett positivt. Programarbete
ska om möjligt tas med i kalkyler för kommande detaljplaner förutsatt att de
genererar överskott vid markförsäljningar.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-26.
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§ 108
Uppföljning av intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens övergripande ansvar (KS/2014:241)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av intern kontrollplan för 2013.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställer varje år en plan för intern kontroll som avser
kommunövergripande kontrollmoment och ingår som en del i kommunstyrelsens uppsiktsansvar.
Internkontrollplanen innehåller granskningspunkter inom ekonomi- och
upphandlingsområdet. Syftet med granskningen är att genom stickprov
granska den interna kontrollen, utifrån fastställda kontrollmål i internkontrollplanen.
Resultatet av denna uppföljning kommer att tas upp och diskuteras i kommunens operativa ekonomigrupp, ekonomistrategigruppen samt kommundirektörens ledningsgrupp.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-16.
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§ 109
Begäran om tillskott för uppdraget att inventera förskolor
uppförda inom miljonprogrammet (KS/2014:218)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela tekniska nämnden 1 280 000 kronor
för inventering av förskolor avseende fukt- och fuktrelaterade skador. Det
finansieras från anslaget med medel till kommunstyrelsens förfogande.
Sammanfattning

Många av Botkyrkas förskolor och skolor, framförallt från miljonprogramsåren, lider av byggtekniska brister och eftersatt underhåll. Det visar sig
bland annat i dålig inomhusmiljö. Det behövs därför en inventering av
kommunens mest utsatta förskolor och skolor med särskild fokus på fuktoch fuktrelaterade skador. Kommunstyrelsen har därför (KS/2014:146) ställt
sig bakom utbildningsnämndens begäran om att kommunfullmäktige ska
uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en teknisk genomgång av
utbildningsförvaltningens fastigheter.
Tekniska nämnden har mot denna bakgrund begärt ett tillskott från kommunstyrelsen på 4,8 miljoner kronor för att finansiera inventeringen.
Äskandet motsvarar närmare hälften av kommunstyrelsens medel till förfogande 2014. En del av medlen har redan tagits i anspråk och det behövs ett
utrymme för oförutsedda händelser under året. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att inventeringen i ett första steg endast omfattar förskolorna som inte tidigare omfattats av inventering eller åtgärder utifrån
fukt- och fuktrelaterade skador, eftersom behovet av en inventering är särskilt stor för dessa lokaler. Denna inriktning är också avstämd med utbildningsförvaltningen. Det begränsar kostnaden till 1 280 000 kronor.
Utifrån resultatet av detta första steg bör man överväga hur man går vidare
med inventering av skolorna i kommunen.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2014-03-10 § 18.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-27.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-21.
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§ 110
Unesco-center LUCS med säte i Botkyrka (KS/2014:159)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
att Botkyrka kommun ska gå med i föreningen Unescocenter LUCS (nedan
”LUCS”) enligt stadgar, vilka bifogas ärendet;
att inför föreningens konstituerande möte våren 2014, nominera Jens Sjöström (S) till ordförande i LUCS;
att vid bildandet av föreningen utse Jens Sjöström (S) till Botkyrka kommuns representant i LUCS ordinarie styrelse, samt Jimmy Baker (M) till
ersättare; samt
att avsätta hundratusen (100 000) kr per år, under en femårsperiod, för
driften av LUCS.
Kommunens åtaganden i LUCS ska under 2014 finansieras med de medel
som står till kommunstyrelsens förfogande. Kommunstyrelsen beslutar
dock att från och med 2015 ska den årliga kostnaden för åtagandet som
medgrundare i LUCS tillskjutas kommunledningsförvaltningen inom ramen för förvaltningens ordinarie budget.
Kunskapsöverföringen mellan Unescocenter LUCS och Botkyrka kommun
(den kommunala organisationen) ska säkerställas med stöd av en resurs som
hämtas från verksamheten Demokrati och mänskliga rättigheter (med 20 %
av en ordinarie heltid). Kommunstyrelsen beslutar härvid att kostnaden för
resursen ska belasta verksamhetens ordinarie budgetram.
Sammanfattning

Syftet med LUCS är att erbjuda ett forum för utbyte mellan kommunal/offentlig förvaltning, privata rättssubjekt och forskningsvärlden. Förhoppningen är att centret ska fylla en nödvändig funktion för att olika aktörer
tillsammans ska kunna identifiera och våga pröva lösningar på sammansatta
samhällsutmaningar i fråga om social jämlikhet, sammanhållning och platsidentitet.
Beslutet ska ses i ljuset av att främlingsfientlighet och rasism vinner terräng
i såväl Sverige som i övriga Europa. Verksamheten inom LUCS handlar
följaktligen ytterst om att skapa tolerans och solidaritet lokalt, för att sedan
bygga vidare på goda erfarenheter och exempel i större sammanhang, genom att t ex spridning till andra kommuner (nationellt såväl som internationellt). Det är härvid värt att notera att varje enskild medlem i det nationella partnerskapet prövar egna pilotprojekt som övriga medlemmar sedan
kan följa och dra lärdomar av.
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Den 6 december 2013 fick LUCS ett officiellt godkännande från Svenska
Unescorådet och den 9 maj 2014 invigs LUCS center i Botkyrka, efter en
tvåårig förberedande projektfas.
Centrets konstituerande möte äger rum våren 2014. LUCS interimsstyrelse,
bestående av förtroendevalda från Botkyrka, Malmö och Eskilstuna, beslutade den 25 mars, i samråd med Mångkulturellt centrums ordförande,
Christina Zedell och verksamhetschef Leif Magnusson, att Leif Magnusson
skulle utses till tillförordnad verksamhetsledare för LUCS. Av beslutet
framgår att Leif Magnussons förordnande gäller för en period om ett år.
LUCS interimsstyrelse har enats om ett årligt bidrag till centret om hundratusen (100 000) kr från var och en av föreningens medlemmar. Vidare har
interimsstyrelsen beslutat att de tre ursprungliga medlemskommunerna ska
avsätta vardera 20 % av en heltidstjänst dels som stöd under en uppbyggnadsfas, dels för att säkra kunskapsöverföringen mellan Unescocentret och
de kommunala organisationerna. Beslutet motiveras av att nya organisationer behöver drivas i uppskattningsvis 3-5 år för att organisationerna ska
kunna uppbära stöd för sina egna driftkostnader.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2014-03-14 § 11.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-04-04.
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§ 111
Regionala nätverket för barnrättsfrågor (KS/2014:156)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska delta i Stockholms läns Regionala nätverk för barnrättsfrågor.
Kommunstyrelsen utser Taina Virta (S) som ansvarig förtroendevald i samarbetet.
Sammanfattning

Det regionala nätverket för genomförande av barnkonventionen i den kommunala organisationen består idag av Haninge, Huddinge, Nacka, Upplands
Väsby, Järfälla, Strängnäs, Sigtuna, Sundbyberg och Nykvarns kommun.
Utöver nämnda kommuner ingår också, Rädda Barnen och Sveriges elevkårer.
Nätverkets syfte är att lyfta fram och organisera ett idé- och erfarenhetsutbyte kring olika metoder för att nå de mål som riksdag och regering beslutat
om i strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Målet är att hitta
sektorsövergripande insatser för att olika huvudmän ska kunna samverka
och förverkliga gemensamt prioriterade artiklar i FN:s konvention om barnets rättigheter. En överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner
och landsting om att ytterligare stärka barnets rättigheter i Sverige har upprättats.
Det regionala nätverkets huvudinriktning är att gemensamt ta fram en handlingsplan för barnkonventionens genomförande i respektive kommunal förvaltningsorganisation som utgår från ”Verksamhetsplanen för regionala nätverket för barns och ungas rättigheter”.
Medverkan i nätverket är kostnadsfri och innebär medverkan från barnombudsmannen Ewa Hollén 4 – 6 halvdagar/år. När arbetet börjar ta mer konkret form kommer medverkan från den verksamhet och nämnd som vill
agera piloter att uppmuntras. Sannolika piloter är redan påbörjade samarbeten mellan barnombudsmannen och delar av utbildningsförvaltningen
och/eller kultur- och fritidsförvaltningen.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2014-03-14 § 12.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-11.
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§ 112
Godkännande av tjänsteresa utanför Europa (KS/2014:222)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att Katarina Olsson, utvecklingsledare på
kommunledningsförvaltningen, Marcus Qvennerstedt, säkerhetschef på
kommunledningsförvaltningen, samt Pernilla Vera jr, sektionschef på socialförvaltningen, deltar i Ungdomsstyrelsens studieresa till Iowa i april 2014.
Sammanfattning

Ungdomsstyrelsen anordnar med utgångspunkt från ett regeringsuppdrag
med fokus på kunskapsstöd om attityder och värderingar kring jämställdhet,
maskulinitet och våld, en studieresa som ska bidra till kunskapsutvecklingen
kring det våldsförebyggande arbetet i Sverige. Syftet är att ta del av Sioux
Citys systematiska våldsförebyggande arbete som bygger på en bred samverkan mellan olika aktörer i samhället.
Botkyrka har som enda kommun i landet inbjudits att delta i studieresan, där
Ungdomsstyrelsen står för finansieringen för två av de tre personer som erbjudits möjlighet att delta från kommunen. Kostnaderna för den tredje personen (14 773 kronor) föreslås finansieras inom kommunledningsförvaltningens ram.
Syftet med resan är att ta del av erfarenheterna från det arbete som Sioux
City tillsammans med andra samhällsaktörer sedan många år på ett framgångsrikt sätt driver för att förebygga våld och mobbning. En viktig grund
för resan är att yrkesverksamma inom strategiska positioner hos Ungdomsstyrelsens nyckelpartners, myndigheter och frivilligorganisationer, tillsammans och ur olika erfarenhets- och professionella perspektiv tar del av och
reflekterar kring den flernivå-strategi för våldsförebyggande insatser som
har byggts upp i Sioux City. Övriga deltagande organisationer från Sverige
är Socialstyrelsen, Skolverket, Polisen, Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), Män för jämställdhet, Sveriges Kvinno- och tjejjourer, samt Linköpings universitet.
Sedan några månader pågår en diskussion mellan organisationen Män för
jämställdhet och flera förvaltningar i Botkyrka kommun (kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen) om att inleda ett samarbete med insatser av liknande
slag som det i Sioux City. Det kan senare i vår bli aktuellt med ett förslag
till gemensam projektansökan till Allmänna arvsfonden vilken i så fall
kommer att lyftas till kommunstyrelsen för beslut. Utgångspunkten är ett
gemensamt upplevt behov av systematiska insatser ”över förvaltningsgränserna” som bygger på nära samverkan med unga killar och tjejer samt olika
aktörer lokalt.
Mot denna bakgrund bedömer kommunledningsförvaltningen att den föreslagna studieresan kommer att ge värdefull kunskap och nätverk för att ut-
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veckla kommunens våldsförebyggande arbete och föreslår därför att följande nyckelpersoner deltar i den:
• Katarina Olsson, utvecklingsledare för jämställdhet, kommunledningsförvaltningen
• Marcus Qvennerstedt, säkerhetschef, kommunledningsförvaltningen
• Pernilla Vera jr, sektionschef på socialförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-21.
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§ 113
Utvärdering av Botkyrka ungdomsfullmäktige
(KS/2014:250)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av utvärderingen av ungdomsfullmäktige.
Sammanfattning

Denna utvärdering syftar bland annat till att redogöra för Botkyrka ungdomsfullmäktiges (BUF) nuvarande arbetssätt, och för hur de samverkar
med kommunorganisationens olika delar.
Rapporten redogör också för hur BUF fungerar som mötesplats och plattform för Botkyrkas ungdomar att bidra till kommunens utveckling.
Rapportens syfte är att synliggöra både fungerande och bristande rutiner,
och ge förslag till hur relationen mellan BUF och andra aktörer kan förbättras.
En rad intervjuer har genomförts med förtroendevalda, tjänstemän och ungdomar.
Rapporten föreslår olika möjligheter att förstärka BUF:s verksamhet och
stärka ungdomars inflytande och engagemang i kommunala frågor. Slutsatsen är att det finns ett fortsatt behov att tydliggöra relationen mellan BUF
och kommunen samt BUF:s mandat.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2014-03-14 § 10.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-06.
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§ 114
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

enhetschef

Anders Stark

redovisningsekonom

Jeanette Sätterqvist

redovisningsekonom

Daniel Johansson

ekonomikonsult

Irina Järvinen

redovisningschef

Karin Wallqvist

ekonomiassistent

Britt-Marie Hallberg

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens
bankfack.
Enhetschef Anders Stark, eller den han 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 2013-11-25:

Jens Sjöström har slutat sitt uppdrag som kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ersatts med Ebba Östlin under punkten 1.
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§ 115
Valärenden

Beslut

Följande val förfaller på grund av att tidsgränsen har passerats:
POLITISK STYRGRUPP FÖR FAIRTRADE CITY t o m 2014-03-31
Ledamot efter Peter Nyberg (S) fr o m 2014-03-01
Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:
DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Willy Viitala (M)
Ärendet

Kommunstyrelsen har tidigare bordlagt följande fyllnadsval:
Ny ledamot i politisk styrgrupp för Fairtrade City efter Peter Nyberg (S) –
gäller från och med 2014-03-01.
Ny ersättare i demokratiberedningen efter Willy Viitala (M).
Inga nya avsägelser har inkommit.
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§ 116
Anmälningsärenden (KS/2014:163, KS/2014:142,
KS/2014:133, KS/2014:13, KS/2014:9, KS/2013:537,
KS/2013:161, KS/2013:26)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 28 februari 2014, dnr KS/2014:133.
Uppföljning av placerade medel för pensioner per 31 december 2013, dnr
KS/2013:26.
Utvärdering av dialogforum, dnr KS/2013:537.
Områdesgruppernas årsrapporter för 2013 och handlingsplaner för 2014, dnr
KS/2014:163.
Minnesanteckningar från folkhälsokommittén 2014-01-20 inklusive yttrande, protokollsutdrag och bilagor.
Protokoll från AB Vårljus 2014-02-12, dnr KS/2014:9.
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2014-03-20, dnr
KS/2014:9.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2014-03-21, dnr
KS/2014:142.
Protokoll från demokratiberedningen 2014-03-14.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2014-03-19.
Protokoll från Cesam 2014-01-31, 2014-02-19 och 2014-03-26, dnr
KS/2014:13.
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§ 117
Delegationsärenden (KS/2014:221, KS/2014:135,
KS/2014:26, KS/2013:360)

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 februari 2014, dnr KS/2014:135.
Kanslichefen

Anställning av registrator/administratör
(beslut 2014-02-28, dnr KS/2014:26).
Upphandlingschefen

Upphandling av livsmedel: huvudleverantör (kolonial, djupfryst, färskvaror)
samt färsk frukt och grönsaker
(beslut 2013-05-22, dnr KS/2013:101)
Upphandling av fruktkorgar
(beslut 2013-08-23, dnr KS/2013:416)
Upphandling av klarspråkskonsult
(beslut 2013-08-30, dnr KS/2013:299)
Upphandling av operativ kommunikationsbyrå
(beslut 2014-01-13, dnr KS/2013:442)
Upphandling av klottersanering
(beslut 2014-01-16, dnr KS/2013:356)
Upphandling av inbrottslarm, kombi & passersystem
(beslut 2014-01-17, dnr SEN/2012:90)
Upphandling av FKU Dokumenthantering 2012
(beslut 2014-01-29, dnr KS/2013:704)
Upphandling av maskinöversyn i trä- och metallslöjdsalar
(beslut 2014-02-04, dnr KS/2014:43)
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Upphandling av drift & förvaltning externwebb och intranät
(beslut 2014-02-13, dnr KS/2013:558)
Upphandling av PR-tjänster
(beslut 2014-02-17, dnr KS/2013:568)
Chefsjuristen

Rättegångsfullmakt för Von Lode Advokat AB
(beslut 2014-03-20, dnr KS/2013:360)
Kommunjuristen

Begäran om överlämnande av mål från kronofogden till tingsrätt - tomträttsavgäld
(beslut 2014-03-18, dnr KS/2014:221)

i

Kommunfullmäktiges ettårsplan 2013, s.24

42[42]

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-16.35
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 (t.o.m. § 101)
X
X
X
X
X

Yngve R K Jönsson (M)

Datum: 2014-04-07, bilaga
ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

NEJ

