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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-03

§ 57
Infopunkt - Medarbetarundersökningen
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Botkyrka kommuns HR-chef Lena Hadad redogör för den årliga medarbetarundersökningen.
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§ 58
Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka (KS/2014:146)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en
teknisk genomgång av utbildningsförvaltningens förskole- och skolfastigheter i enlighet med utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen överför investeringsmedel på 7,3 miljoner kr till tekniska
nämnden. Investeringsmedlen finansieras av ökad upplåning.
Kommunstyrelsen återkommer i frågan om finansiering av ökade lokalkostnader till följd av ärendet i delårsrapport 1.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsenhet har utifrån externa rapporter och egna bedömningar, kommit fram till att för att göra de åtgärder som
behövs för att få bra pedagogiska lärmiljöer, god lokalmässig arbetsmiljö
och fastighetsmässigt långsiktig hållbarhet, så behövs tio evakueringspaviljonger i Norra Botkyrka, tre på nuvarande Brunnapaviljongerna och sju vid
Tallidsskolan.
Då bristande kvalité på innemiljö varit regelbundet och ofta återkommande
under många år är det viktigt att det tas ett långsiktigt helhetsgrepp över fastighetssituationen. Utbildningsförvaltningen begär att samhällsbyggnadsförvaltningen gör en teknisk genomgång av utbildningsförvaltningens förskoleoch skolfastigheter och börjar med dem som man redan vet/misstänker har
brister. Genomgången ska presenteras senast 15 september 2014 och även
innehålla förslag på hållbar investeringstakt.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2014-02-10 § 15.
Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-0212.
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§ 59
Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan Prästkragen (KS/2014:140)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran att få disponera
de 20 miljoner kr som utbildningsförvaltningen har avsatta i flerårsplanen
för 2014.
Kommunfullmäktige godkänner de ytterligare 15 miljoner kr som tekniska
nämnden begär för att genomföra ombyggnationen av förskolan Prästkragen
i kv Borgskolan 1, enligt samhällsbyggnadsförvaltningens sammanfattning.
Sammanfattning

I flerårsplanen finns investeringsmedel avsatta för ombyggnation av förskolorna Prästkragen, Opalen, Måsen och Myran. Tekniska nämnden, fastighetsenheten, har tillsammans med kommunledningsförvaltningens upphandlingsenhet genomfört en RFI (request for information) för att få en bedömning från några byggentreprenörer vad en ombyggnation av dessa förskolor
skulle kosta. Denna fråga ställdes till fyra stycken byggentreprenörer, både
hur mycket var och en av förskolorna skulle kosta att byggas om, samt en
fråga om samtliga fyra förskolor skulle byggas om. Resultatet av RFI visar
att kostnaden överstiger avsatta investeringsmedel med ca 75 % och är i
nivå med den pågående ombyggnationen av Violen. Förskolan Prästkragen
har haft problem med inneklimatet och de mest akuta har åtgärdats. En ombyggnation av förskolan Prästkragen har sedan tidigare beslutats att genomföras först av de fyra förskolorna.
I projektets styrgrupp har samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsenheten, tillsammans med utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen beslutat att begära ytterligare investeringsmedel för att genomföra
den planerade ombyggnationen.
För att genomföra ombyggnationen av Prästkragens förskola begär samhällsbyggnadsförvaltningen att den avsatta projektbudgeten i flerårsplanen
ökas med 15 miljoner kr.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2014-02-10 § 5.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-16.
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§ 60
Telefonpolicy (KS/2014:53)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen telefonpolicy.
Sammanfattning

Denna policy är framtagen för att säkerställa att alla anställda i Botkyrka kommun
har samma grundsyn på hur våra telefoner ska användas, vilket bemötande och
vilken tillgänglighet vi ska ha och dessutom vikten av en ekonomiskt ansvarsfull
användning av telefonitjänsterna.
Mål

Alla som ringer till anställda i Botkyrka kommun ska få ett trevligt bemötande. Det gäller oavsett om det är ett internt eller externt samtal.
• Vi ska ge en god service och ett gott bemötande i alla telefonsamtal
• Vi ska ha en hög tillgänglighet
• Vi ska använda våra telefoner på ett ansvarsfullt sätt, både ekonomiskt och för att skydda den information som finns i telefonerna.
Ansvar

•
•
•

Du som är chef ansvarar för att denna policy tillämpas och att bemötande och tillgänglighet inom den egna verksamheten följs upp.
Varje medarbetare är ansvarig för att följa denna policy.
I den mån som förtroendevalda politiker utför myndighetsuppdrag
för kommunens räkning uppmanas dessa att följa denna policy.

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för den strategiska utvecklingen av
Botkyrka kommuns telefonitjänster samt tar fram policys, regler och riktlinjer för användandet. De ansvarar även för beställning av telefonitjänster
gentemot utförare och upprättar avtal med operatör och andra leverantörer.
Det är också den förvaltningen som ansvarar för att tillhandahålla operativa
telefonitjänster via enheten IT-stöd inom verksamhetsområdet IT/eutveckling.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-19.
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§ 61
Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande SRV Återvinning AB (KS/2014:49)

Beslut

Ärendet utgår.
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§ 62
Allmänna bestämmelser VA (KS/2014:139)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
uppdatering av allmänna bestämmelser för VA (ABVA) för Botkyrka kommun.
Sammanfattning

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) gäller för fastighetsägare som
använder Botkyrka kommuns allmänna VA-anläggning. Utöver lagen om
allmänna vattentjänster är det dessa allmänna bestämmelser för användande
av Botkyrka kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA)
som är styrande.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2014-02-10 § 4.
Samhällsbyggnadsnämnden redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 201311-25.
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§ 63
Avtal med Hågelbyparken AB (KS/2013:751)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner avtalet mellan kommunen och Hågelbyparken AB.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Hågelbyparken 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 tre år i stället för som tidigare endast ett år. Mot den
bakgrunden har en klausul tagits in i avtalet om att detta upphör att gälla om
det under avtalsperioden skulle uppstå några förändringar i ägandet. Dessutom ingår en skrivning om att ersättningen under perioden ska räknas upp på
samma sätt som nämnderna kompenseras för pris- och löneökningar.
Uppdragsersättningen till bolaget för 2014 har beräknats till 6 039 000 kronor vilket är en höjning med två procent jämfört med 2013.
Enligt avtalet ska bolaget sköta anläggningen och erbjuda kommuninvånare
tillgång till parken samt även bedriva en viss programverksamhet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-19.
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§ 64
Ägardirektiv Hågelbyparken AB (KS/2014:138)
Beslut

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

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ägardirektiv för
Hågelbyparken 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
2014-02-19.
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§ 65
Ändring i aktieägaravtal - Stockholmsregionens Försäkring
AB (KS/2014:27)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändring av nu gällande aktieägaravtal.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens representant på bolagsstämman
att rösta för en förändring av aktieägaravtalet.
Sammanfattning

Styrelsen för Stockholmsregionens Försäkring AB har i en skrivelse till
ägarkommunerna redovisat ett förslag till förändringar i paragraf 6 och 8 i
nu gällande aktieägaravtal för bolaget. Förändringen i paragraf 8 syftar till
att ge bolaget bättre möjligheter att ta hänsyn till fler faktorer än bara skaderesultatet vid premiesättningen i framtiden. Vi har från kommunens sida sedan starten av det gemensamma försäkringsbolaget framfört synpunkter på
att t.ex. förebyggande riskarbete måste beaktas vid beräkningen av premierna för de olika kommunerna. Detta gör att vi från kommunledningsförvaltningens sida föreslår att kommunen ska godkänna den föreslagna ändringen.
Förändringen i paragraf 6 är endast en ändring av hänvisningen till aktuellt
lagrum varför den inte har någon praktisk betydelse. Den exakta lydelsen av
de föreslagna förändringarna framgår av den sammanställning som lämnats
till kommunen av SRF AB.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-17.
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§ 66
Avtal med Kungliga musikhögskolan (KS/2014:148)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal mellan Kungl. Musikhögskolan och Botkyrka kommun.
Sammanfattning

Parterna skrev 2003 ett avtal för att reglera samverkan mellan Botkyrka
kommun och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Ett nytt avtal tecknades
2006 och 2009. Sedan 2012 har samarbetet varit avtalslöst men parterna har
nu sett behov av ett förnyat avtal. Avtalet har resulterat i ett långsiktigt utvecklingsarbete som har tillfört Botkyrka värden i form av aktiviteter,
events, utbildningar, kompetensutveckling, Botkyrkas kulturella allemansrätt för elever, forskning och mycket mer.
Exempel på konkreta aktiviteter som har genomförts är fortbildningar för
förskolepersonal och lärare i metoder för att använda musik och rytmik i sin
undervisning, den yrkesförberedande utbildningen YMU med elever från
Botkyrka och regionen, större event som Symfoniorkestern i Hallunda och
Jazzveckor samt det stora körverket Carmina Burana som engagerade 100tals körsångare i Botkyrkahallen med en sammanlagd publik på över 2 000
personer.
En projektledare var under åren 2003-2012 knuten till avtalet och fungerade
som en sammanbindande länk mellan de båda organisationerna men idag är
bedömningen att respektive organisation klarar att hålla samordningen inom
den egna administrationen.
Resurser kopplade till avtalet har varit 300 000 kr från respektive part. Från
och med januari kommer Kungl. Musikhögskolans del att räknas i form av
egen arbetstid samt i hög grad subventionerad verksamhet. Detta på grund
av det budgetsystem som högskolorna ålagts att följa. Från Botkyrkas sida
kommer 300 000 kr att tillföras avtalet samt arbetstid från framförallt kulturoch fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-12-06.
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§ 67
Antagande av Alby stadsbyggnadsidé (KS/2013:263)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar stadsbyggnadsidén ”Framtid Alby – stadsmiljö i
utveckling”.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att markanvisa tre delområden i Alby samt upprätta ramavtal och plankostnadsavtal för
dessa. Ett därefter följande uppdrag är att kommunledningsförvaltningen
tillsammans med Botkyrkabyggen förbereder ett planuppdrag för ytterligare
ett delområde i Alby på Botkyrkabyggens mark.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna
till en temporär användning av Albyskolans tomt fram till dess Albyvägen
sänks.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till en ny stadsbyggnadsidé för Alby, Framtid Alby - stadsmiljö i utveckling.
Stadsbyggnadsidén visar hur stadsdelen Alby kan utvecklas gradvis genom
förnyade gator och parker, bättre kopplingar till omgivningen, ett rustat
centrum och förtätningar med ny bebyggelse. Stadsbyggnadsidén ger också
riktlinjer för efterföljande planering.
Samhällsbyggnadsnämnden godkände idén 2013-03-20 § 74 och lämnade
ärendet vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 2013-0506 § 110 att sända förslaget till ny stadsbyggnadsidé på extern remiss till berörda myndigheter och aktörer. Kommunledningsförvaltningen har sammanställt synpunkterna i Remissredogörelse Framtid Alby – stadsmiljö i utveckling.
Stadsbyggnadsidén har därefter bearbetats utifrån inkomna synpunkter. Den
sammantagna slutsatsen av remissrundan är att stadsbyggnadsidéns övergripande drag får stöd. Samtliga remissinstanser är positiva till Framtid Alby stadsmiljö i utveckling. Synpunkterna från remissinstanserna har lett till
mindre omfattande förtydliganden och kompletteringar.
I samband med att samhällsbyggnadsnämnden lämnade över stadsbyggnadsidén till kommunstyrelsen fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
se över frågan om Albyvägens eventuella sänkning över torget. Förslaget,
som nu ingår i stadsbyggnadsidén, är att vägen sänks över torget om ungefär
15 år, i samband med att nuvarande konstruktion har tjänat ut.
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Nästa steg i arbetet är att kommunledningsförvaltningen genomför en markanvisning för tre områden i Alby samt tecknar ramavtal och plankostnadsavtal för dessa. I samband med att avtalen blir godkända lämnas planuppdrag.
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att utreda möjligheterna till en temporär användning av den västra delen av Albyskolans
tomt fram till att Albyvägen sänks.
Klimat- och planeringsberedningens har behandlat ärendet 2014-02-07 § 3.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-05.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2014-03-03
Ärende 67

Antagande av Alby stadsbyggnadsidé

Vi tycker det är bra att Alby stadsbyggnadsidé äntligen ser ut att nu kunna bli verklighet, men
vi måste samtidigt påpeka att det har tagit alldeles för lång tid att komma hit i processen.
Botkyrka kommun behöver fler skattebetalare. Grunden för fler skattebetalare är att
kommunen genom ett utvecklat och framtidsanpassat bostadsförsörjningsprogram erbjuder
möjligheter för enskilda och familjer att välja sin boendeform. Mark bör avsätts för etablering
av byggnation av villor och radhus.
Lägenhetsbeståndet måste få utvecklas efter olika behov och önskemål. Var och en måste
kunna välja om man vill äga eller hyra sin lägenhet. Det kommunala bostadsmonopolet måste
förändras så att ännu fler hyresvärdar etablerar sig i kommunen. Nya hyresbostäder måste
byggas för att tillförsäkra nya generationer framtidsanpassade och ändamålsenliga bostäder.
För att möjliggöra ett ökat bostadbyggande måste förtätningar i befintliga bostadsområden
prioriteras och då geografsikt kopplas till den kollektivtrafikmässiga infrastrukturen.
Trängseln i det allmänna vägnätet, som Hågelbyleden förbi Alby, är påtaglig. Det är därför
centralt att fler ges möjligheten att välja kollektivtrafiken för att förflytta sig mellan bostad –
arbetsplats – dagligvaruhandel.
Samtidigt är det viktigt att ha närhet till natur- och grönområden, oavsett var i kommunen
man bor. För att öka valfriheten i valet av bostad är det viktigt att det finns tillgång till
byggklara tomter och att det finns en tomtkö att ansluta sig till. Byggklara tomter för
nyproduktion måste kunna erbjudas i alla våra kommundelar, även i Alby.
Vi vill också verka för att det ska byggas fler behovsanpassade och billiga studentbostäder
och då i kollektivtrafiknära lägen, som i närheten av Albys T-banestation. Det finns exempel
från andra kommuner där man har lyckats bygga små, ändamålsenliga lägenheter, med kokvrå
och WC/dusch, men med ett gemensamt kök och förvaring i korridor och cykelparkering på
balkongen.
Vi vill särskilt pröva förutsättningarna för exploateringar i sjönära lägen, som vid de västra
delarna av Alby- och Tullingesjön. Vi tror att detta skulle attrahera fler med stark ekonomi att
välja Botkyrka som bosättningsort.
Miljonprogrammen måste till stora delar renoveras och omdanas, framförallt i de norra
kommundelarna. Detta kan moderat bostadspolitik förverkliga genom ombildningar och
försäljningar av vissa fastigheter. Kanske måste även rivning av vissa fastigheter övervägas.

Dessa är åtgärder som skall bidra till förnyelse och en välbehövlig förändring av gatubilden.
Botkyrka kommun skulle behöva en uppgradering av det allmänna rummet. Detta måste ske
genom ett aktivt arbete med gestaltningsfrågor. I hela kommunen finns det gator, vägar, torg,
rondeller, korsningar, gångstråk och cykelvägar som inte bara skall fylla en praktisk funktion
utan också skulle kunna göras om till trygga, vackra och trivsamma platser., Med hjälp av
grönska, konstnärlig utsmyckning, strategisk belysning och annorlunda utformning skulle
detta kunna förverkligas.
Vi ser gärna en utveckling där området mellan Fittja-Alby-Slagsta utvecklas till en stadsmiljö,
med en överdäckning av E4:an som en tänkbar väg för att förverkliga detta. Tillskapandet av
förutsättningar för utvecklande av stadsmiljöer som tål att jämföras med innerstan är viktigt.
Men vi behöver också planera för att ”bygga ihop” våra stadsdelar/kommundelar. Ett framtida
exempel skulle kunna vara att runt Tullingesjön bygga ihop Hamringe med Alby och
Tullinge. I den här typen av strandnära lägen bör fokus ligga på bostadsexploateringar, med
t.ex. villor, radhus och låga flerfamiljshus.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Stina Lundgren

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-03

§ 68
Svar på motion - Utred gymnasiesärutbildning med lärlingsinriktning (M) (KS/2013:150)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att under 2014
utreda möjligheterna till en gymnasiesärutbildning med lärlingsinriktning.
Ärendet

Stina Lundgren (M) och Dragan Tomic (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-02-21 § 30 en motion – Utred gymnasiesärutbildning med lärlingsinriktning. Motionärerna föreslår att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda gymnasiesärutbildning med lärlingsinriktning.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-05-14 § 36.
Kommunledningsförvaltningen, näringslivsenheten, har yttrat sig 2013-1218.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-20.
Motivering

Utbildningsnämnden föreslår att motionen ska bifallas. Utbildningsförvaltningen skriver i sitt yttrande över motionen att förvaltningen driver idag och
planerar inför framtiden flera praktiska utbildningar som omfattar även särgymnasiets elever. Det är mycket viktigt för särgymnasiets elever att få kontakt med arbetsmarknaden. Mycket är tänkvärt i motionen och värt att undersöka närmare. Det är möjligt att ett eller flera av dagens yrkesprogram på
särgymnasiet skulle kunna vinna på att konverteras till lärlingsutbildningar.
Kommunledningsförvaltningens näringslivsenhet instämmer i utbildningsförvaltningens yttrande över motionen och föreslår att motionen ska bifallas.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-03

§ 69
Svar på motion - Historiska promenader i Botkyrka kommun (FP) (KS/2013:391)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservationer

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

Helene Wåhleman (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2013-06-18 en motion – Historiska promenader i Botkyrka kommun. Motionären föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen utreder möjligheten att
upprätta en eller flera historiska promenader i Botkyrka kommun.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-09-24 § 78.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-10.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden anser motionen vara besvarad. Nämnden anför
att Botkyrka kommun har i jämförelser med andra kommuner ett relativt
stort utbud av aktiviteter och möjligheter att ta till sig information om platsens historia. Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder guidade vandringar
och bussturer i vårt koncept upptäck unika Botkyrka, skyltning av kulturmiljöer samt information på kommunens hemsida i den kulturhistoriska guiden.
Utvecklingen av nya kulturspår ligger också i linje med vad motionären efterfrågar. Sammanlagt genomför kultur- och fritidsförvaltningen ca 30 kulturhistoriska vandringar årligen.
Yrkanden

Lars Johansson (FP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
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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Yrkande
Svar på motion – historiska promenader i Botkyrka kommun (FP)
Förslag till beslut
att motionen bifalls
Motivering
Folkpartiet vill tacka för svaret på motionen. Botkyrka har precis som det skrivs i
ordförandeförslaget ett relativt stort utbud av aktiviteter för att ta till sig information om
olika platser i kommunen. Men svaret tar sin utgångspunkt från framför allt de guidade
vandringar som finns vilket inte var förslaget i motionen. Vem som helst ska när som helst
utan att ta kontakt med någon kunna gå dessa vandringar. Det ska kunna ske genom
skyltningar av historiska platser t ex i Tumba i enlighet med vad som skissas i motionen.
Men också modern teknik i form av en app skulle kunna erbjuda den guidning som vi är ute
efter i motionen.

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-03

§ 70
Antagande av skyltprogram (KS/2014:117)
Beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till skyltprogram.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att senast 15
april återkomma med förslag på upplägg på ett projekt som syftar till att
profilera kommunen.
Sammanfattning

Den visuella identiteten har en stor del i hur man uppfattar kommunen både
utanför och inom organisationen. En tydlig visuell identitet stärker samhörigheten och underlättar för medborgarna att identifiera kommunal verksamhet. Tydliga och profilerade skyltar är dessutom viktigt för tillgängligheten till våra kommunala verksamheter och gör det också tydligt för medborgarna vad som är kommunal verksamhet.
Därför finns det nu framtaget ett förslag till skyltprogram baserat på den nya
grafiska profilen. Syftet med skyltprogrammet är att ge tydliga riktlinjer för
hur kommunorganisationens skyltar ska utformas i enlighet med kommunens grafiska profil och hur skyltarna ska placeras.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-20.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-03

§ 71
Exploateringsprojekt för fastigheten Lugnet 26 samt Lugnet 27 (KS/2014:62)
Beslut

1. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta
fram förslag till detaljplan för Lugnet 26-27 samt del av Hallunda
4:34. Området kan innehålla 6 mindre tomter för bostadsbebyggelse
med äganderätt. I planprocessen ska prövas om ett mindre särskilt
boende är lämpligare på den kommunala marken.
2. Kommunstyrelsen fastställer budget för detaljplan till 275 000 kr för
den egna delen av planområdet. Fastigheten Lugnet 26 finansierar en
motsvarande andel genom ett plankostnadsavtal.
Jäv

Edip Noyan (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Sammanfattning

Stockholms stad har begärt och fått positivt planbesked för att ändra fastigheten Lugnet 26 från en handelstomt till att pröva möjligheten att skapa 2-3
mindre bostadstomter. Stockholms stad valde därefter att sälja fastigheten
till en privat ägare.
Det är nu dags att uppfylla planbeskedet genom att påbörja detaljplaneläggningen. Eftersom beslutet om det positiva planbeskedet även innehåller exploatering av kommunägd mark ska ärendet beslutas av kommunstyrelsen.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2014-02-12 § 6.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-28.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-03

§ 72
Insatser mot främlingsfientlighet i skolorna (KS/2014:149)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag att avsätta 150 000 kr för att i samarbete med organisationen Expo genomföra
konceptet ”Våga ifrågasätt!” som förebyggande insats mot främlingsfientlighet och rasism inför skolvalen till Europaparlamentet och till de allmänna
valen 2014. Medlen tas ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande.
Sammanfattning

Demokratiberedningen gav 2013-11-08 kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag på konkreta, förebyggande insatser mot främlingsfientliga attityder och idébildningar med en önskan att sätta igång dessa
första kvartalet 2014.
Kommunledningsförvaltningen föreslår ett fortbildningssamarbete med stiftelsen Expo. Insatserna erbjuds Botkyrkas högstadie- och gymnasieskolor
och har två inriktningar:
1. Skolor med ett uttalat behov av stöd i att hantera främlingsfientlighet och
rasism prioriteras.
2. Intresserade högstadium och gymnasieskolor i kommunen.
Stiftelsen Expo har en välutvecklad och dokumenterad pedagogik i sitt utbildningskoncept ”Våga ifrågasätt!”. Det är inriktat på att lära sig att uppfatta antidemokratiska budskap och kränkningar av mänskliga rättigheter
riktade till både barn och vuxna.
De skolor som tar del av insatsen erbjuds möjlighet till fortsatt engagemang
efter skolvalen inom ramen för den redan pågående antirykteskampanjen
”Botkyrka fördomsfritt”.
Ett krav är att innehållet i utbildningen är partipolitiskt obunden.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2014-02-07 § 2.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-21.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2014-03-03
Ärende 72 Insatser mot främlingsfientlighet i skolorna (KS/2014:149)
Moderaterna i Botkyrka har under flera år försökt lyfta den här frågan. På
demokratiberedningen i november 2013 lade vi därför ett yrkande om att ge ett uppdrag att se
över hur man mer proaktivt skulle kunna arbeta med frågan i våra skolor.
Yrkandet bifölls av ordföranden och majoriteten i beredningen och nu är förslaget äntligen
framme för beslut i kommunstyrelsen, vilket vi förstås såväl välkomnar som gläds över.
Se bilaga 1 för yrkandet som lades och bifölls i demokratiberedningen.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Stina Lundgren

YRKANDE
Bilaga 1: Demokratiberedningen
2013-11-08
Ärende 6 Information om antiryktesnätverket
Vi har, sedan hösten 2009 i den dåvarande beredningen, pekat på faran av framväxten av
högerpopulistiska partier och de växande kulturkonservativa strömningarna i det svenska
samhället.
Redan då så krävde vi konkreta insatser för att förebygga det som vi ser idag, att ett rasistiskt
parti, SD, sitter i riksdagen och kommunfullmäktig och, som i skrivande stund, har
opinionssiffror som är nära på dubbla jämfört med valresultatet 2010.
I skolvalet, särskilt i vissa skolor i Botkyrka, har SD nått skyhöga siffror. Vi måste nu, med
mindre ett år kvar till valet gå från ord till handling. Vi måste få till stånd konkreta
förebyggande insatser, i ex. våra skolor och gentemot föreningslivet.
Antiryktesnätverket är bra och detta långsiktiga och strategiska arbete måste få fortgå. Det vi
avser här är ytterligare insatser som tar avstamp i den interkulturella strategin som
värdegrundsarbete, konkreta utbildningsinsatser, som exempelvis kan genomföras i
studiecirklar med föreningarna och/eller via samhällskunskapslärarna i våra skolor.
Vi anser inte att vi kan avvakta till dess att den nya förvaltningschefen tillträder i januari 2014
och som av naturliga skäl för sin del behöver en egen startsträcka i sitt uppdrag. Vi behöver
snarast samla alla rektorer och områdeschefer till gemensam träff och bokstavligt talat sätta
den redan beslutade interkulturella strategin i handen på dem att använda som ett strategiskt
verktyg i sina verksamheter.
Kommunen och alla dess verksamheter är del av en politiskt styrd organisation och alla som
arbetar i verksamheterna är anställda med kommunen som arbetsgivare. Som sådan så kan vi
fatta ett politiskt beslut om att den gemensamma värdegrunden och den interkulturella
strategin som bottnar i alla människors lika värde också skall genomsyra våra verksamheter.
Vi vill inte gå in i en valrörelse 2014 med öppet mål för främlingsfientliga rörelser.
Vi föreslår demokratiberedningen besluta
att

Jimmy Baker

ge tjänstemännen i uppdrag att, till nästa beredning, ta fram förslag på konkreta,
förebyggande insatser mot främlingsfientliga attityder och idébildningar som
ska sättas igång första kvartalet 2014.

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-03

§ 73
Ändring i kommunledningsförvaltningens delegationsförteckning (KS/2010:460)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner justeringarna i kommunledningsförvaltningens delegationsförteckning.
Ärendet

Utöver erforderliga ändringar i kommunledningsförvaltningens delegationsförteckning, till följd av genomförd omorganisation av kommunens ITverksamhet, har förteckningen även justerats utifrån vissa påpekanden från
kommunens revisorer i revisionsskrivelsen ”Styrning och uppföljning av avtal”. Med hänvisning till dels att tecknande av avtal kan ses som verkställighet, dels att en i delegationsordningen/delegationsförteckningen given rätt
att utfärda fullmakt för avtalstecknande kan uppfattas som en otillåten vidaredelegation (i upphandlingsärenden), har följande delegationer inom upphandlingsområdet korrigerats: C3, C4, C5, C6 och C7.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-03

§ 74
Utvärdering av upphandlings- och inköpspolicyn
(KS/2011:16)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten om utvärdering av effekter av en ny
upphandlings- och inköpspolicy.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en ny utvärdering av upphandlings- och inköpspolicyn om ett år.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-26 § 233 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utvärdera effekten av den nya policyn efter 12 månader och rapportera utvärderingen till kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-12.
Yrkanden

Karin Pilsäter (FP) och Jimmy Baker (M) yrkar genom ett tilläggsyrkande
att kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en ny utvärdering av upphandlings- och inköpspolicyn om ett år.
Katarina Berggren (S) yrkar genom ett reviderat ordförandeförslag att
kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en ny utvärdering av upphandlings- och inköpspolicyn om ett år.
Särskilt yttrande

Karin Pilsäter (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE

Utvärdering av upphandlings- och inköpspolicyn
Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utvärdera den nya
upphandlingspolicyn efter ett år, och rapportera till kommunstyrelsen. Vi anser att denna rapport till stor del är
vag och oprecis med få kvantitativa uppgifter vad gäller upphandlingarna.
Inte heller redovisas hur man tillämpar bestämmelsen om kollektivavtalsvillkor, vilket är anmärkningsvärt med
tanke på att luddigheten i texten i upphandlingspolicyn ledde till återremiss från kommunfullmäktige, vilket
ledde till att förslaget återkom i ett än mer obegripligt skick. Det hade därför varit väl på sin plats att
kommunledningsförvaltningen nu faktiskt redovisade vad man ställer för krav på löne- och andra avtalsvillkor.

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-03

§ 75
Återkoppling av rapport om social ekonomi i Alby och planer för social ekonomi 2014 (KS/2012:461)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av slutrapporteringen av pilotprojektet
”Social ekonomi i Alby”.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att fortsatt
testa förutsättningarna att använda upphandling som ett verktyg för att stimulera verksamhet inom den sociala ekonomin. 2014 ska det ske genom
pågående beredningsuppdrag om social ekonomi och genom förstudien om
lokal samverkan för nya arbetstillfällen.
Sammanfattning

2010 fick chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av kommundirektören att ansvara för att stödja framväxt av företag inom den sociala
ekonomin.
Alby fastställdes som ett lämpligt område för att testa frågan. Arbetet syftade till att utveckla kommunens upphandling i en riktning som ger lokala
aktörer inom den sociala ekonomin större chans att lägga anbud för att utföra tjänster åt kommunen och Botkyrkabyggen. Utgångspunkten var att en
sådan ansats i sin tur skulle leda till fler nyttoeffekter för samhället, som till
exempel ökad sysselsättning och hemkänsla samt bättre kvalitet på de utförda tjänsterna.
Projektet gav nyttiga lärdomar kring den här typen av upphandlingar. Ett
upphandlingsföremål fastställdes till ”Ökad trygghet i Alby”, men en skarp
upphandling genomfördes aldrig. Slutrapporten definierar ett antal rekommendationer till kommande liknande uppdrag. En slutsats är att ett förvaltningsöverskridande upphandlingsprojekt kräver en i förväg definierad budget, ett utpekat ägarskap samt en tydlig styrning, uppföljning och återrapportering.
Kommunstyrelsens ordförande har gett kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att bereda frågan om hur arbetet med den sociala ekonomin kan organiseras inom den kommunala förvaltningen. Beredningsuppdraget innebär
en möjlighet att på ett mer strategiskt sätt behandla frågan om upphandling i
relation till social ekonomi. Dessutom har kommunledningsförvaltningen
erhållit medel från Europeiska Socialfonden för att genomföra en förstudie
om de sociala aspekterna av miljonprogrammets förnyelse. Fokus för denna
är att undersöka möjligheterna att genom samverkan skapa lokala arbetstillfällen. I förstudien är upphandlingsfrågan och social ekonomi högst närvarande.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-03

§ 76
Ansökningsrutiner angående finskt förvaltningsområde
(KS/2014:18)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner riktlinjer för bedömning av ansökningar om
ekonomiskt stöd från statsbidraget för det finska förvaltningsområdet 2014.
Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att inkludera ansökningar om ekonomiskt stöd från statsbidraget för det finska förvaltningsområdet i sin översyn av föreningsbidrag.
Sammanfattning

År 2010 blev Botkyrka kommun finskt förvaltningsområde. Det innebär att
kommunen har ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Genom att leva upp till det förstärkta minoritetsskyddet värnar Botkyrka om de mänskliga rättigheterna.
De kommuner i Sverige som tillhör ett eller flera av de tre olika förvaltningsområdena (för finska, meänkieli respektive samiska) erhåller årligen
statsbidrag till de merkostnader som är relaterade till de rättigheter som de
finsk-, meänkieli respektive samisktalande har i en förvaltningskommun enligt lagen (SFS 2009:724).
Botkyrka kommun kan från detta statsbidrag lämna bidrag till föreningar för
olika insatser som följer minoritetslagens intentioner och som syftar till att
främja och synliggöra finska språket och den sverigefinska kulturen i kommunen.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2014-02-07 § 3.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-20.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-03

§ 77
Svar på revisionsskrivelse: styrning och uppföljning av avtal (KS/2013:499)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att besvara revisionsskrivelsen avseende ”Styrning och uppföljning av avtal”, dagtecknad 2013-09-09, i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning

Revisionen har i revisionsskrivelse daterad 2013-09-09 önskat kommunstyrelsens syn på granskningsresultatet och en redovisning av vilka åtgärder
som kommer att vidtas med anledning av lämnad revisionsskrivelse, ”Styrning och uppföljning av avtal”. Kommunledningsförvaltningen har berett
ärendet.
Förvaltningen föreslår mot bakgrund av vad som framkommit i granskningsrapporten ett antal åtgärder för att förbättra styrning och uppföljning av
avtal.
Upphandlings- och inköpspolicyn samt tillämpningsanvisningar kompletteras med ett avsnitt som tydliggör och säkerställer innehållsmässiga krav på
avtal och uppföljning av dessa.
Delegationsordning för kommunstyrelsen ändras så att den omfattar godkännande av förfrågningsunderlag samt beslut om tilldelning (underteckna
tilldelningsbeslut). Delegation sker som tidigare till kommundirektören. För
att upphandlingsenheten ska kunna fungera ändamålsenligt utan fullmakter,
kommer kommundirektören att vidaredelegera behörigheten till ”Upphandlingschef och upphandlare, var för sig”
Omfattning och ansvar för uppföljning och kontroll av leverantörer och leveranser förtydligas i den översyn av förfrågningsunderlag, kravspecifikation, avtal och övriga dokument som pågår dels på upphandlingsenheten och
dels i samverkan med förvaltningarna.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-12.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-03

§ 78
Svar på revisionsskrivelse: Markreserven och markanvisningsavtal (KS/2013:728)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-28 som sitt yttrande över revisionsrapporten "Markreserven
och markanvisningsavtal"
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att återkomma
med förslag till uppdatering av ansvar och ekonomisk hantering av exploateringsprojekten enligt tidigare beslut samt med ett förslag till markanvisningspolicy.
Uppdragen ska vara genomfört senast i slutet av 2014.
Sammanfattning

Kommunens förtroendevalda revisorer har gett Pwc i uppdrag att granska
rutiner för markreserven och markanvisningsavtal.
Revisorernas sammanfattande bedömning rör både samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde och kommunstyrelsens. De delar som rör kommunstyrelsen är slutredovisning av exploateringsprojekt, uppdatering av ekonomiska riktlinjer och behov av markanvisningspolicy.
Under 2013 har ett antal exploateringsprojekt blivit slutredovisade till
kommunstyrelsen. Enligt gällande riktlinjer ska slutredovisning gå vidare
till kommunfullmäktige. Detta har inte skett. Ärendena blir nu istället anmälda till kommunfullmäktige under 2014. En uppdatering av ekonomiska
riktlinjer för exploatering är påbörjad och bör kunna antas under 2014. Revisionen påpekar att det är önskvärt att se över frågan om markanvisningspolicy. Revisionen rekommenderar att Botkyrka kommun tar fram en markanvisningspolicy för att öka transparensen mot byggherrar och öka konkurrensen.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2014-02-12 § 7.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-28.
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§ 79
Deltagande i studentbostadsmässan (KS/2014:132)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner att Botkyrka kommun går in som partner i
Studentbostadsmässan 2017.
Sammanfattning

Studentbostadsmässan 2017 är ett initiativ för att utveckla ett brett upplagt
projekt med aktörer som är berörda av studentbostadsfrågan. Syftet är att
bygga så många nya studentbostäder att kötiden för en studentbostad i
Stockholm blir kortare än en termin. Målet är att bygga färdigt 7 200 nya
studentbostäder till och med 2017 i de kommuner som deltar. Projektet ska
också se över och effektivisera studentbostadsmarknaden i Stockholms län,
bland annat kösystem, nya metoder för genomförande samt former för förvaltning. Resultaten blir en utställning och en konferens under 2017, där
byggprojekten blir presenterade tillsammans med nyheter och framtidslösningar inom byggande och studentboende.
För Botkyrkas del innebär ett partnerskap i Studentbostadsmässan 2017 ett
åtagande att få till stånd nya studentbostäder i kommunen. Partnerskapet ger
tillträde till ett nätverk med stor kunskap i frågan och direkt tillgång till nya
synsätt och lösningar kring exempelvis upplåtelseformer, förmedling och
förvaltning med mera. Fördelar som kan följa av projektet är möjligheterna
att knyta till sig ny kompetens, stärka konkurrenskraften, öka attraktiviteten
och marknadsföra kommunen mot nya aktörer. Utmaningarna ligger i att
klara målsättningarna i praktiken inom den satta tidsramen.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärende 2014-02-12 § 8.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-13.
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§ 80
Ansökan om medel Fejm 30 år (KS/2014:75)

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar 200 000 kr till scenskolan Fejms 30-årsjubileum.
Pengarna är att betrakta som dels sponsringsmedel på 50 000 kr, dels ett
evenemangsbidrag på 150 000 kr.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att innan
evenemanget ta fram ett sponsringsavtal med Fejm.
Pengarna tas från kommunstyrelsens medel till förfogande.
Motivering

Botkyrka är en upplevelse-, natur- och kulturkommun och en stor anledning
till det är att det i kommunen finns ett rikt föreningsliv som genom sin verksamhet möjliggör för barn och ungdomar att både få uppleva och få utöva
kultur och idrott i vår kommun. Det är betydelsefullt.
Scenskolan Fejm startade 1984 och har under lång tid verkat för och berikat
kulturlivet för Botkyrkas unga. Fejm har idag 250 platser att erbjuda fördelat på cirka 40 grupper per termin i ämnena dans, sång, teater, mask/smink
och kostym samt backstagekurser (ljus, ljud, scenografi, teaterteknik) i samarbete med Subtopias D.I.T. - verksamhet.
Inför 30-årsjubileumet planerar Fejm två större föreställningar på Hangaren
i Subtopia och föreningen ansöker i anslutning till detta om ett bidrag på
225 000 kr.
Botkyrka kommun ser positivt på evenemanget och beviljar totalt medel på
200 000 kr. Pengarna är att betrakta som dels sponsringsmedel på 50 000 kr,
dels ett evenemangsbidrag på 150 000 kr.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-17.
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§ 81
Ansökan till socialstyrelsen - utveckling av socialtjänstens
arbete kring våld i nära relationer - Barnfridssamordnare
(KS/2014:101)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner ansökan hos Socialstyrelsen om projektmedel med 682 000 kr för år 2014 för socialtjänstens arbete med våld i nära
relationer.
Sammanfattning

Socialförvaltningen i Botkyrka ansöker om utvecklingsmedel från
Socialstyrelsen för att under 2014 utveckla arbetet kring våldsutsatta barn
och barn som bevittnat våld. Förvaltningen ansöker om medel motsvarande
lön och kringkostnader för en kvalificerad barnfridssamordnare/projektmedarbetare som arbetar heltid.
Projektmedarbetaren kommer att bedriva aktiviteter som samordning kring
insatser, arbete med rutiner för intern och extern samverkan samt kompetenshöjande utbildning till personal inom såväl socialförvaltningen som
andra förvaltningar i kommunen.
Projektmedarbetaren ska utgöra en sammanhållande länk mellan de olika
delarna i organisationen, och "knyta ihop" delarna till en fungerande helhet
med uttalat barnperspektiv. Målsättningen är att efter projekttiden ska alla
medarbetare som är involverade i dessa ärenden ha god kompetens att arbeta
efter de nya rutinerna, samt att vi har ett förstärkt barnperspektiv i alla
ärenden. Projektet bedrivs långsiktigt med fokus på fortsatt utvecklingsarbete för utsatta grupper och implementering.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2014-01-28 § 4.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-01-02.
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§ 82
Svar på remiss - Åtgärdsvalsstudie: Tvärförbindelse Södertörn (KS/2013:733)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse
2014-02-13 tillsammans med södertörnskommunernas gemensamma skrivelse 2014-01-24 till Trafikverket som kommunens yttrande över ”Åtgärdsvalsstudie – Tvärförbindelse Södertörn”.
Sammanfattning

Trafikverket har lämnat möjlighet att yttra sig över en åtgärdsvalsstudie för
förbättrade tvärförbindelser mellan E4/20 vid Vårby i Huddinge och Nynäshamnsvägen (väg 73) vid Jordbro i Haninge. En åtgärdsvalsstudie är det
första inledande steget i trafikplaneringen och den här studien utgör ett sådant steg i omplaneringen av det tidigare vägprojektet Södertörnsleden. Det
berör också delar av kollektivtrafikprojektet Spårväg syd.
Södertörnskommunerna har i ett gemensamt yttrande lyft fram synpunkter
på att statens infrastruktur måste vara med och skapa förutsättningar för bostadsbyggande och näringslivsutveckling på Södertörn i enlighet med RUFS
2010 (Regional utvecklingsplan för Stockholms län). Dessutom vikten av att
Trafikverket gör allt för att snarast komma till byggstart för bättre tvärförbindelse mellan tre regionala stadskärnor på Södertörn. Kommunen har anledning att särskilt uppmärksamma behovet av tvärförbindelsen i grannkommunerna för att kapacitetsbristerna i statens vägnät inom Botkyrka inte
ska bromsa bostadsbyggande och företagsutveckling. Vi vill också se en utvecklad samplanering av infrastruktur och stadsutveckling vid FittjaMasmo.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2014-02-12 § 9.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-13.
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§ 83
Slutrapport: Hållbar jämställdhet (KS/2013:660)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Botkyrka kommun har åren 2011-2013 beviljats 1,2 miljoner kronor från
Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) program Hållbar jämställdhet.
Dessa har fördelats till utvecklingsarbeten inom kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, serviceförvaltningen, socialförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. En slutrapportering av arbetet
gjordes till SKL i december 2013. Slutrapporten omfattade en resultatrapport med bilagor, samt ett enkätsvar.
Botkyrka kommun har haft två programmål som grund för sitt arbete:
1. att slutföra beköningen av kommunens styrsystem
2. att medverkande enheter förbättrar sin verksamhet och uppnår
ökad jämställdhet när det gäller innehåll, resultat och kvalitet i
verksamheten: Flickor och pojkar, kvinnor och män ska på lika
villkor få likvärdig service och verksamheterna ska uppnå lika
god kvalitet och lika goda resultat oavsett kön.
Det första programmålet är inte fullt ut uppnått, men vi har kommit en bra
bit på väg. Vi har i stor utsträckning bekönat våra ledningsprocesser, så att
allt fler politiker och medarbetare upptäckt hur verksamheterna ser ut ur ett
könsperspektiv och vad vi behöver förändra. När det gäller det andra programmålet, så har förvaltningarnas utvecklingsarbeten lett till förbättringar
och gett konkreta verktyg och erfarenheter för det fortsatta arbetet. Det har
på flera enheter gett resultat i form av ett mer jämställt bemötande. Som stöd
för det ordinarie arbetet har mallar, checklistor, guider och handböcker tagits fram och används nu av medarbetarna. Några av de medverkande enheterna kom igång sent i processen och har i nuläget enbart genomfört kompetenshöjning av personalen, men ännu inte hunnit, eller bara precis påbörjat att omsätta arbetet i praktisk handling.
För att uppnå programmålet är utmaningen nu att omsätta de samlade erfarenheterna av jämställdhetsintegrering i det ordinarie kvalitets- och förbättringsarbetet runt om i kommunen. Det handlar om att skala upp det som
fungerat bra och sätta en standard, där jämställdhet är en självklarhet i våra
kärnprocesser. Här är den kommande handlingsplan som kommunstyrelsen
gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en viktig utgångspunkt.
Demokratberedningen har behandlat ärendet 2014-02-07 § 6.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-11-25.
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§ 84
Valärenden
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om följande fyllnadsval:
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Moussab Benmakhlouf (S)
Jill Melinder (S)
Nyängsvägen 39 C
146 30 TULLINGE
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Gabriel Melki (S)
Simon Safari (S)
Munkhättevägen 75
147 40 TUMBA
Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:
POLITISK STYRGRUPP FÖR FAIRTRADE CITY t o m 2014-03-31
Ledamot efter Peter Nyberg (S) fr o m 2014-03-01
DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Willy Viitala (M)
Ärendet

Kommunstyrelsen har tidigare bordlagt följande fyllnadsval:
Ny ersättare i klimat- och planeringsberedningen efter Gabriel Melki (S) –
gäller från och med 2014-03-01.
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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§ 85
Anmälningsärenden (KS/2014:142, KS/2014:133,
KS/2014:122, KS/2014:90, KS/2014:73, KS/2013:194)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 januari 2014, dnr KS/2014:133.
Projektbeskrivning – inrättande av en ny förvaltning för teknik och service,
dnr KS/2014:73.
Projekt NKI 75 – förändringsarbete för bättre företagsservice, dnr
KS/2014:122.
Skrivelse till landstinget – synpunkter på framtida planer för pendeltågstrafiken, dnr KS/2014:90.
Protokoll från AB Vårljus 2013-12-04, dnr KS/2013:194.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2014-01-31, dnr
KS/2014:142.
Protokoll från personalutskottet 2014-02-03.
Protokoll från demokratiberedningen 2014-02-07.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2014-02-12.
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§ 86
Delegationsärenden (KS/2014:135, KS/2014:107,
KS/2014:19, KS/2013:671)
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 januari 2014, dnr KS/2014:135.
Kommundirektören

Förordande av tf verksamhetschef näringsliv
(beslut 2014-01-08, dnr KS/2014:19).
Förordnande av tf kommundirektör
(beslut 2014-02-11, dnr KS/2014:19).
Verksamhetschefen samhällsutveckling

Förordnande av tf verksamhetschef samhällsutveckling
(beslut 2014-01-31, dnr KS/2014:19).
Verksamhetschefen näringsliv

Förordnande av tf verksamhetschef näringsliv
(beslut 2014-02-13, dnr KS/2014:19).
Verksamhetschefen kommunledningsförvaltningens stab

Förordnande av tf verksamhetschef kommunledningsförvaltningens stab
(beslut 2014-02-14, dnr KS/2014:19).
Enhetschefen kontaktcenter

Förordnande av tf enhetschef kontaktcenter
(beslut 2014-02-19, dnr KS/2014:19).
Ekonomichefen

Avskrivning fordran/panträtt i fastighet
(beslut 2014-02-06, dnr KS/2014:107).
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Kommunjuristen

Ansökan om stämning – fordran hemtjänstinsatser m.m.
(beslut 2014-02-10, dnr KS/2013:671).
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-17.15
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 ej § 71 p.g.a jäv
Peterson Anders, led
Thorén Anders, led
Gahnström Dan, led
Einarsson Mats, led
Johansson Lars, led till kl. 16.55
Dayne Stefan, led
Alan Arzu, ers fr.o.m. § 67
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 fr.o.m. § 67
Ludvigsson Ulla, 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

Arzu Alan (S) §§ 67-86
Petja Svensson (M) § 71

Karin Pilsäter (FP) §§ 71-86

X
X
X
X
X
X
X
X
X (deltog till kl. 16.45, §§ 57-64)
X
X
X

Datum: 2014-03-03, bilaga
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NR
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