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§ 32
Informationspunkt - Ulf Nyqvist, VD för AB Botkyrkabyggen
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

AB Botkyrkabyggens VD Ulf Nyqvist redogör för bolagets verksamhet och
resultat.
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§ 33
Taxor 2014 för Södertörns brandförsvarsförbund
(KS/2014:25)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor och avgifter för brandskyddskontroll och sotning samt tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt
tillsyn och tillståndsärenden enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med den 1 januari 2014. De delar av taxa som avser
timavgift för tillsynsbeslut tillämpas först från och med dagen efter det att
kommunfullmäktiges beslut har justerats.
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att revidera taxorna
brandskyddskontroll och sotning i enlighet med av de centrala parterna,
Sveriges kommuner och landsting samt Sveriges Skorstensfejarmästares
Riksförbund, överenskommet sotningsindex.
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att justera taxan för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillsyn och tillståndsärenden
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor i enlighet med lönekostnadsindex.
Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett
kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter
som gäller inom kommunalförbundets ansvarområde. Botkyrka kommun är
med i Södertörns brandförsvarsförbund. I detta ärende fastställs de avgifter
och taxor som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-15.
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§ 34
Samverkansavtal med Polismyndigheten i Stockholms Län
(KS/2013:720)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till samverkansavtal mellan kommun och polis och ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna
det strategiska samverkansavtalet med Polismyndigheten i Stockholms Län.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
- att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram det operativa
underavtalet i enlighet med samverkansavtalet, samt
- att ge kommundirektören i uppdrag att teckna det operativa underavtalet i
enlighet med samverkansavtalet.
Det operativa underavtalet ska tecknas med Polismyndigheten i Stockholms
Län före utgången av 2014.
Efter tecknande ska de båda avtalen anmälas till kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Länspolismästaren i Stockholms län har tagit initiativet att under 2013 tillsätta ett projekt med en styr- och arbetsgrupp som fått i uppgift att se över
befintliga samverkansavtal mellan polismyndigheten och kommunerna i
Stockholms län. Arbetsgruppen, bestående av representanter från polismyndigheterna i Stockholms län och Gotland samt de fyra kommunerna Stockholm, Botkyrka, Södertälje och Gotland, har tagit fram ett förslag till hur de
framtida avtalen skulle kunna se ut. Samverkansavtalet har delats in i två nivåer, ett övergripande strategiskt samverkansavtal och ett mer operativt underavtal. Enligt det nya förslaget säkerställer både polismyndigheten och
kommunen att resurser och funktioner tas med i planeringen av de gemensamma insatserna och att dessa även bygger på en gemensam analys och en
gemensamt framtagen problembild. Polisen och de fyra kommuner som ingår i projektet kommer under 2014 att se över sina samverkansstrukturer
och nya avtal kommer att tecknas. Strukturerna anpassas efter varje kommuns förutsättningar och separata avtal kommer att tecknas mellan polisen
och respektive kommun. En viktig del i arbetet blir att hitta former för framtagandet av den lokala problembilden. I slutet av 2014 utvärderas pilotprojektet. Om det visar sig vara en fungerande modell för samverkan kommer
detta att kunna spridas till fler kommuner och regioner.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-16.
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§ 35
Borgensåtaganden SYVAB (KS/2013:669)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner att kommunen tecknar borgen på 24 miljoner kronor för lån som upptas av SYVAB.
Sammanfattning

Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB) har i en skrivelse till ägarkommunerna begärt att kommunerna ska teckna borgen för ett
lån på 100 miljoner kronor. Bakgrunden är att bolaget står inför stora investeringar p.g.a. att det kommer att ställas krav på utökad rening av det avloppsvatten som hanteras i bolagets anläggning. Den totala investeringen
beräknas just nu till någonstans mellan 1,0 och 1,2 miljarder kronor. Denna
investering kommer i huvudsak att finansieras genom lån med kommunal
borgen, vilket innebär att bolaget kommer att hemställa om ytterligare borgensåtaganden.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen ska medge borgen
för det aktuella lånet. Av lånet på 100 miljoner kronor skulle Botkyrkas
borgensandel uppgå till 24 miljoner kronor. Den riskbedömning som gjorts
visar på att detta åtagande är förknippad med en låg risk för kommunen eftersom bolagets kostnader indirekt finansieras genom kommunernas vattenoch avloppsavgifter och därmed får kostnadstäckning från kommunerna.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-12-12.
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§ 36
Policy och riktlinjer mot mutor och jäv (KS/2013:635)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar kommunledningsförvaltningens förslag till policy mot mutor och jäv.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till riktlinjer
mot mutor och jäv under förutsättning att kommunfullmäktige antar föreslagen policy mot mutor och jäv.
Sammanfattning
Policy mot mutor och jäv

Syftet med policyn är att säkerställa att förtroendevalda och anställda i Botkyrka kommun iakttar ett förhållningssätt som gör att inga misstankar om
mutbrott eller jävsförhållande ska kunna uppstå. Policyn innehåller kortfattade förhållningsregler och riktlinjerna för efterlevnaden av policyn fastställs av kommunstyrelsen.
Riktlinjer mot mutor och jäv

Riktlinjer syftar till att stödja, förklara och tolka den av fullmäktige antagna
policyn mot mutor och jäv i Botkyrka kommun.
Inom kommunen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.
För att de ska ha förtroende för oss och kommunen krävs att alla anställda
och förtroendevalda iakttar saklighet, opartiskhet och professionalitet i sin
tjänsteutövning. Anställda och förtroendevalda ska därför i alla sammanhang handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att bli påverkade
av ovidkommande önskemål, hänsyn eller intressen i arbetet. Förtroendet
för verksamheten kan lätt skadas och det är svårt samt tidskrävande att
bygga upp det igen. Vi måste därför uppvisa att vi har en god etik och en
hög moral inom den kommunala organisationen.
För att behålla medborgarnas förtroende måste var och en som är anställd
och förtroendevald i kommunen arbeta för att motverka mutor och jäv. Var
gränsen för en muta eller för jäv går kan vara svårt att avgöra. Riktlinjerna
syftar till att vara ett stöd för hur vi ska förhålla oss till detta inom kommunen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i två tjänsteskrivelser
2013-12-13.
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§ 37
Svar på motion - Ge barnen en giftfri vardag (MP)
(KS/2012:152)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen, i samarbete med fastighetsenheten och miljöenheten, i uppdrag att ta fram riktlinjer för ny- och
ombyggnation av förskolor, inköp av inventarier och material samt städning
av lokalerna i syfte att åstadkomma en giftfri vardag för barnen i kommunens förskolor. Resultatet av arbetet följs upp genom att punkterna implementeras i de barnronder som kontinuerligt genomförs på våra förskolor.
Resultatet av ronderna kan i sin tur sedan ligga till grund för miljöenhetens
diplomeringsarbete.
Ärendet

Bosse Olsson m.fl. (MP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-03-29 § 32 en motion – Ge barnen en giftfri vardag. Motionärerna föreslår att kommunens samtliga förskolor ska göras fria från miljögifter och
därefter ska miljödiplomering av förskolorna påbörjas.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-09-17 §
43 och utbildningsnämnden 2013-10-03 § 81.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-10-28.
Motivering

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker motionen och anför bland annat
att kemikalieanvändningen är ett stort problem i dagens samhälle. Barn är
särskilt utsatta och känsliga för gifter och att det är nödvändigt att kommunen gör vad den kan för att begränsa barns exponering för skadliga kemikalier. Nämnden konstaterar att en miljödiplomering skulle kunna bidra till att
förbättra miljön i skolan.
Utbildningsnämnden anser motionen vara besvarad. Nämnden beslutade i
anslutning till besvarandet av motionen att ge utbildningsförvaltningen, i
samarbete med fastighetsenheten och miljöenheten, i uppdrag att ta fram
riktlinjer för ny- och ombyggnation av förskolor, inköp av inventarier och
material samt städning av lokalerna i syfte att åstadkomma en giftfri vardag
för barnen i kommunens skolor och förskolor.
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§ 38
Svar på motion - Gatunamn som lyfter fram kvinnor och
speglar det moderna Botkyrka (V) (KS/2012:472)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger namnberedningen i uppdrag
att vara särskilt observant på könsfördelningen vid namnsättning av vägar
och allmänna platser.
Reservationer

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

Mats Einarsson m.fl. (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-10-25 § 130 en motion – Gatunamn som lyfter fram kvinnor och speglar det moderna Botkyrka. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige
uppdrar till samhällsbyggnadsnämndens namnberedning att i sitt fortsatta
arbete ta fram namn som lyfter fram kvinnor och som speglar det moderna
Botkyrkas mångfald.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-11-12 § 318.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-13.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att motionens förslag ligger väl i
linje med namnberedningens arbete under senare år, både vad det gäller
kvinnonamn och namn som inte bara lyfter fram kommunens historia utan
även speglar vårt mer moderna Botkyrka. Namnberedningen kommer fortsättningsvis att vara särskilt observant på könsfördelningen vid namnsättning av vägar och allmänna platser.
Kommunledningsförvaltningen delar samhällsbyggnadsnämndens bedömning att motionen bör bifallas.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Lars Johansson (FP) och Stefan Dayne (KD) yrkar att
motionen ska anses vara besvarad.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 39
Svar på motion - Inför trygghetsboenden i kommunen (M)
(KS/2012:437)
Beslut

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

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

Kia Hjelte m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201210-25 § 130 en motion – Inför trygghetsboenden i kommunen. Motionärerna
föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom en etablering av ett trygghetsboende i kommunen och uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att
aktivt medverka i projektet.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-02-12 § 13
och samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-30 § 317.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-05-21.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden anser att motionen ska anses vara besvarad.
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiva till motionen. Förebyggande boendeplanering i form av trygghetsbostäder skulle underlätta vårdoch omsorgsnämndens uppdrag genom att i större utsträckning samla brukare med visst behov av hemtjänst på ett och samma ställe och på så sätt
minska hemtjänstens restid. Trygghetsboenden är ett bra sätt att överbrygga
glappet mellan vanligt boende och det särskilda boendet med omsorg dygnet
runt. I Botkyrka kommuns riktlinjer för boendeplanering från 2009 går att
läsa att kommunen behöver mångfald i utbudet av bostäder och att detta exempelvis kan uppnås genom införande av trygghetsbostäder. Uppdraget att
arbeta för att trygghetsbostäder införs kan därför redan anses finnas.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att motionen ska anses vara besvarad.
Samhällsbyggnadsnämnden ser mycket positivt på att kommunen medverkar i planering för olika typer av boende för äldre. I Botkyrkas riktlinjer för
boendeplanering beskrivs den mångfald av boendeformer som kommunen
behöver bland annat för äldre. Ur detaljplanesynpunkt kan ett trygghetsboende i princip inrymmas i varje detaljplan för flerbostadshus.
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Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än den som
framförs i nämndernas yttranden, d v s att motionen ska anses vara besvarad.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 40
Svar på motion - Mer aktiviteter för unga i Tullinge (TUP)
(KS/2012:549)
Beslut

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

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

Anders Thorén (TUP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201212-13 § 178 en motion – Mer aktiviteter för unga i Tullinge. Motionären föreslår att berörda förvaltningar får i uppdrag att ta fram en plan på hur
kommunen kan starta upp fler aktiviteter i Tullinge i syfte att minska alkohol- och drogkonsumtion, vandalisering m.m.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-03-11 § 20.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-13.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.
Nämnden anför att det finns ett utvecklat stödsystem för kulturaktiviteter till
föreningsliv och studieförbund. Stödet bygger på att medborgarna själva tar
initiativ och organiserar sina verksamheter. Om någon vill bilda en förening
kring sitt intresse bidrar kultur- och fritidsförvaltningen med stöd. Kulturoch fritidsförvaltningen redogör för de verksamheter som finns idag i Tullinge.
Kultur- och fritidsnämnden konstaterar slutligen att planeringen för ett nytt
idéhus/kulturhus pågår och att invigning är planerad till 2015.
Kommunledningsförvaltningen delar kultur- och fritidsnämndens bedömning att motionen ska anses besvarad.
Yrkande

Anders Thorén (TUP) 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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§ 41
Svar på medborgarförslag - Renovera och rusta upp restaurangen i Orrens servicehus (KS/2013:172)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget är besvarat.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2013-03-21 § 45 ett medborgarförslag – Renovera och rusta upp restaurangen i Orrens servicehus. Förslagsställaren menar
bland annat att servicen och omsorgen skulle förbättras för de boende på
Orrens servicehus.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över förslaget 2013-09-24 § 61
och tekniska nämnden yttrade sig 2013-11-11 § 76.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-09.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat och anför genom förvaltningen att ett samarbete inletts med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen som innebär att daglig verksamhet ska överta driften av restaurangen i Orrens servicehus och att detta
ger förbättrade möjligheter till en trevlig mötesplats för de boende i huset
och andra samt att meningsfull sysselsättning skapas för personer med
funktionsnedsättning. Under våren 2014 planeras det nya matkafét i gamla
restaurang Orrens lokaler kunna öppnas som då har genomgått en renovering.
Tekniska nämnden föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Lokalerna i Orrens servicehus förhyrs av Botkyrkabyggen. Förhandlingar
har inletts med hyresvärden om renovering av lokalerna.
Förseningar har dock uppstått och nämnda renovering inleds i början av januari 2014. Start av caféverksamheten beräknas nu till maj månad 2014.
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än vad som
framförts av vård- och omsorgsnämnden samt tekniska nämnden, d v s att
medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
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§ 42
Svar på medborgarförslag - Broschyr om trygghet och säkerhet (KS/2010:260)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget är besvarat
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2010-06-17 § 150 ett medborgarförslag - Broschyr om trygghet och säkerhet. Förslagsställaren menar att en broschyr gör
att man snabbt och enkelt kan hitta information på ett och samma ställe.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-10-29.
Motivering

Förslagsställaren framställer önskemål om en nedladdningsbar broschyr,
tillgänglig på kommunens hemsida, i ämnet trygghet och säkerhet.
Förslaget är bra och visar på ett behov från allmänhetens sida att tillgodogöra sig aktuell information i olika trygghets- och säkerhetsfrågor. Men det
är just frågan om aktualitet som gjort att vi valt att inte publicera en broschyr på kommunens hemsida. Trygghets- och säkerhetsinformation i olika
former uppdateras ständigt och vår erfarenhet är att information som hämtas
från andra forum snabbt riskerar att bli inaktuell.
För att ändå erbjuda en bra service till Botkyrka kommuns invånare kommer
vi därför lägga ut länkar till de aktörer som hanterar dessa frågor, bland annat SBFF, Södertörns Brandförsvarsförbund, och MSB, Myndigheten för
samhällskydd och beredskap. Hos de olika aktörerna når man den efterfrågade informationen på ett lätt och smidigt sätt och man kan dessutom vara
säker på att den är uppdaterad och aktuell eftersom den kommer direkt från
källan. Informationen kan bland annat handla om trygghet och säkerhet i
hemmet, brandsäkerhet och viktig information om hur man agerar vid olika
nödsituationer.
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§ 43
Svar på medborgarförslag - "Knopens plats" - En samlingsplats i Uttran (KS/2013:266)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2013-04-25 § 69 ett medborgarförslag - "Knopens plats" - En samlingsplats i Uttran. Förslagsställaren föreslår att kommunen köper fastigheten Uttran 1:23 med adress Malmsjövägen 2 för att där
skapa en samlingsplats, en grön oas och en kulturplats i Uttran. Scoutledaren Brita Källström hade sin stuga från 1700-talet på tomten.
Tekniska nämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 2013-09-23 § 68
och kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig 2013-09-24 § 76.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-11-19.
Motivering

Tekniska nämnden föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Tekniska nämnden konstaterar att den aktuella fastigheten idag ägs av en
privatperson och att det står ett nerbrunnet hus på fastigheten. Betydande
investeringar är nödvändiga för att genomföra förslagsställarens önskemål.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Kultur- och fritidsförvaltningen är generellt positiva till mötesplatser för att ge möjlighet
till en aktiv och stimulerande fritid. Det gamla torpet som förslagsställaren
nämner står inte längre kvar på platsen varför tomten förlorat mycket av sitt
kulturhistoriska värde.
Kommunledningsförvaltningen gör, mot bakgrund av nämndernas yttrande,
sammantaget bedömningen att medborgarförslaget ska avslås.
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§ 44
Svar på medborgarförslag - Utred möjligheterna för villaägare att ansluta sig till fjärrvärme (KS/2011:449)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att i samarbete
med Södertörns Fjärrvärme AB utreda möjligheterna för att ansluta villor
till fjärrvärmenätet i kommunen.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2011-12-15 § 210 ett medborgarförslag – Utred möjligheterna för villaägare att ansluta sig till fjärrvärme. Förslagsställaren anför att en övergång till fjärrvärme är miljövänligt, tryggt och kostnadseffektivt. Många kedjehus och radhus ligger alldeles intill fjärrvärmeuppvärmda hyresfastigheter.
Medborgarförslaget har varit remitterat till Södertörns Fjärrvärme AB och
AB Botkyrkabyggen.
Södertörns Fjärrvärme AB yttrade sig över förslaget 2012-01-03. AB Botkyrkabyggen har inte inkommit med något yttrande i ärendet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-10.
Motivering

Södertörns Fjärrvärme AB är positiva till att installera fjärrvärme i alla typer
av fastigheter och har ett färdigt koncept för villor som ligger nära bolagets
fjärrvärmeledningar. Dock påtalar bolaget att erfarenheten visar att äldre villaområden med direktverkande el som uppvärmning har i flera enskilda fall
konverterat till annan uppvärmning, t ex värmepumpar. En hög anslutningsgrad i ett villaområde krävs för att fjärrvärme ska kunna konkurrera prismässigt.
Mot bakgrund av Södertörns Fjärrvärme AB:s yttrande och de miljömål som
kommunen ställt upp anser kommunledningsförvaltningen att medborgarförslaget bör beaktas och att möjligheten för villor att ansluta sig till fjärrvärmenätet bör utredas.
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§ 45
Svar på remiss - Översiktsplan för Huddinge kommun, utställningsförslag (KS/2013:597)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2014-01-15 som Botkyrkas yttrande över ”Huddinge kommun, Översiktsplan 2030, utställningsversion”.
Sammanfattning

Huddinge kommun hade samråd om förslag till ny översiktsplan 2012 och
då lämnade Botkyrka kommun ett yttrande. Nu har Huddinge kommun tagit
fram en utställningshandling och Botkyrka har återigen möjlighet att lämna
ett yttrande över planen.
Botkyrka kommun bedömer att synpunkterna som vi framförde under samrådet är tillgodosedda.
I huvudsak ligger Huddinges nya översiktsplan i linje med både Botkyrkas
gällande översiktsplan och inriktningen i vårt pågående arbete med en ny.
Botkyrka stödjer Huddinges satsningar i de två regionala stadskärnorna
Flemingsberg och Skärholmen-Kungens Kurva. Vi uttrycker också vårt stöd
till att Huddinges översiktliga planering utgår ifrån och lämnar plats för
Spårväg Syd och Södertörnsleden – två betydelsefulla infrastruktursatsningar för vår del av storstaden. Botkyrka är även positiv till Huddinges utvecklingsplaner för Glömstadalen, som ska få fler bostäder och verksamheter.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-15.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2014-01-15 § 1.
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§ 46
Svar på remiss - Översiktsplan för Nykvarns kommun,
samrådsförslag (KS/2013:661)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2014-01-15 som Botkyrkas samrådsyttrande över ”Nykvarns kommun,
översiktsplan 2014, samråd”.
Sammanfattning

Nykvarns kommun har tagit fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan.
Inriktningen i samrådsförslaget ligger i linje med Södertörnskommunernas
gemensamma utvecklingsambitioner. Ett nytt stort verksamhetsområde över
kommungränsen mellan Nykvarn och Södertälje kommer att med goda förutsättningar för bland annat logistikverksamheter fylla en viktig funktion för
Södertörn.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-15.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2014-01-15 § 2.
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§ 47
Svar på remiss - Organisering av framtidens e-förvaltning
(KS/2013:636)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2013-12-23 som yttrande över betänkandet Organisering av framtidens eförvaltning (SOU 2013:75).
Sammanfattning

E-delegationen har i betänkande ”Organisering av framtidens e-förvaltning”
(SOU 2013:75) lämnat förslag på hur den fortsatta utvecklingen mot esamhället ska koordineras.
Förslaget baseras på att nuvarande delegation ersätts med en medlemsorganisation för de statliga myndigheterna, styrd av en kollegiemodell. För samarbete med den kommunala sektorn föreslår betänkandet att ett särskilt samarbetsorgan inrättas.
Botkyrka kommun ställer sig bakom de övergripande ansatserna, men anser
att kommunal sektor behöver tillförsäkras en större medverkan och inflytande i arbetet.
Botkyrka kommun ställer sig därför bakom det särskilda yttrandet till betänkandet som lämnats av ledamoten Per Mosseby (SKL).
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-12-23.
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§ 48
Telefonpolicy (KS/2014:53)
Beslut

Ärendet återremitteras.
Sammanfattning

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

Alla som ringer till anställda och förtroendevalda 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 och förtroendevald är ansvarig för 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/e-utveckling.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-02.
Yrkande

Katarina Berggren (S) yrkar med ändring av ordförandeförslaget att ärendet
återremitteras.
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§ 49
Omfördelning av budget för att möta krav på finskt förvaltningsområde och svensk minoritetslagstiftning
(KS/2014:57)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att justera tidigare beslut (KS/2013:538) för projektet ”Motverka hedersrelaterat våld och förtryck” från 1 miljon kr till 500
000 kr.
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 500 000 kr för att möta upp lagstadgade krav på Botkyrka som finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter.
Kommunstyrelsen beslutar att utöver finskt förvaltningsområde särskilt prioritera insatser för inkludering av den romska minoriteten.
Kommunstyrelsen beslutar att behålla ambitionsnivån i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck och uppdrar åt kommunledningsförvaltningen och
socialförvaltningen att organisera arbetet resurseffektivt så att det pågående
arbetet kan fortsätta under 2014.
Reservation

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

Kommunledningsförvaltningsförvaltningen saknar i nuläget personella resurser för att fullfölja regeringsuppdraget för finskt förvaltningsområde och
för att kunna möta upp lagstadgade krav för att säkra de nationella minoriteternas mänskliga rättigheter.
Arbetet med finskt förvaltningsområde har växlats upp på nationell nivå.
Målgruppen, d v s den finska gruppen, organiserar sig alltmer på lokal nivå.
Det ställer rimliga krav på kommunen (utifrån lagstiftning) som Botkyrka
dessvärre inte har möjlighet att möta upp utan tillsatta personella resurser.
En ökad politisk ambition har uttryckts i Botkyrka i fråga om den romska
minoritetens inkludering och rättigheter. Mot bakgrund av detta föreslår
kommunledningsförvaltningen att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck organiseras mer resurseffektivt mellan den strategiska kompetens som
finns på socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. På så sätt
kan vi omfördela 500 000 kr av de avsatta 1 miljon kr för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck (KS/2013:538) och säkra att Botkyrka fullföljer de lagstadgade krav som följer som finskt förvaltningsområde och inom
ramen för minoritetslagstiftningen.
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-23.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar att de nödvändiga 500 000 kr tas från kommunstyrelsens medel till förfogande.
Jens Sjöström (S) och Lars Johansson (FP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 50
Restaurering av före detta Kyrksjön (KS/2013:535)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att miljöenheten tar emot beviljade medel på
1 954 700 kr och att miljöenheten är huvudman för restaureringen av f d
Kyrksjön gentemot EU:s Landsbygdsprogram.
Sammanfattning

En projektgrupp bestående av representanter från områdets markägare,
Sportfiskarna och kommunens miljöenhet har från 2011 till 2013 tillsammans med miljökonsultföretaget WRS Uppsala arbetat fram en plan för att
restaurera den utdikade f. d. Kyrksjön i Grödinge. Medel för detta har kommit från det statliga Havs- och vattenmiljöanslaget.
För att få utföra restaureringen krävs tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Markägarna lämnade i somras in en ansökan och erhöll ett tillstånd till
att utföra restaureringen i december 2013.
I somras lämnade kommunens miljöenhet med stöd av Sportfiskarna och
markägarna in en ansökan om medel från EU:s Landsbygdsprogram för att
restaurera f.d. Kyrksjön. I december 2013 kom beslutet att restaureringsprojektet beviljas totalt 1 954 700 kr. Ersättning för stödberättigade kostnader
kommer att utbetalas upp till 100%. Detta innebär att i princip alla kostnader
för att restaurera f. d. Kyrksjön kommer att kunna täckas av statliga medel.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2014-01-27 § 7.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-07.
Yrkande

Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 51
Svar på revisionsskrivelse - Verkställighet och uppföljning
av beslut (KS/2013:628)
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-10 och överlämnar skrivelsen som svar på genomförd revisionsgranskning om verkställighet och uppföljning av beslut.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att vidta följande åtgärder med anledning av revisionens synpunkter:
•
•
•
•
•
•
•

Ange återrapportering redan vid kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut om utdelade uppdrag samt i uppdragslistor.
Rutinmässigt ange vilken nämnd som är huvudansvarig för uppdragets
utförande om uppdraget ges till flera nämnder.
Redovisa uppdrag som fullgjorts sedan den senaste rapporteringen på
uppdragslistor och se till att det framgår på vilket sätt uppdraget verkställts.
Komplettera uppdragslistor med exploateringsärenden.
Gå igenom öppna ärenden i dokument- och ärendehanteringssystemet
Lex för att avsluta de ärenden som är färdigbehandlade.
Inför systemet med uppdragslistor även på facknämndsnivå.
Se över hanteringen av medborgarförslag och motioner för att säkerställa en rimlig handläggningstid utifrån reglerna i kommunallagen.

Ovanstående uppdrag ska vara genomfört senast i samband med halvårsskiftet 2014.
Sammanfattning

Kommunens förtroendevalda revisorer har gett PwC i uppdrag att granska
rutiner för verkställighet och uppföljning av beslut. Granskningsobjekt är
kommunstyrelsen i egenskap av beredande organ samt uppsiktspliktig och
samordningsansvarig nämnd när det gäller övriga nämnder.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att det finns rutiner kring verkställighet och uppföljning av beslut, men att dessa inte i alla delar är ändamålsenliga. Bland annat konstaterar PwC att relativt stora eftersläpningar
råder då det gäller verkställighet och återrapportering.
Frekvensen i uppföljningen av lämnade uppdrag bedöms vara tillräcklig till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dessa redovisningar sker två
gånger per år och bedöms innehålla tillräckliga uppgifter, förutom att uppdrag som fullgjorts sedan den senaste rapporteringen inte redovisas på uppdragslistan samt att vart fjärde uppdrag på listan saknar notering för när
uppdraget planeras vara slutfört.
Vidare bedömer PwC att det finns ändamålsenliga rutiner för expediering av
beslut. Inga avvikelser från dessa rutiner har konstaterats.
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PwC pekar också på möjligheten att införa ett system med e-petition med
anledning av den ökade trenden med fler medborgarförslag och därmed den
ökade resursåtgången för den formella behandlingen av dessa.
Kommunledningsförvaltningen delar i stort revisorernas bedömning och har
vidtagit åtgärder för att förbättra rutiner och hantera de synpunkter som revisorerna lämnat.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-10.
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§ 52
Valärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar avsägelserna och beslutar om följande fyllnadsval:
DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ledamot och ordförande efter Jens Sjöström (S) fr o m 2014-03-01
Emanuel Ksiazkiewicz (S)
Tomtbergavägen 331, NB
145 70 NORSBORG
PERSONALUTSKOTTET t o m 2014-10-31
Ledamot och ordförande efter Jens Sjöström (S) fr o m 2014-03-01
Katarina Berggren (S)
Hemlig adress
TULLINGE
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ledamot och ordförande efter Gabriel Melki (S) fr o m 2014-03-01
Jill Melinder (S)
Nyängsvägen 39 C
146 30 TULLINGE
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ledamot och ordförande efter Peter Nyberg (S) fr o m 2014-03-01
Gabriel Melki (S)
Hundhamravägen 80
145 69 NORSBORG
Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Moussab Benmakhlouf (S)
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Gabriel Melki (S) fr o m 2014-03-01
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)
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Ärendet

Kommunstyrelsen har tidigare bordlagt följande fyllnadsval:
Ny ersättare i klimat- och planeringsberedningen efter Moussab
Benmakhlouf (S).
Följande avsägelser har inkommit:

Jens Sjöström (S), ledamot och ordförande i demokratiberedningen – gäller
från och med 2014-03-01.
Jens Sjöström (S), ledamot och ordförande i personalutskottet – gäller från
och med 2014-03-01.
Gabriel Melki (S), ledamot och ordförande i arbets- och näringslivsberedningen – gäller från och med 2014-03-01.
Peter Nyberg (S), ledamot och ordförande i klimat- och planeringsberedningen – gäller från och med 2014-03-01.
Peter Nyberg (S), ledamot i politisk styrgrupp för Fairtrade City – gäller
från och med 2014-03-01.
Willy Viitala (M), ersättare i demokratiberedningen.
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§ 53
Anmälningsärenden (KS/2014:60, KS/2013:744, KS/2013:24,
KS/2013:13)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 december 2013, dnr KS/2013:24.
Mottagande av medel från Tillväxtverket för projektet ”Mötesplatser för
ungas idéutveckling”, dnr KS/2013:744.
Ansökan om statsbidrag till länsstyrelsen för verksamhet med personliga
ombud 2014, dnr KS/2014:60.
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2013-12-12, dnr
KS/2013:13.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2014-01-15.
Protokoll från demokratiberedningen 2013-12-20.
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§ 54
Delegationsärenden (KS/2014:24, KS/2013:713, KS/2013:25,
KS/2013:17)

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 december 2013, dnr KS/2013:25.
Kommundirektören

Förordande av tf kommundirektör
(beslut 2013-12-19, dnr KS/2013:17).
Kanslichefen

Anställning av arkivassistent med lönebidrag
(beslut 2013-12-19, dnr KS/2013:17).
Chefsjuristen

Rättegångsfullmakt för ekonomichefen
(beslut 2014-01-07, dnr KS/2013:713).
Kommunikationschefen

Sponsring 2014
(beslut 2014-01-10, dnr KS/2014:24).
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§ 55
Ändring i reglementen som avser tjänstgörings- och ersättningsbestämmelser för kommunalråd mm
(KS/2010:439, KS/2010:424)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar:
1.
Att tredje stycket i § 1 i dokumentet ”Instruktion för kommunalråden/kommunalråd i opposition i Botkyrka kommun” ändras till:
”From 2014-03-01 ska det finnas sex kommunalråd och ett kommunalråd i opposition varav: ett ska vara kommunstyrelsens ordförande, ett ska vara kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, ett
ska vara kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.”
2.

Att första stycket i § 1 i dokumentet ”Tjänstgörings- och ersättningsbestämmelser för kommunalråden/kommunalråd i opposition” ändras till: ”Ordföranden, 1:e vice ordföranden i kommunstyrelsen tillika ordföranden i utbildningsnämnden samt ordförande i
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden har heltidsuppdrag och ges titeln kommunalråd.”

3.

Att ”arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden” ersätter
”vård- och omsorgsnämnden” i texten efter asterisken på sidan två
i dokumentet ”Årsarvoden 2014”

Omfördelningen av resurser inom heltidsbefattningarna avser i detta ärende
Socialdemokraterna. Tidigare tagna beslut om omfördelningar för andra partier kvarstår.
Ändringarna gäller fr o m 2014-03-01.
Ärendet

Vid sidan av reglementet för ersättning till förtroendevalda finns särskilda
bestämmelser som endast gäller kommunalråd och kommunalråd i opposition. Dessa bestämmelser regleras i dokumenten ”Instruktion för kommunalråden/kommunalråd i opposition i Botkyrka kommun” och ”Tjänstgöringsoch ersättningsbestämmelser för kommunalråden/kommunalråd i opposition”
De nu aktuella uppdateringarna gäller en justering av antalet kommunalråd
från sju till sex. Förslaget anger också ändringar i vilka positioner som ger
titeln kommunalråd. Ändringarna avser ordförande i vård- och omsorgsnämnden som inte längre ges titeln kommunalråd samt ordföranden i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som får titeln kommunalråd.
Ändringarna föreslås gälla fr o m 2014-03-01.
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Med anledning av ändringarna i dokumentet ”Tjänstgörings- och ersättningsbestämmelser för kommunalråden/kommunalråd i opposition” blir det
en följdändring i dokumentet” Årsarvoden 2014” Ändringen avser den förklarande texten efter asterisken på sidan 2. I texten ersätter ”arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden” ”vård- och omsorgsnämnden”.
Yrkande

Jens Sjöström (S) yrkar att beslutstexten innehåller texten:
”Omfördelningen av resurser inom heltidsbefattningarna avser i detta ärende
Socialdemokraterna. Tidigare tagna beslut om omfördelningar för andra partier kvarstår.”
Propositionsordning

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Jens Sjöströms tilläggsyrkande.

31[32]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-03

§ 56
Omfördelning av politisk resurs (S) (KS/2014:71)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av politiska resurser i enlighet
med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-31.
Ändringarna gäller fr o m 2014-03-01.
Jäv

Katarina Berggren (S), Ebba Östlin (S), Jill Melinder (S) och Gabriel Melki
(S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Sammanfattning

Under mandatperioden 2010-2014 disponerar den politiska majoriteten sex
heltidsresurser för politisk ledning. Av dessa sex heltidsresurser disponerar
(S) fyra heltidsresurser. Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 260
att ordföranden i kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsen får ett arvode motsvarande 80 % av heltidsarvode.
I ett separat ärende om ändring av tjänstgörings- och ersättningsbestämmelser mm föreslås att heltidsuppdraget och kommunalrådstiteln flyttas från
ordföranden i vård- och omsorgsnämnden till ordföranden i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
I samma ärende föreslås att ordförandeuppdraget i utbildningsnämnden och
uppdraget som 1:e vice ordförande ska uppgå i samma kommunalrådsuppdrag. Därmed frigörs 80 % av ett heltidsarvode, vilket fördelas så att följande ersättningsnivåer uppnås:
Kommunstyrelsens ordförande:
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
tillika utbildningsnämndens ordförande
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämndens ordförande
Vård- och omsorgsnämndens ordförande

100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Ändringarna föreslås gälla från 2014-03-01.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-31.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-17.15

Datum: 2014-02-03, bilaga

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ
Berggren Katarina, ordf, ej § 56 p g a jäv
S
Sjöström Jens, 1:e v ordf, ordf § 56
S
Baker Jimmy, 2:e v. ordf
M
Mörk Birgitta, led
S
Melki Gabriel, led, ej § 56 p g a jäv
S
Melinder Jill, led, §§ 32-49
S
Noyan Edip, led
M
Peterson Anders, led
M
Thorén Anders, led
TUP
Gahnström Dan, led
MP
Einarsson Mats, led
V
Johansson Lars, led
FP
Dayne Stefan, led
KD
Nyberg Peter, ers, §§ 32-51
Ersättare S
Östlin Ebba, ers
Ersättare S
Alan Arzu, ers
Ersättare S
Gökinan Mattias, ers
Ersättare S
Ros Inger, ers
Ersättare S
Svensson Petja, ers
Ersättare M
Jönsson Yngve R K, ers
Ersättare M
Lundgren Stina, ers
Ersättare M
Lind Therese, ers
Ersättare TUP
Nobuoka Nordin Elisabeth, ers
Ersättare MP
Herdy Anna, ers
Ersättare V
Pilsäter Karin, ers
Ersättare FP
Ludvigsson Ulla, ers
Ersättare BP

X
X
X

Anna Herdy (V) § 56

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X §§ 32-49
X
X
X

Peter Nyberg (S) §§ 32-51, Inger Ros §§ 52-56
Therese Lind § 56
Ebba Östlin (S) §§ 50-55, Yngve R K Jönsson (M) § 56
Petja Svensson (M)

ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

NEJ

